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Utvalg: Formannskapet
Møtested: Lyngseidet Gjestegård, Lyngseidet
Dato: 10.06.2021
Tid: Kl. 09:00

Medlemmene innkalles med dette til møtet.  

Medlemmer som måtte ha gyldig forfall og/eller mulig inhabilitet, må muntlig melde fra om dette 
snarest, slik at varamedlem kan bli innkalt. De varamedlemmene som får tilsendt innkallingen, møter 
altså bare dersom de får særskilt innkalling. Egenmeldingsskjema finnes på vår hjemmeside 
www.lyngen.kommune.no under politikk/sakspapirer. 

De sakene som ikke er unntatt offentlighet er i tida fram til møtet utlagt med alle dokumenter til 
alminnelig ettersyn på Servicekontoret, kommunehuset.  

De medlemmene og eventuelle innkalte varamedlemmer som skal delta i behandlingen av saker som 
er unntatt offentlighet, kan få nærmere innsyn i disse (dersom de ikke følger denne innkallingen) ved 
henvendelse til Servicekontoret. 

Sakliste 

Sak nr. Sakstittel
PS 55/21 Delegerte saker

PS 56/21 Årsregnskap og årsberetning 2020

PS 57/21 Regnskapsrapportering 2021-1

PS 58/21 Finansrapport 2021-1

PS 59/21 Finansiering nye avløpsanlegg Bekkstrand, Lyngsdalsbukta, Lyngseidet 
sentrum og Stigen 

PS 60/21 Miljøfyrtårnsertifisering av rådhuset og underliggende enheter

PS 61/21 Vurdering av kjøp: eiendommen gnr 91 bnr 37-

PS 62/21 Tilrettelegging for økt bosetting og næringsetableringer i Lyngen 
kommune 



PS 63/21 Prestelvparken og overføring av drift

PS 64/21 Avtale om vertskommunesamarbeid  - krisesentertilbud

PS 65/21 67/75 - Dispensasjon fra bestemmelsen om havnivåstigning/stormflo i 
kommuneplanens arealdel 2017-2029 -for bygging under kote 5 

PS 66/21 Lokal forskrift om snøskuterløyper i Lyngen kommune, vedtak om høring 
og offentlig ettersyn. 

PS 67/21 Grunneieravtale Unntatt 
offentlighet 

Lyngen kommune, den  03.06.2021 

Dan Håvard Johnsen

ordfører

Aud Haugen
sekretær
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Saksnr. Utvalg Møtedato

PS 55/21 Formannskapet 10.06.2021

Delegerte saker 

Rådmannens innstilling:
De delegerte sakene tas til orientering.

Underliggende saker:
51/21, 91/56 - Ferdigattest - riving av sefrak bygg og føre opp ny bolig - Ullsfjordveien 400 - Julian 
Berg Storsteinnes 

56/21, 123/46 - Ferdigattest - Tillatelse til tiltak - bolig - Tindevangen  - Sigrid-Helene Bakkeli 

58/21, 111/88 - Ferdigattest - fritidsbolig - Arnengveien 106 - Morten Kleven 

59/21, 110/44 - Tillatelse til tiltak uten ansvarsrett - Tilbygg - Lenangsveien 1940 - Egil Arnt Ås 

Vedtak

Med hjemmel i plan- og bygningsloven 2008 (pbl 2008) §§ 20-2 og 21-4 godkjenner Lyngen 
kommune søknad om byggetillatelse for oppføring av tilbygg til boligen. 

Tillatelsen omfatter:  

Tak og vegger over veranda 

Tiltakets størrelse: 



BRA:  28 m2 

BYA:  28 m2 

Det vises for øvrig til søknadens vedlagte tegninger og situasjonskart. 

I byggesøknader etter pbl 2008, § 20-2, er det tiltakshaver som er ansvarlig for at tiltaket 
utføres i tråd med plan- og bygningsloven med tilhørende forskrifter og bestemmelser 

Følgende vilkår ligger til grunn for vedtaket: 

Tiltaket skal utføres i samsvar med ovennevnte dokumentasjon. 

60/21, 74/79 - Vedtak - utslipp av avløpsvann til Sjø - søknad om utslippstillatelse - Ørnesveien 

Vedtak

I henhold til Lyngen kommunes delegasjonsreglement godkjenner/avslår søknad om utslipp 
av sanitært avløpsvann fra fritidsbolig Gbnr: 74/79.  

Tillatelsen gjelder fra 27.05.2021.  

Tillatelsen er gitt på bakgrunn av opplysninger gitt i søknad datert 28.04.2021. 

Vilkår: 

· Utslippsledning i sjø skal legges til minimum 2 meter under laveste vannstand, tilsvarende - 
3,29 meter (NN2000 – 1,29 – 2,0 = –3,29) under nullnivået for NN2000 (NN2000 er tilnærmet 
middelvannstand). 

· Tillatelsen gjelder <antall pe>. 
· Anlegget skal monteres i samsvar med retningslinjer for slike anlegg og avløpsanlegget skal 

drives i samsvar med kravene i forurensningsforskriften § 12-7 og § 12-13, samt lokal forskrift 
jf. § 10.  

· Entreprenør Lundvoll Maskinstasjon AS gis ansvarsrett som ansvarlig søker, prosjekterende og 
utførende. 

· Anlegget skal plasseres slik at det ikke kommer i konflikt med vannforsyningsanlegg. 
· Dersom arbeidet ikke er igangsatt senest 3 år etter at tillatelse er gitt, bortfaller tillatelsen.  

Dette gjelder også dersom arbeid innstilles i lengre tid enn 2 år. 



· I henhold til Lyngen kommunes renovasjonsforskrift §22 skal slamavskilleren for fritidsbolig 
tømmes hvert 4. år/ for bolig tømmes hvert 2. år. 

· Ferdigattest / kontrollerklæring med situasjonsplan sendes kommunen når arbeider er utført.  
· <sett inn> 

Vi gjør oppmerksom på at anlegget kan kreve tillatelse etter plan- og bygningsloven. 

61/21, 81/76 - Vedtak om avkjøring -Gjelder også  for 81/77 og 81/78 

Vedtak

Lyngen kommune godkjenner søknad om utvidet bruk av eksisterende avkjørsel til 
kommunal veg. Tillatelsen gjelder fra 26.05.2021. 

Tillatelsen er gitt på bakgrunn av opplysninger gitt i søknad datert 02.03.2021.  

Vilkår: 

<1. Tillatelsen gis i henhold til Forskrift om alminnelige regler om bygging og vedlikehold

av avkjørsler fra offentlig veg datert 16.7.1964. 

2. Tillatelsen gjelder kun for det sted som er nevnt i søknaden og i overenstemmelse med 

vedlagte situasjonsplan. 

3. Tillatelsen gjelder for følgende formål: Ny avkjøring fra eiendom 81/76, 81/77 og 81/78 via 
Nygårdsbakken og ut i Skjellvollveien. 

4. Avkjøringstillatelsen gjelder kun tilknytningspunktet til kommunal vei. Privatrettslige 

forhold med hensyn til nabo- og eiendomsforhold knyttet til bruk og opparbeidelse av 

avkjørsel, frisiktsoner og adkomstveg, må søker selv ivareta og innhente rettigheter til. 

Slike rettigheter bør ting lyses. 

5. Eieren eller brukeren av avkjørselen som tillatelsen gjelder for, har ansvaret for at 

frisikten og andre krav til avkjørselen til enhver tid er oppfylt, jf. Vegloven § 43. 



Såfremt dette ikke skjer, kan avkjørselstillatelsen bli trukket tilbake. 

6. Det må opparbeides tilfredsstillende snu- og manøvreringsareal inne på egen eiendom 

slik at rygging ut på offentlig veg unngås. 

7. Fører avkjørselen over veggrøft, må det legges drensrør under avkjørselen. Minimum 

400 millimeter og i tilstrekkelig lengde. 

62/21, 108/19 - Vedtak - utslipp av avløpsvann til grøft - Etablering av septiktank og tilkobling til 
kommunal vannforsyning - Lenangsveien 2781 

Vedtak

I henhold til Lyngen kommune sitt delegasjonsreglement gis det utslippstillatelse for 
sanitært avløpsvann fra fritidsbolig på 108/ 19.  

Tillatelsen gjelder fra 27.05.2021.  

Tillatelsen er gitt på bakgrunn av opplysninger gitt i søknad datert 01.05.2021. 

Vilkår: 

1. Løsningen det er gitt tillatelse til er slamavskiller med sandfilteranlegg med avløp til bekk. 

Tillatelsen gjelder 4 pe. Vanntilknytning gis for tilknytning til privat stikkledning til 
Lenangsveien nr. 2783. Vanntilknytning til privat stikkledning skal ha bakkekran.  

2. Avløpsanlegget skal monteres i samsvar med retningslinjer for slike anlegg og avløpsanlegget 
skal drives i samsvar med kravene i forurensningsforskriften § 12-7 og § 12-13, 
samt lokal forskrift jf. § 10. 

3. Entreprenør Graveservice Nord AS gis ansvarsrett som ansvarlig søker, prosjekterende og 
utførende for avløpsanlegg og tilknytning til privat stikkledning vann. 

4. Anlegget skal plasseres slik at det ikke kommer i konflikt med vannforsyningsanlegg. 
5. Dersom arbeidet ikke er igangsatt senest 3 år etter at tillatelse er gitt, bortfaller tillatelsen.  

Dette gjelder også dersom arbeid innstilles i lengre tid enn 2 år. 
6. I henhold til Lyngen kommunes renovasjonsforskrift §22 skal slamavskilleren for fritidsbolig 

tømmes hvert 4. år. 
7. Ferdigattest / kontrollerklæring med situasjonsplan sendes kommunen når arbeider er utført 

både for avløpsanlegg og vanntilknytning.  
8. Dersom det viser seg at bekken ikke har helårs vannføring og det kommer forurensning i 



bekken pga. tilført avløpsvann er det mulig at avløpsanlegget må oppgraderes.

Vi gjør oppmerksom på at anlegget kan kreve tillatelse etter plan- og bygningsloven. 

63/21, 107/69 - Tillatelse til tiltak med ansvarsrett - fritidsbolig og uthus - Lenangsveien 2958 - Roy-
Krister Gangsø 

Vedtak

Lyngen kommune godkjenner søknad om tillatelse til oppføring av fritidsbolig med 
tilhørende uthus på gnr 107 bnr 69 på Lenangsveien 2958.  

Det vises til søknaden med vedlagte tegninger, situasjonskart og søknad om selvbygger for 
alle områder. 

Følgende vilkår ligger til grunn for vedtaket: 

· Avkjøring må være meldt inn og godkjent av Troms og Finnmark fylkeskommune før 
igangsetting av fritidsboligen, ref planbestemmelse i reguleringsplanen for Russelv 107/2 § 
4.1 c) 

· Tiltaket skal utføres i samsvar med ovennevnte dokumentasjon. 

65/21, 112/276 - Tillatelse til tiltak med ansvarsrett - Garasje i landbruket - Lenangsøyrveien 435 - 
Hans Inge Sivertsen 

Vedtak

Lyngen kommune godkjenner søknad om tillatelse til oppføring av garasje på gnr 112 bnr 
276 på Lenangsøyrveien 436. 

Det vises for øvrig til søknadens vedlagte tegninger, situasjonskart og erklæringer om 
ansvarsretter. 

Følgende vilkår ligger til grunn for vedtaket: 

· Tiltaket skal utføres i samsvar med ovennevnte dokumentasjon 



· Utførelse av grunnarbeid og fundamentering skal gjøres i henhold til anbefalingene i 
vedlegg 2 i NVE-veileder nr 1-2019 «Sikkerhet mot kvikkleireskred», som ligger på NVEs 
side om arealplanlegging 

66/21, 84/155/8 - Rammetillatelse - bruksendring - Parkveien 36 - Lyngen kommune 

Vedtak

Lyngen kommune godkjenner søknad om rammetillatelse for bruksendring på 
bygningsnummer 231782427 på eiendommen gnr 84 bnr 155 fnr 8 i Parkveien 36. 

Tillatelsen omfatter:  

Bygningstekniske installasjoner – endring – teknisk installasjon i bygg 

Bygningstekniske installasjoner – nytt anlegg 

Endring av bygg innvendig – våtrom i bygg 

Vesentlig endring av tidligere drift – bruksendring fra butikk/forretning til annen 
beredskapsbygning 

Tiltakets størrelse: 

BRA: 1528 m2 eksisterende bebyggelse 

BYA: 1528 m2 eksisterende bebyggelse 

Følgende vilkår ligger til grunn for vedtaket: 

Rammetillatelse gir ikke adgang til å sette i gang arbeider på byggeplass.  

Dette skjer gjennom søknad om igangsettingstillatelse med tilhørende dokumentasjon av 
ansvarlige foretak. 



67/21, Søknad om autorisasjon for kjøp og bruk av plantevernmidler 

68/21, 123/43 - Tillatelse til tiltak med ansvarsrett - fritidsbolig - Storåsveien 68 - Øivind Viktor Blix 

Vedtak

Med hjemmel i plan- og bygningsloven 2008 (pbl 2008) §§ 20-1, og 21-4 godkjenner Lyngen 
kommune s søknad om byggetillatelse for oppføring av fritidsbolig med BYA på 99,9 m2 og 
BRA 91 m2 på eiendommen gnr 123 bnr 43. 

Det vises for øvrig til søknadens vedlagte tegninger, situasjonskart og erklæringer om 
ansvarsretter. 

Følgende vilkår ligger til grunn for vedtaket: 

· Tiltaket skal utføres i samsvar med ovennevnte dokumentasjon. 
· Av hensyn til eventuelle fremtidige overflateglidninger skal ingen bygg skal plasseres nærmere 

kanten enn 7 meter. Jfr geoteknisk vurdering av 06.07.18 utført av Ø Skeie.  



Lyngen kommune
Arkiv: GBN-91/56, FA-L42 

JournalpostID: 21/4372

Saksbehandler: Beathe Ditlefsen

Dato: 18.05.2021

Saksframlegg

Saksnr. Utvalg Møtedato

DS 51/21 Formannskapet 10.06.2021

91/56 - Ferdigattest - riving av sefrak bygg og føre opp ny bolig - Ullsfjordveien 400 - Julian Berg 
Storsteinnes 



Lyngen kommune
Arkiv: GBN-123/46, FA-L42 

JournalpostID: 21/4748

Saksbehandler: Beathe Ditlefsen

Dato: 19.05.2021

Saksframlegg

Saksnr. Utvalg Møtedato

DS 56/21 Formannskapet 10.06.2021

123/46 - Ferdigattest - Tillatelse til tiltak - bolig - Tindevangen  - Sigrid-Helene Bakkeli 



Lyngen kommune
Arkiv: 

GBN-111/88, FA-L42, 
HIST EPH-19/727 

JournalpostID: 21/4910

Saksbehandler: Beathe Ditlefsen

Dato: 21.05.2021

Saksframlegg

Saksnr. Utvalg Møtedato

DS 58/21 Formannskapet 10.06.2021

111/88 - Ferdigattest - fritidsbolig - Arnengveien 106 - Morten Kleven 



Lyngen kommune
Arkiv: GBN-110/44, FA-L42 

JournalpostID: 21/4914

Saksbehandler: Beathe Ditlefsen

Dato: 21.05.2021

Saksframlegg

Saksnr. Utvalg Møtedato

DS 59/21 Formannskapet 10.06.2021

110/44 - Tillatelse til tiltak uten ansvarsrett - Tilbygg - Lenangsveien 1940 - Egil Arnt Ås 



Lyngen kommune
Arkiv: GBN-74/79, FA-M55 

JournalpostID: 21/5060

Saksbehandler: Berit Jegervatn

Dato: 26.05.2021

Saksframlegg

Saksnr. Utvalg Møtedato

DS 60/21 Formannskapet 10.06.2021

74/79 - Vedtak - utslipp av avløpsvann til Sjø - søknad om utslippstillatelse - Ørnesveien 



Lyngen kommune
Arkiv: GBN-81/76, FA-Q01 

JournalpostID: 21/5093

Saksbehandler: Berit Jegervatn

Dato: 26.05.2021

Saksframlegg

Saksnr. Utvalg Møtedato

DS 61/21 Formannskapet 10.06.2021

81/76 - Vedtak om avkjøring -Gjelder også  for 81/77 og 81/78 



Lyngen kommune
Arkiv: GBN-108/19, FA-M55 

JournalpostID: 21/5099

Saksbehandler: Berit Jegervatn

Dato: 27.05.2021

Saksframlegg

Saksnr. Utvalg Møtedato

DS 62/21 Formannskapet 10.06.2021

108/19 - Vedtak - utslipp av avløpsvann til grøft - Etablering av septiktank og tilkobling til 
kommunal vannforsyning - Lenangsveien 2781 



Lyngen kommune
Arkiv: GBN-107/69, FA-L42 

JournalpostID: 21/5121

Saksbehandler: Beathe Ditlefsen

Dato: 28.05.2021

Saksframlegg

Saksnr. Utvalg Møtedato

DS 63/21 Formannskapet 10.06.2021

107/69 - Tillatelse til tiltak med ansvarsrett - fritidsbolig og uthus - Lenangsveien 2958 - Roy-Krister 
Gangsø 



Lyngen kommune
Arkiv: GBN-112/276, FA-L42 

JournalpostID: 21/5240

Saksbehandler: Beathe Ditlefsen

Dato: 28.05.2021

Saksframlegg

Saksnr. Utvalg Møtedato

DS 65/21 Formannskapet 10.06.2021

112/276 - Tillatelse til tiltak med ansvarsrett - Garasje i landbruket - Lenangsøyrveien 435 - Hans 
Inge Sivertsen 



Lyngen kommune
Arkiv: GBN-84/155/8, FA-L42

JournalpostID: 21/5243

Saksbehandler: Beathe Ditlefsen

Dato: 28.05.2021

Saksframlegg

Saksnr. Utvalg Møtedato

DS 66/21 Formannskapet 10.06.2021

84/155/8 - Rammetillatelse - bruksendring - Parkveien 36 - Lyngen kommune 



Lyngen kommune
Arkiv: FA-V36 

JournalpostID: 21/5336

Saksbehandler: Terje Størseth

Dato: 31.05.2021

Saksframlegg

Saksnr. Utvalg Møtedato

DS 67/21 Formannskapet 10.06.2021

Søknad om autorisasjon for kjøp og bruk av plantevernmidler 

Vedlegg:
Midlertidig autorisasjon
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Lyngen kommune
Arkiv: GBN-123/43, FA-L42 

JournalpostID: 21/5433

Saksbehandler: Beathe Ditlefsen

Dato: 02.06.2021

Saksframlegg

Saksnr. Utvalg Møtedato

DS 68/21 Formannskapet 10.06.2021

123/43 - Tillatelse til tiltak med ansvarsrett - fritidsbolig - Storåsveien 68 - Øivind Viktor Blix 



Lyngen kommune
Arkiv: FE-210 

JournalpostID: 21/5324

Saksbehandler: 
Hilde Grønaas 
Størseth

Dato: 31.05.2021

Saksframlegg

Saksnr. Utvalg Møtedato

PS 56/21 Formannskapet 10.06.2021

PS Kommunestyret

Årsregnskap og årsberetning 2020 

Henvisning til lovverk:
Kommuneloven §§ 14-3, 14-6 og 14-7

Saksopplysninger
Generelle opplysninger om saken
Årsregnskapet ble avlagt 9. mars og årsberetning/årsmelding 30. mars. På bakgrunn av 
tilbakemeldinger fra revisor måtte årsregnskapet korrigeres, og endelig årsregnskap med 
oppdatert årsberetning ble avlagt 20. mai.  

Revisjonsberetning uten øvrige merknader ble mottatt fra KomRev Nord 25. mai. 
Kontrollutvalget behandlet årsregnskap og årsberetning 1. juni.  

Årsregnskapet ble avlagt med et mindreforbruk på kr 5 539 348. Pga. endringer i budsjett- og 
regnskapsforskriften fremkommer ikke mindreforbruket i de obligatoriske oversiktene like 
tydelig som før. Mindreforbruk fremkommer som udisponert disposisjonsfond etter de nye 
reglene. Derfor er det opprettet et eget disposisjonsfond hvor eksakt mindreforbruk 
kommer frem – se vedlagte årsregnskap side 7. 

Den økonomiske styringen uttrykkes gjennom avviksoversikten, som er differansen mellom 
vedtatt årsbudsjett (inklusive budsjettjusteringer gjennom året) og årsregnskapet. Negative 
avvik er overskridelser/mindreinntekter, mens positive avvik er 
mindreforbruk/merinntekter. Tabellen nedenfor viser budsjettrammene og avviket for de 
ulike hovedområdene for 2020. 

Rammer Regnskap og Budsjett 2020

 Rammer Regnskap 2020 Reg. budsjett 
2020

Avvik i kroner

1 POLITIKK OG LIVSSYN        8.662.762         8.882.000             219.238 



2 STAB/STØTTE      23.439.155      22.590 000  · 849.155  

3 OPPVEKST OG KULTUR      58.666.553       60.696.000           2.029.447  

4 HELSE OG OMSORG    101.933.183       101.989.000                 55.817  

5 TEKNISK DRIFT      49.189.210       50.406.000            1.216.790  

6 UTVIKLING         6.151.455          4.503.000  · 1.648.455

7 Andre utgifter og 
inntekter 

  -  29.516.894  -   27.451.000               2.065.894 

8 Finans -  218.574.329  -  221.615.000     -      3.040.671  

Vi viser til årsberetningen for 2020 hvor de enkelte rammeområder er nærmere beskrevet 
og kommentert i forhold til aktivitet og måloppnåelse i 2020. 

Økonomiske nøkkeltall

Handlingsreglene: 
Kommunestyrets handlingsregler er finansielle måltall iht. kommuneloven, og består av tre 
deler: 

1. Netto driftsresultat bør over tid være 1,75% av brutto driftsinntekter 

Denne handlingsregelen er ikke oppfylt selv om netto driftsresultat ble bedre enn 
vedtatt budsjett. 

2. Disposisjonsfondet bør over tid være minimum 10% av brutto driftsinntekter. 

Denne handlingsregelen er ikke oppfylt da disposisjonsfondet pr 31.12.2020 
utgjør 5,1% av brutto driftsinntekter. 



3. Netto lånegjeld bør over tid ikke overstige 80% av brutto driftsinntekter 

Avviket er redusert noe fra i fjor, men kun pga. at flere investeringsprosjekter ikke 
har blitt gjennomført. Avviket fra handlingsregelen er ca. dobbelt så høyt. 

a. Nye låneopptak kan kun utgjøre 50% av budsjetterte avdrag: 

Selv om faktisk låneopptak kun utgjorde 26% av vedtatte investeringer til 
anleggsmidler, er handlingsregelen ikke oppfylt. 

b. Budsjetterte avdrag økes, og minsteavdrag utgå.  



Ikke oppfylt selv om beregnet minsteavdrag ble høyere enn budsjettert. Lyngen 
kommune har ingen avdragsfrie lån lenger, og må fortsette å ha det for å unngå 
forfall på store summer. 

c. Egenkapital på investeringer – minimum 10-20% av totale investeringskostnader: 

Ikke oppfylt selv om årets låneopptak ble lavere enn forventet. 

Forhold til overordnet plan og øvrige vedtak
K-sak 87/19 årsbudsjett og økonomiplan 2020-2023. 

Økonomisk konsekvenser
Årets mindreforbruk skyldes: 

· Mindreforbruk på rammer - 1 Politikk og livssyn, 3 Oppvekst og 5 Teknisk 
· Lavere rentekostnader enn forutsatt pga. gunstige rentebetingelser og lite låneopptak 
· Noe lavere pensjonskostnader enn budsjettert 
· Lavere lønnsoppgjør enn forventet 
· Ubrukt bevilgning til prosjekt som ikke er fullført jf. pkt. 2 i innstilling. 

Selv om Lyngen kommune i 2020 har et regnskapsmessig mindreforbruk er netto 
driftsresultat bare på kr 866.376, som er 0,25% av driftsinntektene. Dette er både lavere enn 
kommunens mål i egne handlingsregler, samt anbefaling fra teknisk beregningsutvalg og 



statsforvalter. 

Som ovenfor belyst er heller ikke de øvrige handlingsreglene oppfylt for 2020. 

Det henvises for øvrig til årsberetningen om de vurderinger og analyser vedrørende 
driftsåret 2020. 

Risiko- og sikkerhetsmessige konsekvenser
Ikke vurdert. 

Miljøkonsekvenser
Ikke vurdert. 

Folkehelse/friluftsliv
Se årsberetning. 

Vurdering av alternativer og konsekvenser
Se årsberetning. 

Rådmannens innstilling:
1. Lyngen kommunestyre vedtar årsregnskap og årsberetning for 2020. 
2. Kr 285 000 av årets mindreforbruk avsettes til prosjekt 50522 Energi- og klimaplan Nord-

Troms for 2021. 
3. Resten av mindreforbruk 2020 avsettes til ubundet disposisjonsfond – kr 5 254 348,31 
4. Årsbudsjett 2021 reguleres tilsvarende 

Vedlegg:
Revisjonsberetning 2020
Kontrollutvalgets uttalelse 2020 - signert
Årsberetning 2020
Årsregnskap 2020
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Til kommunestyret i Lyngen kommune Kopi:
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Formannskapet
Kommunedirektøren

UAVHENGIG REVISORS BERETNING

Uttalelse om revisjonen av årsregnskapet

Konklusj on
Vi har revidert Lyngen kommunes årsregnskap som viser et netto drift sresult at på kr 866 376,49.
Årsregnskapet best år av balanse per 31. desembe r 2020, bevilgn ingsoversikter drift og investering,
økonomisk oversikt drift og oversikt over samlet budsjett avvik og årsoppgjørsdisposisjoner for
regnskapsåret avslutt et per denne datoen og not er t il årsregnskapet , herunder et sammendrag av
vikt ige regnskapsprinsipper.

Ett er vår mening er årsregnskap avgitt i samsvar med lov og forskrift og gir i det alt vesent lige en
dekkende fremst illing av den finansielle st illingen t il kommunekassen per 31. desember 2020, og av
resultatet for regnskapsåret som ble avslutt et per denne datoen i samsvar med lov, forskrift og god
kommunal regnskapsskikk i Norge.

Grunnlag f or konklusj onen
Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god kommunal revisjonsskikk i Norge,
herunder de int ernasjonale revisjonsstandardene {ISA-ene). Våre oppgaver og plikter i henhold t il disse
standardene er beskrevet i Revisors oppgaver og plikter ved revisj on av årsregnskapet . Vi er uavhengige
av kommunen slik det kreves i lov og forskrift , og har overholdt våre øvrige et iske forpliktelser i samsvar
med disse kravene. Etter vår oppfat ning er innhentet revisjonsbevis t ilst rekkelig og hensiktsmessig som
grunnlag for vår konklusjon.

Øvrig inf ormasj on
Kommunedirektøren er ansvarlig for øvrig informasjon. Øvrig informasjon best år av informasjon i
kommunens årsrapport, men inkluderer ikke årsregnskapet og revisjonsberet ningen.

Vår utt alelse om revisjonen av årsregnskapet dekker ikke øvrig informasjon, og vi att esterer ikke den
øvrige informasjonen. Vi henviser fo r øvrig t il avsnitt et «Konklusjon om årsberetningen» og «Utt alelse
om redegjørelse for vesent lige budsjettavvik» under utt alelse om øvrige lovmessige krav.

I forbindelse med revisjonen av årsregnskapet er det vår oppgave a lese øvrig informasjon med det
formal a vurdere hvorvidt det foreligger vesent lig inkonsistens mellom øvrig informasj on og
årsregnskapet, kunnskap vi har opparbeidet oss under revisjonen, eller hvorvidt den t ilsynelatende
inneholder vesent lig feilinformasjon. Dersom vi hadde konkludert med at den øvrige informasjonen
inneholder vesent lig feilinformasj on er vi palagt a rapport ere det . Vi har ingenti ng a rapport ere i så
henseende.

Kommunedirektørens ansvar f or årsregnskapet
Kommunedirektøren er ansvarlig for aut arbeide årsregnskapet i samsvar med lov og forskrifter,
herunder for at det gir en dekkende fremst illing i samsvar med lov, forskrift og god kommunal
regnskapsskikk i Norge. Kommunedirektøren er også ansvarlig for slik intern kont roll som anses

Besøks-/postadresse Avdelingskontor: Telefon: Organisasjonsnummer:
Sj øgt 3 Bodø, Finnsnes, Leknes, Narvik, Sortland, Sj øvegan, Svolvær, Tromsø 77 04 14 00 986 574 689
9405 HARSTAD
www._komrevnord.no post@komrevnord.no



nødvendig for a kunne utarbeide et årsregnskap som ikke inneholder vesent lig feilinformasjon, verken
som følge av misligheter eller ut ilsiktede feil.

Revisors oppgaver og plikter ved revisj onen av årsregnskapet
Vårt mål med revisjonen er a oppna bet ryggende sikkerhet for at årsregnskapet som helhet ikke
inneholder vesent lig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller ut ilsiktede feil, og a avgi en
revisjonsberetning som inneholder vår konklusjon. Bet ryggende sikkerhet er en høy grad av sikkerhet,
men ingen garant i for at en revisjon utført i samsvar med lov, forskrift og god kommunal revisjonsskikk i
Norge, herunder ISA-ene, allt id vil avdekke vesent lig feilinformasjon som eksisterer. Feilinformasjon kan
oppstå som følge av misligheter eller ut ilsikt ede feil. Feilinformasjon blir vurdert som vesent lig dersom
den enkeltvis eller samlet med rimelighet kan forvent es a pavirke økonomiske beslut ninger som
brukerne foretar basert på årsregnskapet.

For videre beskrivelse av revisors oppgaver ved revisjonen av årsregnskapet vises det t il:
www.nkrf. no/r evisjonsberetninger - revisjonsberet ning nr. 1

Utt alelse om øvrige lovmessige krav
Konklusjon om regist rering og dokumentasjon
Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, og kont rollhand linger vi har funnet
nødvendig i henhold t il internasjonal standard for att estasjonsoppdrag (ISAE) 3000
«Att est asjonsoppdrag som ikke er revisjon eller forenklet revisorkont roll av historisk finansiell
informasjon», mener vi at ledelsen har oppfylt sin plikt til a sorge for ordent lig og oversikt lig regist rering
og dokumentasjon av kommunens regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god bokføringsskikk i
Norge.

Konklusjon om årsberet ningen

Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, mener vi at årsberetningen inneholder
de opplysningene som lov og forskrift krever og at opplysningene om økonomi i årsberet ningen
stemmer overens med årsregnskapet.

Utt alelse om redegjørelse for vesent lige budsjett avvik
Vi har utført et att est asjonsoppdrag som skal gi moderat sikkerhet, i forbindelse med Lyngen kommunes
redegjørelse for vesent lige budsjettavvik, enten det skyldes bel psmessige avvik eller avvik fra
kommunestyrets premisser for bruken av bevilgningene.

Konklusj on
Basert på de utførte handlingene og innhentede bevis er vi ikke blitt kjent med forhold som gir grunn t il
a t ro at årsberet ningen ikke gir dekkende opplysninger om vesent lige budsjett avvik.

For videre beskrivelse av kommunedirektørens ansvar og revisors oppgaver vises det t il:
www.nkrf.no/r evisjonsberetni nger

Andre forhold

Denne beret ning erst atter t idligere avgitt beret ning, dat ert 15.04.2020, som ble avgit t ved ut løpet av
forskriftens fr ist for a avlegge revisjonsberetning. Endelig utgave av årsregnskap og årsberet ning ble
avlagt den 21.5.2021.

Tromsø 25.05.2021

@ »s f r o
Doris Gressmyr
Oppdragsansvarlig revisor
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LYNGEN KOMMUNE
K ONTROLLUTVALGET

Til
Kommunestyret i Lyngen kommune

KONTROLLUTVALGETS UTTALELSE OM LYNGEN KOMMUNES
ÅRSRE GNSKAP FOR 2020

Kontrollutvalget har i møte 1.6.2020 behandlet Lyngen kommunes årsberetning og
årsregnskap for 2020.

Grunnlaget for behandlingen har ve rt det avla gte arsregnskapet, arsberetning en og
revisjonsberetningen datert 25.5.2021. I ti I legg har revisor supplert kontrollutvalget med
muntlig informasjon om aktuelle problemstillinger.

Kontrollutvalget har merket seg at årsregnskapet er avlagt uten vesentlige feil, og det
foreligger revisj onsberetning uten merknader.

Kontrollutvalget har merket seg at Lyngen kommunes regnskap for 2020 viser et netto
driftsresultat på kr 0,866 mill. kroner og at de frie midlene på disposisjonsfond utgjør kroner
28,95 millioner.

Kommunen har ikke nådd de økonomiske målsettingene. Kontrollutvalget har merket seg at
rådmannen i årsberetningen har uttrykt at kommunens låneopptak binder opp kommunens
økonomiske handlingsrom for mange år og at dette er særdeles bekymringsfullt med tanke på
fremtidig renteoppgang. ·

Kontrollutvalget er ikke kjent med andre forhold, fremkommet i dialog med revisor eller på
annen måte, som kan ha betydning for utvalgets uttalelse.

Kontrollutvalget anbefaler at kommunestyret godkj enner årsregnskapet og årsberetningen.

Lyngseidet, den 1. j uni 202 1

k4a...« 6 .
6 l an es Grennv ol l

leder av kontrollutvalget

Gj enpart: Formannskapet



Årsberet ning 2020

Korrigert 21. mai 2021
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1. Rådmannens kommentar
Innledning
Rapporteringen til kommunestyret for 2020 skjer gjennom to dokumenter – årsregnskap og årsberetning:

• Regnskapet med detaljerte talloppstillinger over kommunens økonomiske virksomhet, samt
forklarende noter. Budsjettet for 2020 ble vedtatt som en del av handlingsdelen og er justert etter
behandling og vedtak i kommunestyret.

• Årsberetningen gir en beskrivelse av hva Lyngen kommune produserte og leverte av tjenester i 2020.
• Årsberetning utarbeides med grunnlag i kommunelovens § 14-7 og budsjett- og regnskapsforskriften.

En av de sentrale hensiktene med årsberetningen er å gi viktig styringsinformasjon til kommunestyret om
økonomi, tjenesteproduksjon og måloppnåelse i forhold kommuneplanens samfunns- og handlingsdel. Den
skal også koble fortid og framtid og redegjøre for kommunens økonomiske handleevne.

Driftsregnskapet
Året 2020 har vært preget av Covid-19 i tillegg til at vi har opplevd mange av de samme utfordringene som
tidligere år. Selv om kommunen har et mindreforbruk i 2020 er den økonomiske handlefriheten fortsatt
begrenset. Renter og avdrag utgjør fortsatt en stadig økende del av driftsutgiftene. Vi hadde en nedgang på
rentenivået i 2020, men avdragene øker i takt med investeringsnivået. Lyngen kommune har hatt en
realnedgang i inntektene sett i sammenheng med pris- og lønnsvekst i 2020, samtidig som man har redusert
driftsnivået noe.

Åretsmindreforbruk ble 5 539 348 kroner, netto driftsresultat 0,866 mill. kroner eller 0,25 %. Dette er
under vedtatt handlingsregel for netto driftsresultat som over tid skal være 1,75 %. Det er flere årsaker til det
negative resultatet:

• Høye finansutgifter
• Høy avsetning av eksterne prosjektmidler til bundne disposisjonsfond
• Utgiftsøkninga er høyere enn inntektsøkning

Det jobbes kontinuerlig med kontroll av lønns- og driftskostnader i alle sektorer, samt rapportering på avvik i
regnskapsrapportene til kommunestyret. Rådmannen vil berømme ansatte og ledere som har holdt
rammene sine i 2020, dette i et meget spesielt år hvor Covid-19 har gjort driften meget uforutsigbar.

Investeringsregnskapet
Investeringer i anleggsmidler utgjorde 31,553 mill. i 2020. Dette utgjør 9,1 % av driftsinntektene og er
fortsatt et høyt investeringsnivå. Gjennomsnittet for kommunene i Troms og Finnmark ligger på 15 % i 2020.

Finansiering av investeringene gjøres stort sett fortsatt ved låneopptak da det ikke settes av driftsmidler i
budsjettene. Det høye låneopptaket binder opp kommunens økonomiske handlingsrom for mange år og er
særdeles bekymringsfullt med tanke på fremtidig renteoppgang.

Frode Karlsen
rådmann
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2. Lyngen som organisasjon

2.1. HMS
AMU
Arbeidsmiljøutvalget (AMU) hadde 3 møter og behandlet 9 saker i 2020.

Vernetjenesten
Hovedverneombud, Ingunn Jakobsen, var i 2020 frikjøpt i 20 % stilling.

Bedriftshelsetjenesten har også i 2020 bistått enhetsledere i saker som har krevd ekstraordinær oppfølging.

Arbeidsmiljøtiltak
Enheter i Lyngen kommune har HMS-grupper som skal ha fokus på arbeidsmiljø. Helse og omsorg har HMS-
grupper i alle enheter/ institusjoner. 1. etg. Lyngstunet har p.t ingen verneombud med det jobbes med
saken. Oppvekst har opprettet HMS grupper innenfor alle enheter av en viss størrelse. Teknisk drift har
HMS-gruppe som møtes ca. 10 ganger pr år.

Bedriftshelsetjenesten har vært involvert i arbeidsmiljøkonflikter i to enheter i 2020.

2.2. Internkontroll
Kommunelovens §§ 25-1 og 25-2 beskriver ansvaret rådmannen har for å sikre at virksomheten drives i
samsvar med lover og forskrifter, og rapporteringsplikt til kommunestyret.

Oppdatert delegeringsreglement ble behandlet og vedtatt av kommunestyret i 2020. Reglementet er
offentlig tilgjengelig på kommunens hjemmeside. Reglementet blir løpende oppdatert. For politiske saker
foretas det regelmessig kontroll av iverksetting av vedtakene, status blir rapportert i tertialrapporter til
formannskapet og kommunestyret. Rådmannen startet i 2020 også et arbeid med å forbedre
vedtaksoppfølging.

Det har blitt gjort stikkontroller ift. innkjøpsregler, både av revisor og internt. Avvik har blitt oppdaget, og
man har gjort tiltak for å forbedre etterlevelse av lov- og regelverk. Dokumentasjon av utgifter (faktura og
reiseregninger) har også hatt fokusog fulgt bedre opp i 2020. Saksbehandling, tildeling og kontroll av
tilskudd ogstartlån har også blitt forbedret med nye rutiner. Kontrollrutiner har dermed blitt fulgt bedre
opp, og vil fortsatt ha fokus med forbedringer.

Kommunen bruker kvalitetssystemet Compilo til internkontrollarbeid for håndtering av avvik,
dokumentmaler, metoder og rutiner. Her blir avvik på blant annet HMS meldt inn og avvik lukket. Dette
arbeidet innebærer også kvalitets- og forbedringsarbeid. Hele organisasjonen jobber med å sikre
internkontroll gjennom felles maler, dokumenter, metoder og rutiner.

2020 har vært et spesielt år da koronapandemien førte til store endringer og omlegging av arbeidmåter og
oppgaver internt i organisasjonen og mot våre eksterne samarbeidspartnere.

Koronapandemien førte videre til at rutiner og planverk innenfor enkeltområder ble utarbeidet eller
revidert, og at rapportering både internt og mot eksterne ble systematisert. Områder innenfor
internkontroll som man hadde planer om å fokusere på før 2020 måtte endres da kapasiteten i
organisasjonen måtte brukes til forebygging og håndtering av pandemien.

Innenfor helse og omsorg var 2020 var preget av Covid-19 retningslinjer og forebygging av smitteutbrudd.
Gruppeaktiviteter for brukerne ble endre til 1:1 tiltak i perioder. Institusjonene var i perioder stengt for
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besøk og det ble innført besøksrutiner som medførte tilleggsoppgaver for ansatte. Fra mars til juni var
ansatte i hjemmetjenestene i indre og ytre Lyngen delt, der en måtte tilrettelegge for alternative lokaler til
“ ute-tjenestene” .

Det var fokus på å opprettholde tjenestetilbudet til sårbare barn og unge og sårbare eldre. Fokus på
smitteverntiltak og etterlevelse av nasjonale og kommunale retningslinjer har medført at vi ikke har hatt
smitte i institusjonene i kommunen. Lederne og ansatte har vært positive og løsningsorientert, og det
meldes om opplevelse av mer samhold. Det har vært gjort en utrolig god jobb blant ansatte, og helse og
omsorg har kommet styrket ut av dette.

Skoler og barnehager har oppdatert egen internkontroll i forhold til ny kommunelov. I tillegg har det blitt
laget nye retningslinjer, beredskapsplaner, planer for åpning av tilbud, trafikklysplaner og risikovurderinger
innenfor alle områder i oppvekst med bakgrunn i Covid-19 forskriften og retningslinjer.

Avviksmeldinger
I 2019 ble det meldt inn 333 avvik, mens det i 2020 bare ble meldt inn 157 avviksmeldinger.

Avvikene er fordelt i tre kategorier:
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Når man sammenligner innmeldte avvik for de siste fire årene ser man en kraftig nedgang i innmeldte
avvik:

Avvik med tiltak 2019 2020
Avvik med 0 tiltak 58,60 % 64,30 %
Avvik med 1 tiltak 37,80 % 29,30 %
Avvik med 2 tiltak 2,70 % 5,10 %
Avvik med flere enn 2 tiltak 0,90 % 1,30 %

Alvorlighetsgraden på avvikene er fordelt slik:

Alvorlighetsgraden på avvikene har økt noe ift. 2019. Det er ikke klarlagt hva årsaken til dette er.

Antall avvik har blitt lavere enn tidligere år, og antallet er lavt også sett i forhold til størrelsen på
organisasjonen og antall ansatte. Antall alvorlige avvik har også økt noe ift. 2019, og dette er noe
rådmannen følger opp. Det bør derfor fortsatt være fokus på internkontroll, avviksmeldinger og
kvalitetsstyring.
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2.3. Sykefravær
Sykefraværet i 2020 steg totalt med 1 prosentpoeng i forhold til 2019, og her er det langtidsfraværet som
har økt. Korttidsfraværet ligger på samme nivå som året før.

Det har ikke vært mulig å lage statistikk på fravær som er relatert til smitteverntiltak, men med lav smitte i
kommunen er det lite fravær som kan knyttes direkte til Covid-19.

2.4. Likestilling og diskriminering
Kommunen har som mål å øke andelen av menn på kvinnedominerte arbeidsplasser.

Tall fra lønnssystemet pr 31.12.2020

Ansatte Fastansatte Heltidsansatte Deltidsansatte Gj.snittlig stillings-
størrelse

Kvinner 256 116 (45,3 %) 140 (54,7 %) 77,2 %

Menn 61 39 (63,9 %) 22 (30,1 %) 81 %

I helse og omsorg er ca. 25 % av ansatte menn, der de fleste jobber innen tilbud til personer med nedsatt
funksjonsevne og innen rus- og psykisk helse. Det er ønskeligå rekruttere flere menn til helse, og
kommunen har 2 menn i et utdanningsforløp som helsefagarbeider. Kommunen er deltaker i prosjektet
“ Menn i helse” o g har en rekrutt i 2021.

I barnehagene er det per tiden ansatt 30 kvinner og 2 menn, noe som utgjør ca. 6 % menn.

For skolene er tallene 52 kvinner og 12 menn, noe som utgjør ca. 20 % menn. Innenfor kulturtilbud blant
barn og unge er antallet 3 menn og 3 Kvinner.

Kulturtilbud viser seg å være attraktive arbeidsplasser også for menn, mens vi spesielt i barnehagene har
utfordringer med å rekruttere menn, på lik linje med resten av landet. Andelen ansatte i skolene som er
menn har økt noe fra 2019 til 2020.

Rådmannens ledergruppe består av 3 menn og 2 kvinner. Av totalt 17 enhetsledere er 14 kvinner.

Ut over dette har ikke Lyngen kommune hatt likestillingstiltak.
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Lyngen kommune har et bevist forhold mot å ikke drive diskriminering i forbindelse med ansettelser,
tildelinger og andre forhold knyttet til personer nevnt i likestillings- og diskrimineringsloven pgf. 26.

Nye krav på dette området gjeldende fra 1.1.2020 er ennå ikke fullt ut implementert i kommunens
retningslinjer og planverk, men vil bli jobbet med i tiden fremover.

2.5.Etisk standard

Lyngen kommune sine etiske retningslinjer gjelder både ledere, ansatte og folkevalgte. Det er et
mål at alle skal kunne ha tillit til oss som tjenesteyter, arbeidsgiver og forvaltningsorgan.
Innbyggerne er ofte avhengig av kommunesektorens tjenester. Det kan gjøre dem sårbare og det
gir kommunesektoren stor makt. En kommune med høy etisk standard, har folkevalgte og
ansatte som reflekterer over etiske spørsmål og jevnlig har etikk på dagsorden.

Selv om Lyngen kommune har hatt slike retningslinjer i noen år, kan det fortsatt settes enda
større fokus på dette i organisasjonen. Det må bli et klarere lederansvar og bør jevnlig være
tema på personalmøter slik at alle i Lyngen kommune er kjent med retningslinjene.

Refleksjon over egen praksis bidrar til å bevare og skape gode holdninger og god praksis. Det er de
faktiske handlingene og holdningene som danner grunnlaget for kommunens omdømme i
befolkningen.

Høy etisk standard krever en jevnlig prosess der åpen kommunikasjon og refleksjon rundt
etiske problemstillinger og dilemmaer blir ivaretatt på de ulike arbeidsplassene i
organisasjonen. Slike prosesser er viktige for å styrke og utvikle den etiske standarden.

Lederne har et særskilt ansvar for rutiner og prosesser som sikrer at kommunens etiske
standard blir fulgt. Alle ansatte har et selvstendig ansvar for at egne handlinger er i tråd med
etisk standard.

3. Befolkningsutvikling
Befolkningsutviklinga i Lyngen er fortsatt negativ, nedgangen er på 10 % for siste 10 år. Denne trenden gjør
seg også gjeldende for vel halvparten av kommunene i landet, hele 54 %hadde nedgang i folketallet i 2020.

Fødselstallene var i 2020 historisk lave i hele landet, og ikke siden 2014 har Lyngen hatt så lave fødselstall.
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Antallet barn i skolen per i dag viser derimot at vi opplever en viss tilflytting til Lyngen i skolealder, og da
spesielt i forbindelse med skolestart:

År Fødte
Elever født
i samme år

2009 26 25
2010 26 24
2011 20 22
2012 30 32
2013 16 22
2014 10 18

128 143

Alderssammensetninga i befolkninga går også i Lyngen mot en økning i den eldre befolkninga. Størst
nedgang har det vært i aldersgruppen 16-19 år:
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Befolkningsutviklinga både nasjonalt og regionalt utgjør en utfordring også i Lyngen. Drifta må dreies over
til de tjenesteområdene som er størst ift. behovet i befolkninga. Samtidig endresbehovet for nødvendig
kompetanse, og konkurransen om denne kompetansen er stor - samtidig som tilgangen ikke er god nok.
Dette gjelder både innenfor helse og omsorg og oppvekst, våre to største sektorer og tjenesteytere til
befolkningen. Dette er det tatt høyde for i lønnspolitisk plan, lærlingeplasser ogbruk av rekrutterings- og
lønnstiltak.

0 100 200 300 400 500 600 700 800 900

0 år

1-5 år

6-12 år

13-15 år

16-19 år

20-44 år

45-66 år

67-79 år

80-89 år

90 år eller eldre

Innbyggertall per 1.1.

2021 2020 2019 2018



Årsberetning 2020

11

4. Økonomi
Økonomisk oversikt drift er en av de obligatoriske oversiktene som budsjett- og regnskapsforskriften angir,
og som er grunnlaget for de punktene som blir omtalt i årsberetningen. For øvrige obligatoriske oversikter
– se årsregnskap.

Økonomisk oversikt - drift Regnskap 2020 Reg. budsjett Oppr.budsjett

Driftsinntekter

1 Rammetilskudd 167 075 678,00 165 562 000,00 161 201 000,00

2 Inntekts- og formuesskatt 63 653 938,00 63 906 000,00 66 697 000,00

3 Eiendomsskatt 6 098 058,85 6 098 000,00 6 015 000,00

4 Andre skatteinntekter - - -

5 Andre overføringer og tilskudd fra staten 8 157 357,69 8 157 000,00 4 121 000,00

6 Overføringer og tilskudd fra andre 66 714 364,04 48 943 000,00 36 831 000,00

7 Brukerbetalinger 8 481 317,07 8 610 000,00 8 742 000,00

8 Salgs- og leieinntekter 26 466 496,21 27 036 000,00 28 924 000,00

9 Sum driftsinntekter 346 647 209,86 328 312 000,00 312 531 000,00

Driftsutgifter

10 Lønnsutgifter 198 455 940,05 196 085 000,00 188 654 000,00

11 Sosiale utgifter 18 111 546,71 18 982 000,00 18 533 000,00

12 Kjøp av varer og tjenester 70 468 450,30 67 531 000,00 56 431 000,00

13 Overføringer og tilskudd til andre 27 984 813,88 21 366 000,00 15 103 000,00

14 Avskrivninger 25 072 519,00 25 069 000,00 -

15 Sum driftsutgifter 340 093 269,94 329 033 000,00 278 721 000,00

16 Brutto driftsresultat 6 553 939,92 - 721 000,00 33 810 000,00

Finansinntekter

17 Renteinntekter 1 926 514,79 1 483 000,00 1 283 000,00

18 Utbytter 860,00 - -

19 Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler - - -

20 Renteutgifter 9 732 666,69 11 209 000,00 14 327 000,00

21 Avdrag på lån 22 954 790,53 21 600 000,00 21 600 000,00

22 Netto finansutgifter - 30 760 082,43 - 31 326 000,00 - 34 644 000,00

23 Motpost avskrivninger 25 072 519,00 25 069 000,00 -

24 Netto driftsresultat 866 376,49 - 6 978 000,00 - 834 000,00

Disp. eller dekning av netto driftsresultat:

25 Overføring til investering - 2 615 937,00 - 3 266 000,00 - 1 461 000,00

26 Netto avsetninger til eller bruk av bundne driftsfond - 3 776 699,22 397 000,00 - 662 000,00

27 Netto avsetninger til eller bruk av disposisjonsfond - 3 756 856,61 564 000,00 2 957 000,00

28 Bruk av tidligere års mindreforbruk 9 283 116,34 9 283 000,00 -

28 Dekning av tidligere års merforbruk - - -

29 Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat - 866 376,49 6 978 000,00 834 000,00

30 Fremført til inndekning i senere år (merforbruk) - - -
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4.1. Økonomisk styring – avviksoversikt driftsregnskapet
Økonomisk oversikt viser en oppsummering av inntekter og utgifter i 2020. I de videre kapitlene vil hvert
enkelt rammeområde bli kommentert og forklart.

4.1.1. Politikk og livssyn
Ramme 1 POLITIKK OG LIVSSYN Årsbudsjett Regnskap Avvik 2020 Avvik %

1100 PROSJEKTER POLITIKK 0,00 69 017,78 -69 017,78 0,00
1110 POLITISK STYRING OG KONTROLLORGANER 3 982 000,00 3 748 880,32 233 119,68 5,85

1112 LEVEKÅRSUTVALGET 343 000,00 233 584,27 109 415,73 31,90
1113 NÆRINGSUTVALGET 1 075 000,00 1 080 484,09 -5 484,09 -0,51
1208 KIRKE OG LIVSSYN 3 482 000,00 3 530 796,00 -48 796,00 -1,40

Totalt 8 882 000,00 8 662 762,46 219 237,54 2,47

Ramme hadde et netto mindreforbruk på vel kr 219 000.

Årsak til mindreforbruk

Ansvar 1110:
• lavere utbetaling av tapt arbeidsfortjeneste til formannskap og kommunestyret enn budsjettert
• ubrukte tilskuddsmidler på ordførers og kommunestyrets budsjett
• utgifter til reisegodtgjøring ble lavere enn budsjettert blant annet pga. digitale møter

Ansvar 1112:
• mindre møteaktivitet
• ubrukte tilskuddsmidler

Årsak til merforbruk

Ansvar 1100:
• I all hovedsak gjelder dette merforbruket kostnader vedrørende ansettelse av ny rådmann i 2020.

Kommunestyret bevilget i sak 67/19 kr 400 000 til ansettelse av ny rådmann, av dette ble kr
100.900 brukt i 2019, resterende budsjett ble ikke overført til 2020 og dermed blir medgåtte
kostnader i 2020 å regne som merforbruk. Totale kostnader med ansettelse av ny rådmann er
bokført med kr 165.700 og er godt innenfor det bevilgede beløp i k-sak 67/19.

Ansvar 1208:
• er at et ble utbetalt ekstra tilskudd til Selnes kapell uten budsjettdekning (jf. k-sak 58/20), samt at

kapitalkostnader til Nord-Lenangen menighetshus og bårehus ble høyere enn budsjettert.
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4.1.2. Stab/støtte

Ramme 2 STAB/STØTTE Årsbudsjett Regnskap Avvik 2020 Avvik %

1300 PROSJEKTER (rådmannen disponerer) 0,00 -0,08 0,08 0,00
1310 ADMINISTRATIVE TJENESTER 14 001 000,00 14 035 202,11 -34 202,11 -0,24

1450 FELLESKOSTNADER 3 735 000,00 3 600 061,89 134 938,11 3,61
1451 IKT 4 944 000,00 5 702 054,57 -758 054,57 -15,33

1452 KOMMUNAL FIBER -90 000,00 101 836,27 -191 836,27 213,15

Totalt 22 590 000,00 23 439 154,76 -849 154,76 -3,76

Området gjelder ca. halvparten av ansatte på rådhuset; IKT, servicekontor, personal og økonomi.
Merforbruk på ca. kr 850 000.

Årsak til merforbruk
Merkostnader til koronatiltak utgjør totalt kr 590 000 på ramme 2. Dette er kostander knyttet til digitale
løsninger og kjøp av utstyr for å kunne gjennomføre hjemmekontor og hjemmeundervisning.

Videre har utgiftene til drift av kommunal fiber blitt høyere enn forventet, bl.a. er det gjennomført noe
vedlikehold. I tillegg har man fått utgifter til konsulentbistand i forbindelse med saken om salg av
kommunal fiber (k-sak 30/20) uten at det ble tatt høyde for dette – kr 96 000.

Måloppnåelse
Ramme 2 hadde i 2020 som mål å bidra til digitalisering både internt i organisasjonen og ut mot
innbyggerne. Dette ble bl.a. oppnådd ved at man tok i bruk nytt sak- og arkivsystem med nye løsninger for
innsynsportal på vår hjemmeside, både for postliste og møtedokumenter. Her tok vi også i bruk ny
møteportal for våre folkevalgte. Digital forsendelse av post fra kommunen er nå standard, selv om vi enda
har litt igjen for å få dette 100 %. For å effektivisere våre arbeidsprosesser, startet vi også jobben med å få
ulike fagsystem til å snakke sammen. I tillegg bistår staben andre sektorer ved innføring av digitale
løsninger, f.eks. velferdsteknologi.

2020 ble spesielt pga. korona, og staben v/ IKT har brukt mye tid og ressurser på å tilrettelegge f.eks. for
hjemmekontor, digitale møter og hjemmeundervisning. Organisasjonen har derfor tatt store steg ift. bruk
av digitale verktøy. Utfordringene er nok ressurser – både personell og økonomi. Pga. begrenset økonomi
har derfor ikke alle ansatte tilgang til kommunens digitale plattform, noe som kan gjøre kommunikasjon
utfordrende. I tillegg har endringene skjedd så raskt at man ikke alltid har hatt rett kompetanse internt.
Med ekstern bistand har læringskurven derfor vært bratt i hele organisasjonen.

IKThar pga. mange flere digitale verktøy og brukere, og samtidig pga. det økte digitale trusselbildet, hatt
fokuspå sikkerhet. I 2020 har det blitt utført herding av servere og klienter ved hjelp av sentraliserte
mekanismer. Det har ogsåvært gjort sikringsarbeid på nettverkssiden som vil styrke og gi bedre kontroll på
kommunes nett.

Startlån og tilskudd til tilrettelegging

Administrasjonen behandler Husbanksaker som bostøtte, tilskudd og startlån. Etterspørselen på startlån
har vært økende og i 2020 ble det bevilget kr 30.000.0000 i startlånsramme fra kommunestyret. Det ble i
2020 gitt tilsagn på 15 lånesøknader og utbetalt totalt kr 23.730.000. Det ble også innvilget 2 tilskudd til
tilrettelegging på til sammen kr 300.000.
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4.1.3. Oppvekst og kultur

Ramme 3 OPPVEKST OG KULTUR Årsbudsjett Regnskap Avvik 2020 Avvik %

2100 GRUNNSKOLEPROSJEKTER 235 000,00 430 958,47 -195 958,47 -83,39
2101 GRUNNSKOLEN - FELLES 7 010 000,00 5 745 361,70 1 264 638,30 18,04

2111 LYNGSDALEN OPPVEKSTSENTER 5 227 000,00 5 171 104,44 55 895,56 1,07
2115 LENANGEN SKOLE 6 914 000,00 6 885 153,68 28 846,32 0,42

2116 EIDEBAKKEN SKOLE 21 119 000,00 20 311 985,31 807 014,69 3,82
2117 VOKSENOPPLÆRINGA 1 336 000,00 1 118 682,85 217 317,15 16,27
2200 FØRSKOLEPROSJEKTER 0,00 132 176,28 -132 176,28 0,00

2201 BARNEHAGER - FELLES 303 000,00 200 832,35 102 167,65 33,72
2211 KAVRINGEN BARNEHAGE 5 311 000,00 5 370 110,43 -59 110,43 -1,11

2212 KNØTTELIA BARNEHAGE 4 986 000,00 5 076 319,16 -90 319,16 -1,81
2215 LENANGEN BARNEHAGE 2 291 000,00 2 308 234,18 -17 234,18 -0,75

2310 KULTURSKOLEN 1 336 000,00 1 301 201,38 34 798,62 2,60
2400 KULTUR - PROSJEKTER 332 000,00 279 081,07 52 918,93 15,94
2410 KULTURTILBUD 3 084 000,00 3 150 982,94 -66 982,94 -2,17

2411 BIBLIOTEK 1 212 000,00 1 184 368,46 27 631,54 2,28

Totalt 60 696 000,00 58 666 552,70 2 029 447,30 3,34

Mindreforbruk på vel 2 mill. kroner.

Årsak til mindreforbruk:
Hovedårsaken til mindreforbruket finner vi på områdene grunnskolen felles, voksenopplæringa og
Eidebakken skole.

For grunnskolen felles skyldes mindreforbruket bokføring av utgift fra 2019, lavere refusjoner til andre
kommuner, samt færre innmeldte behov for nye tiltak innenfor spesialundervisning og Kap 9A- elevenes
læringsmiljø. For Eidebakken skole er mindreforbruket knyttet til sykepengerefusjoner, stengt svømmehall
og økte inntekter på gjesteelever.

I tillegg til årlig ramme tildelt av kommunestyret mottok oppvekst og kultur følgende midler til prosjekter i
2020:

• 0,08 mill. Aktiv hele året
• 1,459 mill.: Videreutdanning lærere
• 0,56 mill.: Tilskudd sårbare barn
• 0,23 mill. LOS
• 0,7 mill. Oppsøkende team (i samarbeid med helse)
• 0,144 mill. Utstyr programmering
• 0,189 mill. Videreutdanning barnehagelærere
• 0,246 mill. Andre tilskudd Utdanningsdirektoratet
• 1,1 mill. Program for folkehelse

Måloppnåelse

Grunnskolene:
Per 1. oktober 2020 hadde grunnskolene i Lyngen 266 elever fordelt på 3 offentlige skoler. Dette er 4 elever
færre enn i 2019.

I perioden 12.mars til 27.april var skolene stengt for fysisk oppmøte grunnet smitteverntiltak, men sårbare
barn og barn av foreldre i samfunnskritiske roller hadde tilbud om skole/SFO også i denne perioden. De



Årsberetning 2020

15

øvrige elevene hadde hjemmeundervisning, med tett oppfølging fra lærere, og de aller fleste elevene hadde
tilgang på digitale hjelpemidler for å holde kontakt med lærer og klassen i denne perioden. Unntaket var for
de yngste elevene, der lærere hadde daglig kontakt via digitale hjelpemidler eller telefon med
foresatte/elev. 27.april åpnet skolene for alle elever 1.-4.klasse, men med strenge smitteverntiltak, og
11.mai åpnet skolene også for alle elever i 5.-10.klasse. De strenge smitteverntiltakene medførte at elevene
i 5.-10.klasse vekslet mellom hjemmeundervisning og oppmøte på skolene helt fram til skolene gikk over på
gult nivå i slutten av mai. Skoleskyssen førte videre til at Eidebakken skole vekslet mellom oppmøte og
hjemmeundervisning helt fram til avslutningen av skoleåret.

Lokale mål for grunnskolen i Lyngen i 2020:

• 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.
• Grunnskolen i Lyngen skal samarbeide med næringslivet for at elevene skal få kunnskap og

interesse for lokalt næringsliv.

Oppvekstplan 6-16 er en overordnet plan for skolene i Lyngen. Her var satsingsområdet i 2020
Fagfornyelsen- læreplankompetanse. Det er arbeidet med satsingen i interkommunale nettverk med
Universitetet i Tromsø og i kommunale nettverk i Lyngen, samt på den enkelte skole.

Lyngen kommune finansierte totalt 4 læreres videreutdanning vår 2020, og 9 læreres videreutdanning høst
2020, finansiert av statlige og kommunale midler og fond. Grunnskolene i Lyngen foretar årlig en
kompetansekartlegging for å se på nåværende og kommende kompetansebehov.

Resultatene fra grunnskolene i Lyngen legges hvert år fram for kommunestyret i en egen sak,
tilstandsrapport for grunnskolene i Lyngen, og vil derfor ikke bli lagt fram her.

Barnehagene:
Alle barn som søkte barnehageplass i 2020 fikk plass på sitt 1. eller 2. valg.
Per desember 2020 var det ledig kapasitet ved alle barnehagene i Lyngen
kommune. Per 1.desember var 97 barn i barnehagene i Lyngen. Dette er 3
mer enn samme tid i 2019.

I perioden 12. mars til 8. april var barnehagene stengt grunnet smittevern,
men åpen for sårbare barn og barn med foreldre med samfunnskritiske
roller. I den stengte perioden hadde barnehagene ukentlig kontakt med
alle barn/ foreldre. Barnehagene åpnet igjen for alle barn den 20.april,
men da med noe redusert åpningstid og mindre grupper. Fra den 3.juni
gikk barnehagene over på mer vanlig åpningstid og gult nivå på smitteverntiltak.

Barnehagene hadde følgende satsingsområder i 2020, nedfelt i oppvekstplan 0-6 år: Barnehagens digitale
praksis. Det ble i samarbeid med Universitetet i Tromsø arbeidet barnehagebasert og i kommunale nettverk
og interkommunale nettverk med satsingen.

Rekruttering av barnehagelærere er fortsatt utfordrende, og kommunen og barnehagene jobber med å løse
rekrutteringsutfordringene. I 2020 deltok 2 barnehagelærere på videreutdanning finansiert av
utdanningsdirektoratet.
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Resultater fra foreldreundersøkelsen viser at brukertilfredsheten er god innenfor de fleste områdene i
barnehagen.



Årsberetning 2020

17

Kultur og forebygging:
Målsetting: Kommunen og lokalsamfunnet skal sammen tilrettelegge for positive opplevelser og verdier,
slik at ungdom skal ønske å bosette seg her som voksen.

• Trygge lokalsamfunn og gode lokalmiljø
• Dreie fokus over fra behandling til forebygging.
• Øke gjennomføringen i videregående skole
• Tidlig innsats med fokus på å utjevne sosiale forskjeller

Av tiltak for å nå målsettingene er tverrfaglig innsats av stor betydning. Program for folkehelse, LOS,
oppsøkende team, kommunepsykolog og lavterskeltilbudene Aktiv og ungdomsklubben er viktige for å nå
målene om sosial utjevning, økt gjennomføring i videregående og trygge og gode lokalsamfunn.

Kulturskolen ga per 1.oktober 2020 opplæring til 64 elever. På samme tid var 6 elever på venteliste.

Kulturskolens tilbud ble allerede i 2019 utvidet til å også gi tilbud innenfor visuell kunst og dans, noe som ga
en merkbar økning i elevplasser.

Kulturskolen stengte 12. mars, men ga etter hvert tilbud om digital støtte i speedadmin til elevene.
Kulturskolen åpnet igjen for stedlig undervisning av enkeltelever og små grupper den 18.mai. Kulturskolen
har i 2020 vært sterkt begrenset av koronasituasjonen, og planlagte arrangementer har ikke kunnet
gjennomføres. Elevbetalingen ble redusert som følge av koronasituasjonen, fordi det var vanskelig å gi et
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fullverdig tilbud til elevene med bare nett-undervisning. Det er uttrykt bekymring vedrørende frafall av
elever i kulturskolen som følge av koronasituasjonen.

Kulturtilbud drev i 2020 ungdomsklubben på Lyngseidet og Aktiv Lyngen. Treffpunkt og ungdomsklubb var
stengt store deler av 2020, fra 12.mars, og åpnet med smitteverntiltak først i oktober.

Ungdomsrådetsaktivitet ble sterkt begrenset av koronasituasjonen, og alle planlagte arrangement måtte
avlyses. Ungdomsrådet flyttet sine møter på teams, slik at medvirkningsdelen av rådets arbeid kunne
ivaretas.

Lag og foreninger mottok kulturmidler etter søknad, samt at grendelagene mottok aktivitetsstøtte.
Idretts- og grendelags aktiviteter i 2020 ble svært begrenset på grunn av korona, og det er uttrykt
bekymring vedrørende frafall, spesielt innenfor idretten.

Frivilligsentralen mottok kommunal støtte og var et kjærkomment tillegg til kommunale tjenester, spesielt i
forbindelse med koronautbruddet, spesielt med matutkjøring og sosial kontakt.

Kulturavdelinga var også engasjert i prosjektene Aktiv Lyngen, Forebygging og oppfølging av drop-out og
Ungdom i arbeid. Lyngen er i tillegg pilotkommune i et interkommunalt samarbeid på området oppfølging
av elever i videregående skole, pro sjek t “ Go de v alg” og det er etablert et samarbeid mellom kommunene
Kåfjord, Storfjord, Balsfjord og Skjervøy innenfor regjeringens program for folkehelse. Alle disse
prosjektenes framdrift ble svært påvirket av korona og manglende møteplasser våren 2020.

I 2020 fikk to ordinære anlegg i kommunen spillemidler, det var ingen søknader på nærmiljøanlegg.
Totalsummen på tilskuddene var på 2,1 mill. kroner.

Alt i alt har barn og unge i Lyngen et godt utbygd tilbud, ikke minst på grunn av aktivitetsnivået til
idrettsklubbene og lag og foreninger i kommunen.

Biblioteket startet året som alle år med mye aktivitet og faste arrangement som strikkekafé blant annet.
Under høytlesningsuken i uke 4 så ble det avholdt 3 høytlesningsarrangement, to inne og 1 ute.
Samefolkets dag ble markert på biblioteket med utstilling, kaffe og te, og en visning av samisk film. Årets
trespråklige eventyrturne gikk av stabelen i uke 4. Under vinterferieuken i uke 10 arrangerte vi spilledag
med forskjellige brettspill. Den 12.mars stengte biblioteket og alle planlagte arrangement måtte avlyses.
Et te r dette drev bibliote ket m ed “ takeaway” utlån o g digitale arrangement.

Biblioteket lagde også litteratursti til skihytta og arrangerte smittevernvennlige konkurranser. Biblioteket
åpnet igjen med smitteverntiltak den 1.juni.

Statistikken for utlån av bøker har vært nedadgående i 2020, fra 8906 bøker i 2019 til 6667 i 2020. Mye av
dette skyldes at vi har hatt en bokbuss som har vært lite i drift i 2020, og det største utlånet vi har av bøker
er til barn. Om vi skal sammenligne oss med nabokommunene så ser vi at vi likevel ligger høyt oppe på
listen når til sammenligning Kåfjord kommune hadde et utlån på 5893, Storfjord hadde et utlån på 1377,
Kvænangen hadde et utlån på 2171 og Balsfjord hadde et utlån på 5328.
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4.1.4. Helse og omsorg

Ramme 4 HELSE OG OMSORG Årsbudsjett Regnskap Avvik 2020 Avvik %

3100
HELSE, SOSIAL OG
OMSORGSPROSJEKTER 700 000,00 -49 393,34 749 393,34 107,06

3105 HELSE OG OMSORG ADM. 6 719 000,00 6 411 446,23 307 553,77 4,58

3106
HELSE OG OMSORG FELLESUTGIFTER
TIL FORDELING 2 975 000,00 3 082 899,98 -107 899,98 -3,63

3310 SOSIALTJENESTEN 4 021 000,00 4 565 653,64 -544 653,64 -13,55
3311 BARNEVERNSTJENESTEN 5 305 000,00 5 104 034,66 200 965,34 3,79

3411 PRAKTISK BISTAND 2 829 000,00 2 628 022,94 200 977,06 7,10

3412
TILTAK ELDRE OG
FUNKSJONSHEMMEDE 1 995 000,00 1 903 083,57 91 916,43 4,61

3414 HJEMMETJENESTEN YTRE LYNGEN 10 942 000,00 10 468 455,96 473 544,04 4,33

3450
STAB/FELLESTJENESTER
LYNGSTUNET 6 419 000,00 5 938 277,18 480 722,82 7,49

3451 LANGTIDSAVDELING LYNGSTUNET 15 487 000,00 16 626 086,14 -1 139 086,14 -7,36
3452 KORTTIDSAVD./KAD LYNGSTUNET 9 096 000,00 9 072 629,05 23 370,95 0,26

3453 HJEMMETJENESTEN INDRE LYNGEN 10 137 000,00 10 221 809,29 -84 809,29 -0,84
3454 RUS OG PSYKISK HELSE 2 790 000,00 2 249 699,00 540 301,00 19,37

3455
HELSESTASJONS- OG
JORDMORTJENESTEN 1 741 000,00 1 725 703,32 15 296,68 0,88

3456 LEGETJENESTEN 9 457 000,00 10 269 074,81 -812 074,81 -8,59

3510 SOLHOV BO- OG AKTIVITETSSENTER 11 376 000,00 11 715 700,69 -339 700,69 -2,99

Totalt 101 989 000,00 101 933 183,12 55 816,88 0,05

Ramme 4 går samlet sett i balanse.

2020 var preget av Covid-19 retningslinjer og forebygging av smitteutbrudd. Gruppeaktiviteter for brukerne
ble endre til 1:1 tiltak i perioder. Institusjonene var i perioder stengt for besøk og det ble innført
besøksrutiner som medførte tilleggsoppgaver for ansatte.
Det var viktig å opprettholde tjenestetilbudet til sårbare barn og unge og sårbare eldre.

Prosjekter
Det ble i 2020 søkt om tilskudd fra staten til følgende prosjekter – kommunen fikk tildelt:

• Rekruttering, kompetanse og innovasjon kr 440 000, hvorav kr 45 000 er tilskudd til innovasjon
• Aktivitetstilbud og tiltakspakke for sårbare eldre i institusjon kr 254 000
• Aktivitetstilbud og besøksvert kr 127 000
• Kompetansehevende tiltak for lindrende behandling og omsorg ved livets slutt kr 140 000
• Utvikling av kommunalt friskliv, læring og mestringstilbud kr 60 000
• Styrke av lavterskeltilbud helsestasjon for ungdom kr 354 000
• Tilbud til barn og unge med behov for langvarig/sammensatt oppfølging kr 700 000.
• Tilskudd til styring av kommunalt barnevern kr 389 787
• Utvikling av sosiale tjenester i NAV- kontor kr 228 750
• Totalt kr 2 693 537,-

Tilskuddene gir oss muligheter for å utvikle tjenestene og å øke kompetansen til ansatte. Men det blir også
brukt betydelig med tid for å søke om tilskudd, få prosjektene igangsatt og å føre regnskap og rapportere
om bruk av midlene.

Måloppnåelse
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• Retningslinjer for Barn som pårørende er utarbeidet
• Etablering av læring og mestringssenter
• Deltakelse i hverdagsrehabilitering,
• Aktivitetskontakt i hjemmetjenesten
• Implementering av velferdsteknologi som en del av tjenesten.
• Kartlegging av tjenester til eldre i Lyngen kommune, nå og i framtida

Velferdsteknologi
Det er montert varig anlegg for alarmhandtering på Lyngstunet, Solhov og Lenangen omsorgssenter er i
løpet av 2020. Ansatte mottar alarmer fra ulike sensorer på sine telefoner. Alle sensorer kan tidsstyres for
når de skal være aktive etter tid på døgnet, og for ulike dager. Det gir også mulighet for alarm til pleiere
hvis noen som trenger assistanse når man går utenfor bygget. Det settes opp sensorer etter behov til
beboere og ansatte, og det er muligheter for å koble nye sensorer til ettersom teknologien utvikles.
Velferdsteknologi er blitt en integrert del av tjenesten. Det blir vurdert i tiltaksteam ved søknader om helse-
og omsorgstjenester. Personalet er mer klar over muligheter og etterspør når de ser behov.
Velferdsteknologi bør alltid være framme som en mulighet for å støtte opp og gi bedre tjenester til
innbyggerne, da teknologi kan være til stede 24/7 i hjemmene til folk. Det er en omfattende prosess å
integrere ulike typer teknologi i en tjeneste. For å lykkes krever det at ansatte jobber på en annen måte enn
tidligere, og lærer seg å se hvordan teknologi kan benyttes som en god støttefunksjon for å rekke over de
behovene vi ser at fremtiden vil bringe.
Det vi ser er at teknologi kan trygge innbyggere og pårørende slik at mange kan bo lengre i sitt eget hjem.
På institusjon gir det de ansatte mer oversikt og mulighet for å være på riktig sted til riktig tid.

Drift 2020

Sosialtjenesten har et merforbruk på ytelsen økonomisk sosialhjelp etterslep av husleie til krisesentret.
Årsak til økning på økonomisk sosialhjelp er sammensatt, og skyldes dels tidligere innstramminger i
regelverk for arbeidsavklaringspenger, uføretrygd og statlig bostøtte. I tillegg har vi hatt en del store
utgifter knyttet til tannbehandling, barnefamilier og innvandrere som har flyttet ut av kommunen, men
som har introduksjonstilskudd og dermed ikke rett på sosialhjelp i ny kommune. 75 personer mottok
sosialhjelp i 2020, en liten økning fra året før. Stønadstiden har økt noe, men de aller fleste har fått stønad i
mindre enn totalt 3 måneder. To personer deltar i Kvalifiseringsprogrammet.

Barneverntjenesten har positivt avvik. I 2020 mottok barneverntjenesten 44 meldinger, hvorav det ble
opprettet undersøkelser i 32 av de. Barneverntjenesten mottok 12 henvendelser til akutt-telefon, hvorav 9
førte til uttrykninger. I 2020 var ca 50 % av meldingene fra private.
Det jobbes godt innen tjenester til barn og unge. God tverrfaglig tidlig innsats forebygger akutte hendelser.

Praktisk bistand og støttetiltak til eldre og funksjonshemmede gikk i balanse.145 personer mottok
tjenestene, praktisk bistand, støttekontakt og fritidsassistent i 2020.

Pårørendestøtte/ omsorgslønn har gitt et tilbud til 9 personer som har vedtak og mottar denne tjenesten.

Hjemmetjenesten Ytre Lyngen har positivt avvik som i hovedsak skyldes vakante stillinger og mangel på
vikarer. Grunnet koronasituasjon har noen omsorgsboliger stått ledige i 2020, menshjemmebaserte
tjenester er styrket.

Langtidsavdeling har et negativt avvik på rundt 1,1 mill. som i hovedsak skyldes pensjon, periodisert lønn
og merforbruk på lønn i faste stillinger, noe som samsvarer med behovet for økt budsjett i 2021.
Merforbruk på lønn skyldes innleie av ekstra personell,

Korttidsavdeling/ KAD går i balanse. Avdelingen har også i 2020 hatt brukere med vedtak om langtidsplass,
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der inntektene er registrert på Langtidsavd. Avdelingen har stort sett klart å ta i mot utskrivningsklare pas
fra UNN. KAD-seng har hatt 30 innleggelser i 2020.

Hjemmetjenesten i Indre går i ballanse. Antall brukere i hjemmetjenesten er forholdsvis stabil med ca. 60-
70 brukere, og har i hovedsak høy alder. Men en ser også økning av yngere brukere med et uavklart
sykdomsbilde. Det er en viss øklning i antall mottakere av praktisk bistand og trygghetsalarmer. Tilbudet til
hjemmeboende eldre ble i 2020 styrket med etablering av friskliv og mestringssenter og aktivitetskontakt.

Rus- og psykisk helse har et postivit avvik på kr 500 000, som i hovedsak skyldes manglende vikarer ved
sykefravær, der personell i ute-tjenesten bistår døgnavdelingen. God forebygging og tett oppfølging
reduserer behov for tjenester.
Ingen innleggelser i KAD-seng. Natt-tjenesten i åpen omsorg ivaretar tilsyn og trygghetsalarmer til
hjemmeboende. Ved innleggelse i UNN trengs det bistand av personell.

Solhov bo- og aktivitetssenter har et negavtivt avvik med kr 340 000 som i hovedsak skyldes periodisert
lønn, lønn ved helge/høytid og ved ferieavvikling. Spesialisthelsetjenesten stiller krav om
høyskoleutdanning også ved helg – og høytider og ved feireavvikling, dette kan i noen tilfeller utløse
overtid.

Økning i antall barn og unge med nedsatt funksjonshemming med behov for avlastningstilbud.
Brukere med et arbeidsforhold til Lyngsalpan vekst har i 2020 fått et reduseet tilbud grunnet Covid-19.
Dette har medført en del uro i brukergruppen, og det er kompensert med tilbud i enheten.

Legetjenesten har et negativt avvik på ca. 800 000 som skyldes innleie av legevikar fra vikarbyrå og
kompenserende lønnstiltak til leger med fastlegeavtale i forbindelse med Covid-19.

Helsestasjon/ skolehelsetjenesten, helsestasjon for ungdom og jordmortjenesten
Helsestasjon og skolehelsetjenestens målgruppe er gravide, barn og unge
0-20 år og foreldre/ foresatte. Tjenestene ble også i 2020 styrket med
prosjektmidler fra Helsedirektoratet. Kommunen har i 2020 kun hatt
helsestasjonstilbud på Lyngseidet, da vi ikke har lokaler per tiden i
Lenangen. 14 nyfødte ble fulgt opp med hjemmebesøk av helsesykepleier.
Helsestasjonsprogrammet 0-5 år har et tilbud om 14 konsultasjoner, samt
følger opp vaksinasjonsprogrammet. Dekningsstatestikken for
barnevaksine i 2020 var god.

Skolehelsetjenesten følger opp barn fra 6-16 år i grunnskolen, følger opp
og gir tilbud om helsefremmende og forebyggende tiltak, helseundersøkelser og råd- og veiledning.

Foreldreveileding (ICDP) gis som et gruppetilbud. I 2020 ble det gjennomført en veiledingsgruppe, og det
jobbes med å få til flere veiledere i kommunen.

Helsestasjon for ungdom (HFU) er åpen hver onsdag der helsesykepleier/ jordmor og turnuslege er tilstede.
I tillegg har psykologstudent har vært tilgjengelig.

Hverdagsrehabilitering, friskliv og folkehelse
Hverdagsrehabilitering skjer i et tverfaglig samarbeid der brukeren selv setter målene for rehabiliteringen
og helseteamet arbeider sammen mot å nå disse. Aldersgruppen 75-85 år med ca 30 deltakere.

Frisklivsentral er en helsefremmende og forebyggende kommunal tjeneste der målgruppen er de med
sykdom eller økt risiko for sykdom, og som trenger støtte til å endre levevaner og mestre helseutfordringer.
16 deltakere.
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Kommunefysioterapeut følger opp barn med kronisk sykdom som har langvarige behov, eldre
hjemmeboende som ikke kommer seg til privatpraktiserende fysioterapeuter og pasienter på
korttidsopphold eller med vedtak om langtidsplass.

Aktivitetstilbud – ukeplan
Aktivitet Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag
Hverdagrehab Indre Ytre Indre Indre/ ytre

Sykkel-terapi Hjemmeboende
Lyngstunet 3.etg

Frisklivstrening Gymsal
Eidebakken

Styrkesirkel Hjemmeboende
Lyngstunet 3.etg

Dagtilbud
demens

Indre/ ytre

Bygdesterk Ytre

Sykkel-VM
Grunnet Covid-19 leide sektoren lokaler i Kløverstua for å få
gjennomført sykkel-vm for hjemmeboende seniorer. 21
deltakere primært fra distriktet Rottenvik, Lyngseidet, Kjosen
og Oksvik. Laget nådde milepælen 1000 km og kapret 19.
plass. Lyngstunet fikk 32. plass. Samarbeid med Lyngen Røde
kors- omsorg, frivilligsentralen og kommunelege har vært
avgjørende for gjennomføringen.

De hjemmeboende sier at tilbudene er høydepunktet i uken.
Sykkel-VM var årets høydepunkt. Synes at samværet og

konseptet gir så mye. Det hjelper på humøret, samt de har noe å snakke om med andre kjente på telefon.
Mange sier de kjenner økt fysisk kapasitet, blant annet med bedre utholdenhet ved skift av gardiner,
stødigere ved gange +++

Dagtilbud til hjemmeboende personer med demens sykdom og
aktivitetskontakt har samla gitt et tilbud til 15 brukere. Grunnet
Covid-19 har tilbudet i perioder kun vært gitt 1:1.

Pr os j ekt “Kar tl eg gi ng av tjenes ter til el dr e i L yngen kommune – i
dag og i framtida ble startet opp i 2020 og sluttført i 2021.

Konklusjon: Kommunen har godt utbygde tjenester til eldre. En
bevisst strategi med oppbygging og styrking av hjemmebaserte
tjenester, har ført til at de eldre kan bo hjemme lengst mulig Kartleggingen har vist at det er behov for flere
langtidsplasser og skjermede/ tilpassede plasser for personer med langkommet demens sykdom i årene
framover. De som behøver varig opphold i institusjon, vil være de eldste eldre med omfattende sykdom og
pleiebehov. Det kan synes som det er for få korttidsopphold/ avlastningsplasser for personer med demens.

4.1.5. Teknisk drift
Ramme 5 TEKNISK DRIFT Årsbudsjett Regnskap Avvik 2020 Avvik %
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4400 BYGG OG ANLEGG, PROSJEKTER 4 600 000,00 5 585 453,31 -985 453,31 -21,42
4410 BYGG OG ANLEGG 39 398 000,00 38 149 989,25 1 248 010,75 3,17

4412 FORVALTNING TEKNISKE TJENESTER 3 593 000,00 2 812 846,17 780 153,83 21,71
4700 VA - PROSJEKTER 0,00 0,00 0,00 0,00
4710 VANN OG AVLØP -1 403 000,00 -1 377 704,59 -25 295,41 1,80

4720 MINDRE AVLØPSANLEGG - SELVKOST 0,00 -1 691,00 1 691,00 0,00
4810 FEIING OG BRANNBEREDSKAP 4 218 000,00 4 020 317,19 197 682,81 4,69

Totalt 50 406 000,00 49 189 210,33 1 216 789,67 2,41

Ramme 5 hadde totalt et mindre-forbruk på 1,2 mill. kroner. Dette har sin årsak i overbudsjettering av
brøyteutgifter gjennom høsten 2020.

Etter Korona-utbruddet i mars ble langt flere oppgaver og daglige rutiner del av hverdagen for alle
sektorens ansatte. Vaktmester- og renholdstjenesten har jobbet med å tilrettelegge for smittevern på
enhetene, her kan nevnes:

• Tilrettelegge for adskilt aktivitet på skoler og barnehager
• Styrket og hyppigere renhold av kommunale bygg
• Utrusting av fire karanteneboliger
• Ombygging og tilrettelegging av test- og smittebehandling på helsestasjon
• Innkjøp, tilrettelegging og gjennomføring av ekstraordinære vedlikeholdstiltak av kommunale bygg

og anlegg.

De fleste saksbehandlere på avdelingen hadde sine arbeidsplasser på hjemmekontor i store deler av året, til
tross for dette er det ikke registrert saksbehandlingstid utover lovpålagte tidsfrister.

Investeringer
32 større og mindre investeringsprosjektene pågikk innenfor Teknisk sektor i 2020. Av disse ble 12 fullførte,
resterende pågår fortsatt og vil bli fullførte inneværende eller påfølgende år. Flere av disse tiltakene er
svært omfattende, og vil dermed kreve en tett oppfølging fra avdelingens ansatte, blant annet gjelder dette
nye avløpsanlegg og vannforsyning i Furuflaten og på Lyngseidet, omlegging av Grønnvollvei i Furuflaten,
o m by gging av “ Rem a-by gget ” o g utbedring av set ningsskader på L y ngstunet.

Prosjektene ble håndtert av sektorleder og leder for avdeling kommunalteknikk, i tillegg har en
deltidsansatt vært engasjert til oppfølging av noen prosjekter i gjennomføringsfasen.

Måloppnåelse

Ansvar 4410:
Tiltak som ikke er gjennomført:

• Kjøp av rådhus- kommunestyret vedtok å kjøpe rådhuset fra Lyngen Servicesenter AS fra 1.7.2020.
Denne handelen ble ikke gjennomført, dette påførte driften et merforbruk i form av husleie på kr
790 000. Kommunestyret gjorde vedtak om budsjettendring til dekning av dette i 2020.

• Samlokalisering av tjenester-kjøp av rådhuset ville gi mulighet for ombygging samlokalisering av
tjenester. Da det ikke var mulig å gjennomføre kjøp av rådhuset ble ikke dette tiltaket realisert.

• Framleie av lokaler-ombygging av «Rema-bygget» til blant annet brannstasjon er ikke igangsatt og
gjennomført etter fremdriftsplan som tidligere forutsatt. Dette skyldes blant annet mer omfattende
prosjekterings- og godkjenningsprosess mot Arbeidstilsynet. Brannstasjonen på Eidebakken er ikke
fraflyttet, mulighet for fremleie av disse lokalene var dermed ikke til stedet i 2020. Ut fra den
dialogen som har vært mot aktuelle leietakere synes det utfordrende å oppnå kommunale
inntekter fra fremleie av disse lokalene også i fremtiden. Rådmannen har derfor tatt denne
inntekten ut av kommende års budsjett og økonomiplan.
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• Omorganisering branntjenesten og avvikling av vaktordning brannkorps- Da analysen som lå til
grunn for vedtatte omorganisering ikke ble anerkjent av innsatsstyrken og styret i
brannsamarbeidet er tiltaket utsatt.

• Utdanning av brannpersonell- På grunn av manglende kapasitet ved brannskolen etter Covid-19
samt uklarhet om fremtidig bemanning er ikke utdanningsprogrammet gjennomført som planlagt.

• Strøm fylkeskommunale veier- Det har ikke vært mulig å få til en avtale med Fylkeskommunen om
drift av veilys langs fylkesveier. Kommunestyret er tidligere orientert om dette gjennom
regnskapsrapportering og sak om budsjettendring i 2020.

• Brannvernledere kommunale bygg – På grunn av begrensinger i kursmulighet etter Covid-19 har
ikke ansatte gjennomført nødvendig kurs. Tiltaket planlegges gjennomført i 2021.

Tiltak som er gjennomført:
• Effektivisering vaktmester- og renholdstjenesten- Etter ansettelse av renholdsleder har vi

oppnådd bedre planlegging av tjenesten og fått utarbeidet mer effektive renholdsplaner.
Målsetningen om besparelser er oppnådd gjennom effektivisering av renhold samt mer bruk av
egne fagarbeidere i gjennomføring av bygg- og anleggsprosjekter.

• Drift/ vedlikehold av egne anleggsmaskiner- etter anskaffelse av egen traktor og gravemaskin er vi
satt bedre i stand til å utføre vedlikehold i egen regi. Det oppleves som positivt for egne ansatte å
kunne utføre langt flere vedlikeholdsoppgaver med eget utstyr. Tilbakemeldingen fra våre
innbyggere viser også at det er større tilfredshet fra disse, da mindre vedlikeholds- og
reparasjonsoppdrag kan utføres langt raskere enn om disse tjenestene måtte kjøpes eksternt.

• Veivedlikehold Vartoveien - delvis gjennomført-dette tiltaket omfatter både vedlikehold av vei og
bru. Det er utført enkel reparasjon av de mest utfordrende veistrekninger, men det gjenstår
fortsatt noen tiltak som er nødvendig for å heve brukbarheten til ønsket nivå. Bro er prosjektert,
kostnadsberegnet og klar til å legges ut på anbud. Tiltaket planlegges fullført i 2021.

• Bytte tak taxisentral/ slamavskiller
• Utfasing av kuldeanlegg på Lyngstunet
• Modernisering av ventilasjonsanlegg på Lyngstunet
• Asfaltering parkeringsplassved Lyngstunet

Koronatiltak: Ekstraordinære vedlikeholdsmidler
Kommunestyret vedtok å bevilge kr 4,7 mill. kroner til ekstraordinære vedlikeholdstiltak, dette med hensikt
å begrense konsekvensene for næringsliv og lønnstakere som følge av pandemien. Midlene ble planlagt
fordelt over 14 enkelttiltak:

• Kommunale boliger
• Lyngsdalen oppvekstsenter
• Vedlikehold av kommunale veier
• Tiltak i Lyngenhallen, Lyngstunet, Knøttelia barnehage og Eidebakken kulturskole

På grunn av prosjektering og nødvendig tidsbruk til konkurranseutsetting har det ikke vært mulig å
gjennomføre alle tiltak i 2020, ved utgangen av året anslås at 75% av tiltakene er utførte.

Kommunale veier
Ny tilbudskonkurranse for brøyting av kommunale veier ble gjennomført våren 2020. Kontrakter skrevet i
juni, og entreprenørene var klare for brøytesesongen 2020/2021. Kontraktene gjelder for 2 år + 2 års
opsjon. Det ble stilt krav om avtale for innlevering av avfall og krav om at tunge kjøretøy, traktorer og
maskiner skal stå kravene til Euro VI, utslippskrav for tunge kjøretøy fra 1. januar 2014.

Forsterkning av Varto brua og krysset i Furuflaten (Grønnvollveien) er ferdig prosjektert.

I henhold til kommunestyrets vedtak om oppgradering av kommunale veier i 2019 og 2020 ble det brukt
8,9 millioner kroner i 2020. Veistrekninger hvor deler av veiene ble oppgradert; Solvollveien, Sandvikveien,
Ørnesveien, Langgårdveien, Naustnesveien, Skakken, Karnesveien, Prestegårdsbakken, Kaldfaret,
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Einarvikveien Skoleveien, Lattervikstien, Ravikveien, Nygårdsstranda og Nyvollveien. I tillegg ble gang- og
sykkelvei mot Eidebakken oppgradert og det ble montert nytt rekkverk i Brinkveien og Sommersetveien.

Ansvar 4412:
Byggesak og deling:
Det ble behandlet totalt 142 bygge- og delingssaker i 2020, herav 11 om dispensasjon fra planformål.
Saksbehandlingen er gjort innen lovpålagt tidsfrist.
Dispensasjonsbehandlingene oppleves å ta stor del av kapasiteten til våre saksbehandlere, slike saker kan
ofte medføre klagebehandling og omgjøring av vedtak. Ut fra saksbehandlings-synspunkt savnes klarere
retningslinjer og begrensinger i hvilke dispensasjonssaker som bør fremmes til behandling. Politisk nivå
oppfordreså ta stiling til dette ved neste rullering og vedtak av arealplanen.

Ansvar 4710 Vann og avløp:
Saksbehandler innen vann og avløp har deltatt i både drifts- og prosjektoppgaver.
Vinterne 2020 kom det mye snø noe som medførte normal arbeidssituasjon på driftssektoren siden det
verken var frosne ledninger eller mangel på vann. For nytt grunnvannsanlegg på Furuflaten og i Koppangen
ble det utført prøvepumping og vannprøver er analysert for alle årstider. Prosjektering av nye avløpsanlegg
på Stigen og Bekkstrand/Lyngsdalsbukta fortsatte og innsatsen har vært konsentrert om å komme til
enighet med grunneierne.

Etter pålegg fra Mattilsynet er det utført farekartlegging og ROS analyser for vannverkene i Nord-Lenangen,
Sør-Lenangen, Elvejord og Koppangen. Det ble lagt 1 km ny vannledning, PEØ140 mm, fra Drabeng til
Fastdalen. Fastdalselva som vannforsyningskilde ble koblet ut og nå forsynes Fastdalen med vann fra
Elvejord vannverk. Det er igangsatt prosjekt for om det er muligå få lavere farge på vannet som kommer
fra Elvejordvannet. I januar ble det anlagt ny trykkøkningsstasjon, (på andre siden av Lenangsøra kapell) for
å øke trykket for beboerne i Kråkskogen. UV- anlegget i Nord-Lenangen og trykkøkningsstasjonen i
Skomaker-krysset er oppgradert. Ny løsning for flytting av avkjøring til Grønnvollveien i Furuflaten er ferdig
prosjektert for vei og VA.

Ansvar 4720 Mindre avløpsanlegg:
Kommunen innførte gebyr for tilsyn av private avløpsanlegg i 2020, gebyrinntekten var tiltenkt lønn for
prosjektmedarbeider. Utlysing av stilling ga ikke noen kvalifiserte søkere, prosjektet ble derfor ikke
igangsatt i 2020. Ubenyttede midler ble derfor satt på fond til bruk i kommende år gjennom
prosjektperioden. Der er ansatt en medarbeider som vil tiltre 1.4.2021.

Ansvar 4810 Brann og redning:
Utfordringen i forhold til samarbeidet mellom ledelsen i Brannvesenet Nord og kommunen har medført
oppsigelse av samarbeidsavtalen, dette med virkning fra 1.1.2022. Planlagt nedbemanning og
omorganisering av brannvesenet er dermed ikke gjennomført som planlagt. Det er nedsatt en
prosjektgruppe mellom kommunene Nordreisa, Skjervøy, Kåfjord og Lyngen. Denne gir sin innstilling til
rådmannsutvalget om fremtidig samarbeidsform innen 30.4.2021.
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4.1.6. Utvikling
Ramme 6 UTVIKLING Årsbudsjett Regnskap Avvik 2020 Avvik %

4402 PROSJEKTANSVAR UTVIKLING 1 022 000,00 1 250 885,62 -228 885,62 -22,40
4405 PLAN 3 239 000,00 3 211 015,76 27 984,24 0,86

4407 NÆRING 987 000,00 1 129 873,83 -142 873,83 -14,48
4408 KOMMUNALE HAVNER OG KAIER -578 000,00 559 679,95 -1 137 679,95 196,83

4901 BUDSJETTRAMME UTVIKLING -167 000,00 0,00 -167 000,00 100,00

Totalt 4 503 000,00 6 151 455,16 -1 648 455,16 -36,61

Utviklingsavdelingen består av 4 fast ansatte medarbeidere, 1 innleid prosjektrelatert stilling og andel av
merkantil ressurs. Avdelingen er satt sammen av fagpersoner som jobber inn mot alle deler av næringslivet,
herunder industri, landbruk, skogbruk, reiseliv, fiske og servicenæring. Avdelingen utfører planrelaterte
oppgaver og saksbehandling og har for tiden også medarbeider som jobber med prosjekter av typen
stedsutvikling (Lyngenløftet), foreløpig i perioden fra august 2020 til august 2021. Avdelingen utfører
saksbehandling og forvaltningsoppgaver etter ulike lovverk, hvorpå en vesentlig del av avdelingens arbeide
er lovpålagt.

I den daglige rutinen utføres saksbehandling og forvaltning hovedsakelig etter Forvaltningsloven,
Kommuneloven, Jordloven, Skogbruksloven, samt EUs retningslinjer for bagatellmessig støtte til næringer.
Men regelmessig også iht. Motorferdselsloven i utmark og vassdrag, Alkoholloven, Serveringsloven, Natur-
og mangfoldsloven, Friluftsloven, Anskaffelsesloven, for å nevne de viktigste.
Å jobbe så vidt bredt i forhold til lovverket, krever en kontinuerlig innsats med oppdateringer i forhold til
endringer i lovverk og forskrifter.

Måloppnåelse

Landbruk
I 2020 er det fordelt kr 16 803 677 i produksjonstilskudd og kr 2 397 278 i tilskudd til ferie og avløsning på
til sammen 42 søkere. Det er også fordelt kr 565 012 i tilskudd til regionalt miljøprogram på til sammen 29
søkere. De tre sankelagene i kommunen har til sammen fått kr 162 385 i tilskudd til organisert beitebruk.
Det ble i 2020 utbetalt kr 213 000 i tilskudd til vegbygging i Lyngen kommune. Landbruk/skogbruk
administrerte tre skadefellinger på gaupe, samlet kostnader på kr 132 700.

Det er for Årøyholmen utarbeidet ny interkommunal samarbeidsavtale mellom Lyngen, Kåfjord og Storfjord
kommune. Samt avtale om vedlikehold av Årøyholmen med Kåfjord jeger og fiskeforening.

Næringsfond og tildelinger
Det er i 2020 fremlagt 28 saker til næringsutvalget, samt tre delegerte saker innenfor delegert ramme.
Samlede vedtakssummer på kr 2 188 500.

Likviditetsfond
Som følge av koronasituasjonen besluttet kommunestyret gjennom sak 68/20 og 116/20 å opprette et
likviditetsfond på 2 mill. kroner i 2020. Det er i 2020 gjort 15 tildelinger på til sammen kr 1 470 000. Tre
søkere fikk avslag. Det er også gjort tildelinger i 2021, slik at samlede utbetalinger er kr 1 860 000.
Tildelingene gjøres etter svært grundige vurderinger der bedriftens likviditetsmessige situasjon først og
fremst vurderes, opp mot enn rekke andre faktorer.

Motorferdsel
Det legges i perioder av året ned betydelig arbeide knyttet til dispensasjoner etter motorferdselsloven. I
2020 ble 17 dispensasjoner. I tillegg kommer en del henvendelser vedrørende dispensasjon, enten til
snøscooter, helikopter, ATV.
Det arbeides for tiden med forskrift for scooterløypene i Lyngen, målet er at prosessen skal være fullført til
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sesongstart senhøstes 2021.

Planarbeid
Utviklingsavdelingen har gjennom 2020 gjort forberedende arbeide og tilrettelegging for videreutvikling av
kommuneplan, strategisk næringsplan, samt landbruksplan. Dette arbeidet har fortsatt inn i 2021, hvorpå
endelig kommuneplan forventes ferdigstilt først tidlig i 2022.

Kommuneplan
Kommuneplanen er kommunens overordnete styringsdokument og gir rammer for utvikling av
kommunesamfunnet og forvaltningen av arealressursene. Kommunal planlegging skal ivareta både
kommunale, regionale og nasjonale mål, interesser og oppgaver.

Arbeidet med rullering av kommuneplan startet opp senhøstes 2020 ogdet arbeides for tiden med
kommuneplanens samfunnsdel som igjen gir føringer for kommunens arealdel. Komplett rullert
kommuneplan (arealdel) forventes å foreligge i 1. kvartal 2022.

Strategisk næringsplan
Arbeidet med strategisk næringsplan startet ikke opp som planlagt i 2020, men først i februar 2021.
Arbeidet er godt i gang med gjennomføring av sektorvise møter med næringene industri, landbruk, fiske,
reiseliv og servicenæring. Strategisk næringsplan forventes klar i mai 2021 og legges da frem for
næringsutvalg før denne igjen legges ut til høring.

Landbruksplan
Landbruksplanen vurderes revidert i løpet av 2021, dette beror til en viss grad på resultatet fra de
ovennevnte planer.

Prosjekter
Utvidelse fiskerihavna i Nord-Lenangen
Det ble i 2020 satt ned en arbeidsgruppe som skulle vurdere status og fremtidige behov relatert til
fiskerinæringen i Nord-Lenangen. Prosjektet er videreført inn 2021 hvorpå det gjøres geotekniske
undersøkelser, detaljprosjektering, med mere, med tanke på beslutning om utbygging høsten 2021.

Sandnes området, Nord-Lenangen
På samme måte som for fiskerihavna er det gjennomført geotekniske undersøkelser på land og i sjø på
Sandnes. I tillegg er det ervervet grunn. Undersøkelsene og eiendomskjøpet gjøres for, -gitt gode
grunnforhold, å kunne utvikles til mulig området for industrivirksomhet. Vi kan her se for oss flere aktuelle
tiltak på området og det jobbes aktivt med potensielle interessenter.

Regionale og interkommunale samarbeidsprosjekter
Lyngen kommune har sammen med de øvrige 5 kommunene i Nord-Troms gjennomført fase 3 av
Havneprosjekt i Nord-Troms. Prosjektets langsiktige mål er å utvikle og markedsføre regionens havner på
en slik måte at disse bidrar til å flytte gods fra vei til sjø, med de fordeles dette kan innebære for miljø,
sikkerhet på vei osv.

Gjennom Regional strategisk næringsplan (Tromsø med omkringliggende kommuner) har det vært
gjennomført 4 møter der formålet er å indentifisere næringsrettede samarbeidsområder. Samarbeide er
også nyttig for deling av kompetanse og informasjon. I ly av den strategiske næringsplanen, har det vært
gjennomført Næringslivsdag i Lyngen i samarbeide med Tromsø og Lyngen næringsforeningen. Pga.
koronasituasjonen ble markedsdagen gjennomført digitalt med ulike foredragsholdere.

I samarbeide med Troms og Finnmark Fylkeskommune og Næringsforeningen i Tromsø regionen er det
etablert prosjekt for forbedret inkludering av arbeidsinnvandrere under arbeidstittelen «Fra
arbeidsinnvandrer til innbygger». Sammen med Troms og Finnmark Fylkeskommune og Nord Troms
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Studiesenter er det også lagt grunnlag for et 3-årig prosjekt med formål å bidra til økt kompetanse i
produserende industri i Lyngen og havbruk i Nord-Troms, samt rekruttering av arbeidsinnvandrere til
næringene i Lyngen. Stillingen er lokalisert til Furuflaten og ble formelt vedtatt i kommunestyre i mars
2021.

Lyngen kommune har en samarbeidsavtale med Halti Næringshage, som et av fundamentene for 1 årsverk,
også dette lokalisert på Furuflaten. Stillingen skal generelt støtte næringene, og spesielt bidra til å løfte
nystartede bedrifter og grundere.

Havner
Kvaliteten på havnene i Lyngen er svært god etter betydelige oppgraderinger de seneste år i Furuflaten
(Vollneset) og Sandnes i Nord-Lenangen. Havna i Tyttebærvika har bidratt i det vesentligste til kommunens
havneinntekter gjennom avtalen med Swerock.

Det er i 2020 etablert avtaler for brøyting av kommunens havner, disse kostnadene viser seg å bli større
enn budsjettert med kr. 150.000. Samlede kostnader til brøyting av havner er årlig budsjettert til 408.000.

Lyngen kommune har gjennom en 10-årig avtale overtatt disponeringen av fiskerimottaket på Lenangsøyra.
Fiskemottaket, lokalisert på almenningskaia på Lenangsøyra, er framleid til Lyngen reker som planlegger
mottak av fisk, skalldyr og skjell.

Inntektene fra masseuttak og derigjennom leveranse over kai, har vært lavere enn budsjettert i 2020. Dette
som følge av lavere ordreinngang for Swerocks masseuttak i Tyttebærvika.

Det vises for øvrig til prosjektet Utvidelse av fiskerihavna i Nord-Lenangen.

Økonomisk resultatoppnåelse
Avdelingens løpende budsjetterte kostnader er i hovedsak knyttet opp mot faste stillinger, og
driftsrelaterte kostnader opp mot dette. Dette er i hovedsak stabile kostnader med lite under-/overforbruk.

I tillegg har avdelingen inntekter fra drift av havner, samt vedlikehold av disse. Inntekter fra masseuttak og
havner er redusert med 1,471 mill. kroner som følge av redusert uttak i Tyttebærvika, og er sammen med
nyetablert avtale for brøyting av havner, samt merforbruk vakttillegg og pensjon på 50 000 årsaken til
regnskapsmessig avvik i størrelsesorden 1,648 mill. kroner.

Netto besparelse på fondsavsetninger på 0,535 mill. kroner som følge av omlegging av selvkost-beregninga
for havner. Vedtatt rammekutt på kr 167 000 ble ikke gjennomført.
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4.1.7. Andre utgifter og inntekter

Ramme 7 Årsbudsjett Regnskap Avvik 2020
Avvik
%

8000
PREMIEAVVIK, PENSJONS- OG
LØNNSRESERVE, MV. -2 382 000,00 -4 444 374,90 2 062 374,90 -86,58

8900 AVSKRIVNINGER (MOTPOST) -25 069 000,00 -25 072 519,00 3 519,00 -0,01

Totalt -27 451 000,00 -29 516 893,90 2 065 893,90 -7,53

Mindreforbruk på vel 2 mill. kroner skyldes besparelse på avsatt lønnsreserve kr 837.000, samt ufordelt
pensjonspremie med 1,2 mill. Sistnevnte må sees i sammenheng med overforbruk på pensjonspremie på
ramme 2-6.

Totalt sett ble det et mindreforbruk på pensjonskostnadene for hele kommunen med ca. 0,7 mill. kroner.
Årets nettoinntekter for konsesjonskraft ble bare på kr 15 000 mot kr 185 000 i 2019 og kr 209 000 i 2018
pga. lave kraftpriser. Budsjettavviket ble bare på ca. kr 20 000 da budsjettet ble justert i løpet av året.

4.1.8. Finans

Ramme 8 Årsbudsjett Regnskap Avvik 2020
Avvik
%

8001 EIENDOMSSKATTEKONTOR -6 064 000,00 -6 064 279,66 279,66 0,00

9000
FRIE INNTEKTER, RENTER OG AVDRAG,
AVSETNINGER -215 551 000,00 -212 510 049,07 -3 040 950,93 1,41

Totalt -221 615 000,00 -218 574 328,73 -3 040 671,27 1,37

Korrigert for redusert bruk av disposisjonsfond pga. årets mindreforbruk, ble det et positivt budsjettavvik
med kr 1 264 578 for rammeområdet.

Eiendomsskatt
Det ble fakturert ca. 6,1 mill. i eiendomsskatt i 2020, en nedgang på ca. kr 850 000 kr fra 2019 pga. vedtak i
Stortinget om reduksjon av skattesatsene.

Skatt og rammetilskudd
Lyngen kommune hadde en nedgang i skatteinntektene i 2020 med 2,3 % fra 2019, ca. kr 250 000 under
revidert budsjett. For landet som helhet var nedgangen 0,7 %. Lyngen kommune hadde i 2020 en
skatteinngang på 72,4 % av landsgjennomsnittet, og fikk kompensert opp til 94 % av landsgjennomsnittet.

Rammetilskudd inkl. netto inntektsutjevning var ca. 1,5 mill. kroner over budsjett. I samsvar med
innarbeidet praksis ble ikke budsjettet oppjustert for mulig økt inntektsutjevning da denne ikke er kjent før
i februar året etter. En slik praksis anser rådmannen å være et godt innarbeidet budsjetteringsprinsipp.

Netto merinntekter på frie inntekter ble derfor 1,261 mill. kroner.

Integreringstilskudd
Lyngen kommune mottok i 2020 2,008 mill. i integreringstilskudd. Dette var iht. budsjettert beløp.

Renter og avdrag
Rentekostnadene i 2020 ble 4,6 mill. kroner lavere enn opprinnelig budsjettert, hovedsakelig pga. lavt
låneopptak og gunstige rentebetingelser. Beregning av minsteavdrag iht. kommuneloven gjorde derimot at
regnskapsførte avdrag ble ca. 1,355 mill. kroner over budsjett. Denne summen vil bli brukt til
ekstraordinært avdrag i 2021.
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Kompenasjonstilskudd
Iht. budsjett ble det utbetalt kompensasjonstilskudd fra Husbanken for tidligere investeringer i skole og
omsorg med 1,455 mill. I tillegg kr 8.231 for investeringer i kirkebygg som ble videreformidlet til kirkelig
fellesråd.

Overføring til investeringsregnskapet
Det ble overført kr 650.000 mindre i driftsmidler til investeringsregnskapet enn budsjettert da faktisk behov
ble mindre enn vedtatt. Denne overføringen vil måtte rebudsjetteres i 2021.

Disposisjonsfond
Med begrepet disposisjonsfond menes den delen av egenkapitalen som er bygd opp av ubrukte
inntekter fra driftsregnskapet og som ikke er reservert for særskilte formål etter lov, forskrift
eller avtale. Disposisjonsfondet vil omfatte alle oppsparte frie driftsinntekter, inkludert
oppsparte frie driftsinntekter som kommunestyret har reservert for bestemte formål. Det er kun
kommunestyret selv som kan vedta bruk av og avsetning til disposisjonsfondet.

Ordinært disposisjonsfond
Det var vedtatt avsetning på 8,913 mill. kroner og bruk med 12,416 mill. for 2020, noe som er gjennomført i
hht. vedtatt budsjett.

Andre disposisjonsfond
Etter omlegging av kommuneloven og regnskapsforskriftene skal bruk av disposisjonsfond reduseres ved
eventuelt mindreforbruk. Årets mindreforbruk var kr 5.539.348,31 og fremkommer i regnskapet som en
«besparelse» på rammeområdet. Dette er avsatt på eget disposisjonsfond «25699020 Udisponert drift
2020».

Ubrukte bevilgninger som var vedtatt avsatt på ramme 5 Teknisk drift og ramme 6 Utvikling er avsatt på
egne disposisjonsfond og skal rebudsjetteres i 2021. Avsetningene fremkommer under respektive
rammeområder.

IB 2020 Bevegelse UB 2020

Art: 25699001 DISPOSISJONSFOND -21 901 432,37 4 086 683,31 -17 814 749,06

Art: 25699003 KOMMUNALT NÆRINGSFOND -1 402 713,40 625 000,00 -777 713,40

Art: 25699010 TAPSFOND -1 893 307,00 1 219 808,39 -673 498,61

Art: 25699020 UDISPONERT DRIFT 2020 0,00 - 5 539 348,31 -5 539 348,31

Art: 25699520 TEKNISK DRIFT - OVERFØRTE BEVILGNINGER 2020 0,00 - 2 904 000,00 -2 904 000,00

Art: 25699620 UTVIKLING - OVERFØRTE BEVILGNINGER 2020 0,00 - 830 000,00 -830 000,00

Art: 25699901 50521 FORPROSJEKT NORD-LENANGEN HAVN 0,00 - 415 000,00 -415 000,00

T O T A L T -25 197 452,77 -3 756 856,61 -28 954 309,38

Årets mindreforbruk
Mindreforbruk i drift fremkommer som nevnt ikke lenger i regnskapet. Men kommunestyret skal som
tidligere godkjenne årsregnskapet og vedta disponering av mindreforbruket. Rådmannen legger fram en
tilrådning til disponering i saksframlegget for årsregnskap og årsberetning 2020.
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4.2. Økonomiske nøkkeltall

4.2.1. Handlingsreglene
Kommunestyrets handlingsregler er finansielle måltall iht. kommuneloven, og består av tre deler:

1. Netto driftsresultat bør over tid være 1,75 % av brutto driftsinntekter

Denne handlingsregelen ble ikke oppfylt selv om netto driftsresultat ble bedre enn vedtatt budsjett.

Oppr.
budsjett 2020

Årsregnskap
2020

Sum driftsinntekter 312 065 346 647

Sum driftsutgifter 278 255 340 093

Brutto driftsresultat 33 810 6 554
Netto finansutgifter -34 644 -30 760
Netto driftsresultat -834 866
Netto driftsresultat i % av driftsinntekter -0,27 % 0,25 %
1,75 % av brutto driftsinntekter 2020-2023 5 461 6 066
Kommunestyrets vedtak økonomiplan 2020-2023 -834
Årsresultat 866
Avvik handlingsregel i kroner -6 295 -5 200
Avvik handlingsregel i % -2,02 -1,50

2. Disposisjonsfondet bør over tid være minimum 10 % av brutto driftsinntekter

Ikke oppfylt.

4,1

5,3

6,5 6,6

5,1

2016 2017 2018 2019 2020

Disposisjonsfond i % av driftsinntekter
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3. Netto lånegjeld bør over tid ikke overstige 80 % av brutto driftsinntekter

Avviket er redusert noe fra i fjor, men kun pga. at flere investeringsprosjekter ikke har blitt gjennomført.
Avviket fra handlingsregelen er dobbelt så høyt:

2019 2020
Brutto driftsinntekter 332 487 346 647
Lånegjeld pr. 31.12. 558 258 562 033
Lånegjeld i % av brutto driftsinntekter 168 % 162 %
Handlingsregel 80 % av brutto driftsinntekter 265 990 277 318
Avvik lånegjeld i kroner -292 269 -284 716
Avvik i % -88 % -82 %

a. Nye låneopptak kan kun utgjøre 50 % av budsjetterte avdrag:
Selv om faktiske låneopptak kun utgjorde 26 % av vedtatte investeringer til anleggsmidler,
er handlingsregelen ikke oppfylt.

Nye låneopptak kan kun utgjøre 50 % av budsjetterte avdrag 2020
Nye låneopptak 2020 eks. startlån og selvkostformål 22 550
50 % av avdrag 11 478
Avvik handlingsregel og vedtatt økonomiplan -11 073

b. Budsjetterte avdrag økes, og minsteavdrag utgår. Ikke oppfylt selv om beregnet
minsteavdrag ble høyere enn budsjettert. Lyngen kommune har ingen avdragsfrie lån
lenger, og må fortsette å ha det for å unngå forfall på store summer.

c. Egenkapital på investeringer – minimum 10-20 % av totale investeringskostnader:
Ikke oppfylt selv om årets låneopptak ble lavere enn forventet.

Investeringer i anleggsmidler 2020 22 550
10 % av totale investeringskostnader 2 255
20 % av totale investeringskostnader 4 510
Bruk av driftsmidler 2020 1 693
Avvik handlingsregel og vedtatt økonomiplan 10 % -562
Avvik handlingsregel og vedtatt økonomiplan 20 % -2 817
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4.2.2. KOSTRA-tall
Kommunene og fylkeskommunene
innrapporterer regnskapstall til staten ved
hjelp av KOSTRA. Disse tallene publiseres i
statistikkbanken til SSB og kan hentes ut for å
sammenligne hvordan egen drift er i forhold
til andre. I KOSTRA-systemet er kommunene
inndelt i ulike grupper på bakgrunn av
folkemengde, og økonomiske
rammebetingelser som andel av bundne
kostander og frie disponible/korrigerte
inntekter.

I 2020 ble Lyngen kommune flyttet fra gruppe
6 til 5. Gruppe 5 er for kommuner med
innbyggere mellom 2000-9 999 innbyggere,
høye bundne kostnader og middels andel av
frie disponible/korrigerte inntekter. Gruppe 6
var for små kommuner med høy andel av
bundne kostnader og høy andel av frie,
disponible inntekter. Det er her verdt å merke
seg at Lyngen har endret gruppe da
kommunens økonomiske handlingsrom er
redusert.

Når man henter ut KOSTRA-tall og sammenligner egen kommune med andres, vil det da være mest relevant
å se på tall fra KOSTRA-gruppe 5, som altså har mest like forutsetninger som Lyngen ift. folketall og
økonomiske rammebetingelser.

KOSTRA-tall med tall fra Lyngen, KOSTRA-gruppe 5, kommunene i fylket vårt og landet u/Oslo viser
følgende på brutto driftsutgifter og prosentandel av totale utgifter:

KOSTRA-funksjoner Lyngen
KOSTRA-
gruppe 5

Troms og
Finnmark -
alle
kommuner

Landet
uten Oslo Snitt

Avvik
Lyngen

Sosialsektoren samlet 2,3 3,2 3,5 4,1 3,60 -1,30
Barnevern 1,8 3,1 2,8 3 2,97 -1,17

Vann, avløp, renovasjon, avfall (VAR) 1,7 4,2 4,7 5 4,63 -2,83
Kirke 1,1 1 0,7 0,8 0,83 0,27

Kommunale boliger 3,4 1,6 1,9 1,8 1,77 1,63
Brann- og ulykkesvern 1,5 1,6 1,5 1,5 1,53 -0,03
Politisk styring og kontrollvirksomhet 1 1 0,8 0,6 0,80 0,20

Administrasjon 8,9 6,3 6,1 5,9 6,10 2,80
Kultursektoren 3,5 3,3 4 3,6 3,63 -0,13

Plan, byggesak og miljø 1,4 1,6 1,3 1,6 1,50 -0,10
Næringsforvaltning 3,1 2,9 1,3 1,3 1,83 1,27

Samferdsel, kommune 3,6 2,1 3,8 2,1 2,67 0,93
Eiendomsforvaltning 8,7 6,6 7,1 6,8 6,83 1,87

Barnehage 6,4 8 9,2 11,2 9,47 -3,07
Grunnskole 17,6 16,4 17 18,4 17,27 0,33

Kommuner i KOSTRA-gruppe 5:
I Troms og Finnmark er det
bare Karasjok, Lyngen og
Nordreisa som er i denne
gruppen.
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Helse- og omsorg 37,5 35,3 34,4 32,8 34,17 3,33

Totalsum 103,5 98,2 100,1 100,5

Lyngen bruker noe mindre på VAR-områdene og barnehagedrift enn de andre gruppene, mens vi bruker
noe mer på helse- og omsorgstjenester og administrasjon.

4.2.3. Inntekter og utgifter
Diagrammene nedenfor viser utviklingen i inntekter og utgifter

• Nominell vekst i kommunens totale inntekter fra 2019 til 2020 var på 3,93 %. Kommunal deflator
utgjorde 3,1 %, dvs. at kommunen hadde en realvekst på 0,83 prosentpoeng.

• Skatt og rammetilskudd utgjorde 66,2 % av kommunens inntekter i 2020. Dette er en liten nedgang
på 0,8 prosentpoeng fra 2019.

• Andre overføringer og tilskudd fra staten utgjorde 2,3 %av kommunens inntekter, en økning på 1,9
prosentpoeng fra 2019. Dette var i 2020 tilskudd fra Husbanken, Havbruksfond og
koronakompensasjon.

• Overføringer og tilskudd fra andre er refusjoner fra NAV, MVA-kompensasjon, lærlingetilskudd,
øremerkede tilskudd til produksjon av tjenester (eks. ressurskrevende tjenester) og refusjoner fra
andre kommuner, fylkeskommuner og staten. Her var det en økning på 1,9 % fra 2019.

• Brukerbetalinger og salg- og leieinntekter har hatt en nedgang på 1,2 % fra 2019.
• Kommunen hadde relativt høye renteinntekter i 2019 på ca. 2,9 mill. kroner, mens vi i 2020 hadde

vel 1,9. mill. kroner. Dette har sammenheng med lite låneopptak i 2020 ift. tidligere år.
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• Lønns- og pensjonsutgifter utgjorde 62 %av utgiftene i 2020, dette er 1,7 % lavere enn 2019. Dette
fordi pensjonskostnadene ble betraktelig lavere enn budsjettert.

• Driftsutgifter og overføringer utgjorde 28,2 %i 2020, en økning på 2,2 %. Overføringer er tilskudd og
overføringer til andre kommuner, fylkeskommuner eller private som ikke er knyttet til kjøp eller
avtale om produksjon. Selv om Lyngen kommune pga. koronapandemien har hatt ca. 1,2 mill.
kroner lavere utgifter til reisevirksomhet enn i 2019, har ulike smitteverntiltak medført en økning i
driftsutgiftene. I tillegg kommer økte leiekostnader, vei- og byggvedlikehold og kjøp av eksterne
tjenester. En del av disse kostnadene er knyttet til prosjekter som dekkes av prosjektmidler.

• Renter og avdrag gikk noe ned til tross for at avdrag ble høyere enn budsjettert. Dette pga.
særdeles lave renter i 2020.

Mens inntektene i 2020 har økt med 4,24 % fra 2019, har utgiftene økt med 6,21 %.

Lyngen kommune har hatt god likviditet i 2020, og har ikke hatt behov for kassakreditt/ likviditetslån. Dette
pga. ubrukte lånemidler og tidligere års mindreforbruk/disposisjonsfond.

4.2.4. Kapitalkostnader og gjeldsutvikling
Kapitalkostnader – renter og avdrag – utgjør en betydelig del av kommunens bundne kostnader.
Minsteavdrag ble i 2020 høyere enn beregningen som ble gjort da budsjettet ble vedtatt (se note 12 i
årsregnskapet).

Utviklingen i totale netto renter og avdrag i forhold til brutto driftsinntekter er fortsatt høy selv om det var
en liten nedgang i 2020:
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Lånegjeldsutviklingen er fortsatt høy selv om det ikke ble foretatt større låneopptak til
investeringsprosjekter i 2020:

Netto lånegjeld er opptatt lån minus utlån og ubrukte lånemidler.

Langsiktig gjeld i Lyngen kommune er:

• Låneopptak til egne investeringer
• Låneopptak til investeringstilskudd (eks. til Lyngen kirkelige fellesråd)
• Låneopptak til videre utlån – startlån

Ved utgangen av 2020 var langsiktig lånegjeld 647,6 mill. kroner, en økning på 27,1 mill. kroner fra 2019. Av
dette utgjorde innlån til startlån 69,7 mill. kroner. I perioden 2016-2020 har lånegjelda økt med 36 % -
156,89 mill. kroner.

Netto lånegjeld per innbygger har for Lyngen sin del gått noe ned i 2020 ift. tidligere år. Når vi
sammenligner Lyngen med fylket, KOSTRA-gruppe 5 og landet, ser vi likevel at kommunen har en høy
gjeldsandel per innbygger:

7,0 % 7,2 %
7,8 %

9,4 %
8,9 %

2016 2017 2018 2019 2 020

Netto renter og avdrag i % av
driftsinntekter

300 000

350 000

400 000

450 000

500 000

550 000

600 000

650 000

700 000

2016 2017 2018 2019 2020

Lånegjeldsutvikling 2016-2020

Netto lånegjeld Langsiktig gjeld ekskl. pensjonsforpliktelser



Årsberetning 2020

37

Siden Lyngen kommune endret KOSTRA-gruppe og Troms ble sammenslått med Finnmark i 2020, er det
ikke mulig å hente tall fra tidligere år.

4.2.5. Netto driftsresultat
Netto driftsresultat er et viktig nøkkeltall som sier noen om kommunens økonomiske balanse. Siden
premieavvik og premiefond påvirker pensjonskostnadene, derfor bør en korrigere netto driftsresultat for å
få frem de reelle utgiftene og netto driftsresultat.

Lyngen hadde et negativt driftsresultat i 2020 til tross for at premieavvik og pensjonskostnader ble lavere
enn forventet. Resultatet har sammenheng med at utgiftene øker mer enn inntektene
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4.3. Investeringsregnskapet
Tabellen viser budsjettavvikene (netto =utgifter minus inntekter) for alle investeringene i 2020. Av denne
grunn viser 13101 Egenkapitalinnskudd KLP og 49901 Husbanklån innlån null i budsjett, da disse finansieres
i budsjettet med hhv. driftsmidler og mottatte avdrag fra utlån.

Oversikten er korrigert for vedtatte overførte bevilgninger til 2021 da rådmannen anser dette å være det
mest riktige når reelle avvik skal analyseres.

Prosjekt Justert
budsj.

Vedtatt
ovf. 21

Reelt
budsj.

Regn-
skap

Avvik
regnsk.

Reelt
avvik

13101 EGENKAPITALINNSKUDD KLP 0 0 0 0 0 0

13104 LYNGEN SYKEHJEM - SALG 400 0 400 400 0 0

14111 DIGITALT PLANREGISTER 5 -241 246 5 0 241

14117 LENANGEN B/U-SKOLE - OMBYGGING -1.295 0 -1.295 -1.644 349 349

14121 EIDEBAKKEN - KULTURSKOLE OG VO 1.449 -272 1.721 1.471 -22 250

14127 HELIKOPTERLANDINGSPLASS 52 -648 700 63 -11 637

14129 OPPGRADERING KOMMUNALE VEIER 7.154 0 7.154 7.154 0 0

15010 LYNGENLØFTET INVESTERING 0 -2.629 2.629 0 0 2.629

15014 FURUFLATEN - NY VEI OG KRYSS GRØNVOLLVEIEN 156 -4.510 4.666 164 -8 4.502

15016 FIBER KARNES -200 0 -200 -187 -13 -13

15024 STEDSUTVIKLING – DELPROSJ. HAVNEPROMENADEN 400 -100 500 362 38 138

15028 LYNGENLØFTET - UTSTYR TIL ARRANGEMENT 120 0 120 110 10 10

15030 KONSEPT EL-SYKKEL 0 -50 50 0 0 50

15032 LYNGENLØFTET - UTSTYR 108 -102 210 108 0 102

15710 AVLØPSSEKTOREN - OPPGRADERING 582 0 582 749 -167 -167

15711 VANNLEDNINGSNETT - OPPGRADERING 3.248 -2.340 5.588 3.197 51 2.391

16002 PARKERING OG OFFENTLIGE TOALETT 978 -550 1.528 757 221 771

16010 VELFERDSTEKNOLOGI 1.452 -2.200 3.652 1.088 364 2.564

18002 UTEOMRÅDER BARNEHAGE OG SKOLE 123 -227 350 122 1 228

18007 INDUSTRIUTLEIEBYGG ØRA 0 -30.000 30.000 0 0 30.000

18008 LENANGSØYRA HAVN - NY ADKOMST 190 -960 1.150 185 5 965

18009 TYTEBÆRVIKA - REGULERINGSPLAN OG INTERNVEI 6 -830 836 16 -10 820

18013 PROSJEKT DEMENTE/GRILLHYTTE 49 0 49 49 0 0

18015 SOLVOLLVEIEN BYGGEFELT 265 -47 312 265 0 47

18018 STEDSSKILT LYNGEN 200 -500 700 225 -25 475

19001 SKOLE OG BARNEHAGE - DIGITALE HJELPEMIDLER 26 -141 167 27 -1 140

19005 BRANN OG REDNING - HJELMER 150 0 150 194 -44 -44

19007 NYTT SAK OG ARKIVSYSTEM 1.933 -708 2.641 1.996 -63 645

19008 ORGEL LYNGEN KIRKE 0 -4.500 4.500 0 0 4.500

19010 IT-PLATTFORM EIDEBAKKEN OG LYNGENHALLEN 119 -229 348 167 -48 181

19011 TRÅDLØS SENTRUMSLØSNING 0 -150 150 0 0 150

19012 LYNGENHALLEN - ETABLERING AV VINDFANG 396 0 396 450 -54 -54

19016 SALG KOMMUNALE BILER -26 0 -26 -26 0 0

20001 KJØP AV RÅDHUS 2020 0 -16.000 16.000 0 0 16.000

20003 OMBYGGINGREMA-BYGGET 62 -2.938 3.000 294 -232 2.706

20004 FAGFORNYELSEN GRUNNSKOLEN - DIGITALE VERKTØY 1.115 0 1.115 1.115 0 0
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20005 INVENTAR HELSE OG OMSORG 250 0 250 231 19 19

20006 OMBYGGING AV LEGEKONTORET 22 -478 500 21 1 479

20007 LYNGENLØFTET - DELPROSEKT LYNGENTRAPPA 200 -4.300 4.500 175 25 4.325

20008 KJØP SOLHOVFJÆRA 228 0 228 228 0 0

47181 FORPR. VANNFORSYNING LYNGSEIDET-FURUFLATEN 310 0 310 72 238 238

47201 NY VANNFORSYNING LYNGSEIDET 85 -1.815 1.900 134 -49 1.766

47202 VANNKUMMER LYNGSEIDET SENTRUM 1.580 0 1.580 618 962 962

47203 OPPGRADERING UV-ANLEGG NORD-LENANGEN 294 0 294 191 103 103

48001 KJØP/SALG AV TOMT OG GRUNN -400 0 -400 -400 0 0

49901 HUSBANKLÅN INNLÅN 0 0 0 191 -191 -191

49999 FELLES FINANSIERING INVESTERINGER -21.786 77.465 -99.251 -20.337 -1.449 -78.914

15710-Avløpssektorenopppgradering, omfatter prosjektering av nye avløpsanlegg på Stigen og
Bekkstrand/Lyngsadalbukta. Er delvis utført i 2020, prosjekteringsarbeidet fullføres i 2021.

15711-Vannledningsnett- oppgradering: omfatter:
• Pumpestasjon i Kråkeskogen- er fullført
• Ny vannkilde i Koppangen-påbegynt i 2020, avsluttes i 2021
• Grunnvannsundersøkelser i Furuflaten- påbegynt i 2020, avsluttes i 2021
• Prosjektering av ny vannledning Drabeng- Fastdalen: fullført i 2020
• Vannledning Drabeng- Fastdalen: fullført i 2020
• Elvejord vannverk forbedring av vannkvaliteten: Påbegynt i 2020, planlegges fullført i 2021.

47181-Forprosjekt vannforsyning Lyngseidet Furuflaten: avsluttet i 2020.

47202: Vannkummer Lyngseidet sentrum: påbegynt i 2020, avsluttes i 2021.

47203: Oppgradering av UV-anlegg i Nord Lenangen: påbegynt i 2020, avsluttes i 2021.

14117: Lenangen skole og barnehage- ombygging:
Prosjektet ble avsluttet i 2020, regnskapet viser totalkostnad på kr 91,156 mill. eks mva.

14129 Oppgradering kommunale veier: Det ble bevilget kr 4 mill. kroner årlig i 2019 og 2020 til
oppgraderinger av kommunale veier. Da noe asfalteringsarbeider ikke ble utført høsten 2019 ble
gjenstående midler overført til 2020. Alle planlagte tiltak ble fullført i 2020 innenfor fastsatt økonomisk
ramme.

Lyngenløftet: Prosjektet ruller fremover med havnepromenade Lyngseidet, Lyngentrapp, skiltprosjekt og
utvikling av parkeringsområdet i Sør-Lenangsbotn som viktigste tiltak. Det er i 2020 gjennomført
planlegging og politiske vedtak som legger til rette for oppstart av første del av tiltakene i 2021.

Prosjektregnskapene for alle delprosjekt i Lyngenløftet viser følgende regnskapsstatus:
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16002 Etablering av parkeringsplasser med toalettfasiliteter: Det er i 2020 gjennomført prosjekt med
etablering av 5 parkeringsplasser med toalett, som tilrettelegging for inngangspartier til fjellheimen. Det er
videre etablert avtaler for vedlikehold og brøyting av plassene. Prosjektet er 90 % fullført, kun etablering av
1 parkeringsplass gjenstår.

16010 Velferdsteknologi: Varig anlegg for alarmhandtering på Lyngstunet, Solhov og Lenangen
omsorgssenter er montert i løpet av 2020. Ansatte mottar alarmer fra ulike sensorer på sine telefoner. Alle
sensorer kan tidsstyres for når de skal være aktive etter tid på døgnet, og for ulike dager. Det gir også
mulighet for alarm til pleiere hvis noen som trenger assistanse når en går ut av bygget. Det settes opp
sensorer etter behovene til beboere og ansatte, samt alarm til natt-tjenesten i åpen omsorg. Muligheter for
å koble nye sensorer til ettersom teknologien utvikles.

Type alarmer er trygghetsalarmer, adgangskontroll, kameratilsyn, elektronisk medisindispenser, GPSog
Komp-pro (videosamtalesystem til personer uten digital kompetanse). Det vi ser er at teknologi kan trygge
innbyggere og pårørende slik at mange kan bo lengre i sitt eget hjem. På institusjon gir det de ansatte mer
oversikt og mulighet for å være på riktig sted til riktig tid.

Kommunen har mottatt investeringstilskudd fra Husbanken med kr 2,9 mill. kroner som utbetales ved
ferdigstillelse. Ferdigstilling har blitt utsatt grunnet Covid-19. Estimert kostnader samlet kr 4,8 mill.

Lønn til prosjektleder i 100 % stiling er belastet av budsjettet, og videreføres ut sept. 2021.

18007 Industribygg Furuflaten: Avdelingen har sammen med Cinderella EcoSolutions gjennom 2020 jobbet
frem et forslag til løsning for etablering av ny fabrikk. Løsningen innebærer at Cinderella for egen regning
bygger fabrikk på Øra i Furuflaten. Arealbehovet er i størrelsesorden 6 til 10 mål samlet. Den nye fabrikken
skal håndtere kommende vekst i produksjonen som forventes å være vesentlig.

19007 Nytt sak og arkivsystem: Prosjektet ble i stor grad fullført i 2020. Nytt sak- og arkivsystem ble tatt i
bruk i månedsskiftet september-oktober, men det gjenstår noe ift. integrasjoner mot andre fagsystem og
implementering av historiske databaser.

20001 kjøp av rådhus: Ble ikke gjennomført i 2020. Det er innarbeidet i budsjettet for 2021 at kommunen
skal overta rådhuset med virkning fra senest 1.april 2021. Det er gjennomført forhandlinger med eier
(Lyngen Servicesenter AS) i løpe av 1. kvartal 2021, men det er pr 20. mars2021 ikke kommet frem til en
endelig avtale. Intensjonen er fortsatt at kjøp av rådhuset vil bli gjennomført i løpe av 2021.

Oppsummering og evaluering

Prosjekt (Tall i tusen kroner) Regnsk. tidl. år Regnsk. 2020 Sum regnsk.
15022 STEDSUTVIKLING - ELVEPARKEN 1.944 0 1.944
15023 STEDSUTVIKLING - DELPROSJEKT PARKVEIEN 3.707 0 3.707
15024 STEDSUTVIKLING - DELPROSJEKT HAVNEPROMENADEN 90 362 452
15028 LYNGENLØFTET - UTSTYR TIL ARRANGEMENT 1.281 110 1.391
15029 LYNGENLØFTET - PROSJEKTLEDELSE 811 0 811
15030 KONSEPT EL-SYKKEL 575 0 575
15031 LYNGENLØFTET - NETTPORTAL 99 0 99
15032 LYNGENLØFTET - UTSTYR 90 108 198
18017 DIGITALT MAGASIN 85 0 85
18018 STEDSSKILT LYNGEN 0 225 225
20007 LYNGENLØFTET - DELPROSEKT LYNGENTRAPPA 0 175 175

Sum investering alle delprosjekt 8.681 981 9.662
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Det er relativt små budsjettavvik i 2020. Årsaken er tett oppfølging med nye rutiner fra 2020 hvor
detaljbudsjett registreres før regnskapene åpnes. I tillegg er det månedlige møter med teknisk drift hvor
alle investeringene gjennomgås slik at en kan få justert budsjettet der det måtte være behov.

Delprosjektene i Lyngenløftet har også fått en tettere oppfølging enn tidligere, noe som har medført en
bedre kontroll.

Rammebevilgninger til investeringer har vært et mål å unngå fra rådmannen for å ha bedre styring på
faktiske budsjettrammer. For vann- og avløp er dette nå fjernet hvor investeringene budsjetteres iht.
vedtatt hovedplan.

Rammebevilgningene til Lyngenløftet er ikke tilstrekkelig fundert på kostnadsoverslag og drifts-
konsekvenser, så her er rådmannen ikke fornøyd hvordan budsjettering foregår. En bør unngå politiske
benkeforslag da disse ikke er tilstrekkelig utredet før vedtaket gjøres. I forbindelse med rullering av
årsbudsjett og økonomiplan 2022-2025 vil rådmannen forsøke å få til tidligere politisk involvering
vedrørende investeringer slik at kostnadsoverslag og konsekvenser for drift kan utredes. Rådmannen
anmoder derfor kommunestyret til å fremme eventuelle nye forslag til investeringer på et tidligst mulig
tidspunkt i budsjettprosessen.

Antall investeringsprosjekter er fortsatt veldig høyt og vanskeliggjør både gjennomføring, kontroll og
kapasitet til å ta seg av daglig drift. Ansettelse av egen prosjektleder i 2021 vil forhåpentligvis frigjøre
kapasitet.

Prosjektregnskap investeringer

Prosjektregnskapene gir uttrykk for utgiftssiden ekskl. mva.

For større investeringer (over 1 mill.) viser påløpte utgifter følgende ved utgangen av 2020:

Investeringene i Lyngenløftet er tatt ut og satt inn under avviksoversikten.

Prosjekt (Tall i tusen kroner) Regnsk. tidl. år Regnsk. 2020 Sum regnsk.
14117 LENANGEN B/U-SKOLE - OMBYGGING 91.301 144- 91.157
14121 EIDEBAKKEN - KULTURSKOLE OG VO 3.302 1.455 4.757
14129 OPPGRADERING KOMMUNALE VEIER 3.844 7.154 10.998
15710 AVLØPSSEKTOREN - OPPGRADERING 1.716 749 2.465
15711 VANNLEDNINGSNETT - OPPGRADERING 3.546 3.197 6.744
16002 PARKERING OG OFFENTLIGE TOALETT 714 1.962 2.676
16010 VELFERDSTEKNOLOGI 4.348 4.065 8.413
18015 SOLVOLLVEIEN BYGGEFELT 1.483 265 1.748
19007 NYTT SAK OG ARKIVSYSTEM 84 1.996 2.080
47181 FORPROSJEKT VANNFORSYNING LYNGSEIDET-FURUFLATEN 1.696 72 1.768
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4.3.1. Økonomiske nøkkeltall – investeringer

Investeringene i anleggsmidler i 2020 var 31,6 mill., noe som var betydelig mindre enn de siste årene.
Årsaken er i hovedsak at utbyggingen av Lenangen skole og investering i næring har påvirket tallene tom.
2019. Den største enkeltinvesteringen i 2020 var oppgradering av kommunale veier med 9,4 mill.

Tabellen nedenfor viser hovedprioriteringene for investeringene for de siste 4 årene:

Antall investeringsprosjekter er fortsatt veldig høyt (36-46 pr. år), noe medfører utfordringer til
gjennomføring og kontroll.

Lyngen kommune har hatt en veldig offensiv investeringsstrategi de siste 15-20 årene, noe som gir seg
uttrykk i høy lånegjeld. Hvis en ser dette i forhold til sammenligningsgrupper, så er også investeringene
veldig høye. For de siste 4 årene framgår dette av tabellen nedenfor (SSB, foreløpige KOSTRA-tall 2020):

Selv om investeringene i 2020 isolert sett var lavere enn tidligere år, så er dette fortsatt langt over vedtatt
handlingsregel angående bruk av lån. Vedtatt handlingsregel tilsier at låneopptak skal utgjøre halvparten av
betalte avdrag, noe som vil si at bruk av lån skulle vært ca. 12 mill. i 2020. I regnskapet er det bokført 19,4
mill.

Mill. kroner 2017 2018 2019 2020 Prosent 2017-2020 Prosent
Ki rke l i ge formål 10,1 1,4 0,6 0,0 0 % 12,1 4 %
Admi nstrati ve tje ne ste r 0,3 0,4 0,1 2,4 8 % 3,2 1 %
Oppve kst og kul tur 45,6 65,2 26,3 4,4 14 % 141,6 46 %
He l se og omsorg 11,2 3,6 3,5 5,4 17 % 23,6 8 %
Te kni ske formål 3,7 7,2 14,9 15,0 47 % 40,9 13 %
Næri ng og utvi kl i ng 15,3 35,9 28,2 4,4 14 % 83,9 27 %
Sum 86,2 113,8 73,7 31,6 100 % 305,2 100 %
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Investeringer i anleggsmidler ble også i 2020 i hovedsak finansiert med lånemidler. Hvis en ser bort fra
MVA-kompensasjon, var finansiering med lån 72 %.

Tilskudd fra Husbanken til 16010 Velferdsteknologi var 2,977 mill. Fra fylkeskommunen er det bokført 1,205
mill. til opparbeidelse og tilrettelegging for friluftsparkering og 1,5 mill. i tilsagn på spillemidler til Lenangen
idrettshall.

Det er overført 1,693 mill. fra drift/disposisjonsfond, noe som utgjør ca. 5 %. Vedtatt handlingsregel er
minimum 10-20 %, så egenfinansieringsgraden er fortsatt for lav.
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Lyngen kommune
Arkiv: FE-210 

JournalpostID: 21/4809

Saksbehandler: 
Hilde Grønaas 
Størseth

Dato: 20.05.2021

Saksframlegg

Saksnr. Utvalg Møtedato

PS 57/21 Formannskapet 10.06.2021

PS Kommunestyret

Regnskapsrapportering 2021-1 

Henvisning til lovverk:
Kommuneloven § 14-5

Saksopplysninger
Generelle opplysninger om saken
Tertialrapport gir status på regnskap per 30. april ift. budsjett for samme periode, samt 
prognose for årsforbruk. De ulike rammene er kommentert i vedlagte tertialrapport. 

Forhold til overordnet plan og øvrige vedtak
Kommunestyresak 137/20 og 138/20. 

Økonomisk konsekvenser
Se vedlagte tertialrapport. 

Risiko- og sikkerhetsmessige konsekvenser
Se vedlagte tertialrapport. 

Miljøkonsekvenser
Se vedlagte tertialrapport. 

Folkehelse/friluftsliv
Se vedlagte tertialrapport. 

Vurdering av alternativer og konsekvenser
Ramme 4 har merkostnader som ikke kan dekkes innenfor budsjett – barnevern og 
legetjenesten. Når det gjelder barnevernet er dette lovpålagte oppgaver som må 
gjennomføres uavhengig av budsjettdekning. For at dette ikke skal føre til negativt avvik 
innstilles det på at dette dekkes ved bruk av disposisjonsfond. For legekontoret sin del, 
avventer vi til neste tertialrapport da prognosen kan endres. 

Ift. de øvrige rammeområdene og prognosene der, avventer rådmannen til neste 



tertialrapport for evt. budsjettendringer. 

I tillegg til tertialrapport har rådmannen fulgt opp k-sak 138/20 hvor det ble vedtatt 
overføring av ubrukte midler fra 2020 til 2021 – se vedlagte tertialrapport. 
Dette betyr at foreslått bruk av disposisjonsfond totalt blir kr 1 569 000, samt at øvrig 
merforbruk dekkes inn ved økte inntekter på ramme 8. 

Rådmannens innstilling:
1. Kommunestyret tar tertialrapport 2021-1 til orientering. 
2. Det vedtas følgende budsjettendringer i driftsbudsjett 2021 jf. tertialrapport: 

Årsbudsjett Ramme Sum

2021 3 300 000 

2021 4 2 263 000 

2021 5 161 000 

2021 6 575 000 

2021 7 463 000 

2021 8 -3 762 000 

Sum 0 

3. Investeringer: 
a. Kommunestyret tar investeringsrapporten til orientering. 
b. Det vedtas følgende budsjettendringer i investeringsbudsjett 2021: 

a. Kommunestyret tar investeringsrapporten til orientering. 
b. Det vedtas følgende budsjettendringer i investeringsbudsjett 2021: 

Vedlegg:
Tertialrapport drift 2021-1



Investeringsrapport 1. tertial 2021



TERTIALRAPPORT 2021-1

Regnskapsrapportering per 30. april

1. Innledning
Prognosen for regnskapsrapport nr. 2021-1 bygger på regnskapstall for perioden 1. januar-30. april,
samt prognose på forventet forbruk resten av året. Avviket som fremkommer, er derfor ift.
periodisert budsjett. Det er rapportert per sektor, samt at kommunalsjefer og enhetsledere har
kommentert avvik, angitt prognose og tiltak for å redusere avvik.

Prognosen er utarbeidet for både drifts- og investeringsregnskap.

For driftsregnskapet tas det utgangspunkt i vedtatt budsjett 2021 med evt. endringer som er vedtatt.

2. Økonomisk rapportering

Samlet oversikt over alle rammeområder viser følgende prognose:

Ramme
Årsbudsjett
inkl. endring

Periodisert
budsjett

Regnskap 1.
tertial Avvik i NOK Prognose

Endret
prognose Ny prognose

1 POLITIKK OG LIVSSYN 7 564 000 5 444 583 4 951 684 492 900 7 564 000 114 000 7 678 000

2 STAB/STØTTE 21 543 000 9 979 741 7 822 538 2 157 204 21 543 000 180 000 21 723 000

3 OPPVEKST OG KULTUR 60 526 000 23 659 887 19 679 577 3 980 311 60 526 000 858 000 61 384 000

4 HELSE OG OMSORG 96 016 000 42 702 806 39 172 168 3 530 637 96 016 000 2 620 200 98 636 200

5 TEKNISK DRIFT 21 674 000 9 286 191 8 801 814 484 377 21 674 000 1 045 000 22 719 000

6 UTVIKLING 642 000 617 707 697 157 -79 450 642 000 974 000 1 616 000

Driftsrammer 207 965 000 91 690 915 81 124 938 10 565 979 207 965 000 5 791 200 213 756 200

7
ANDRE UTGIFTER OG
INNTEKTER -1 168 000 6 970 400 -1 027 097 7 997 497 -1 168 000 855 000 -313 000

8 FINANS -206 797 000 -80 586 017 -75 124 018 -5 461 999 -206 797 000 -1 501 000 -208 298 000

Sum total prognose 5 145 200 5 145 200

Prognosen viser estimert merforbruk på 5 145 200 kroner.

Prognosene blir ytterligere kommentert nedenfor.

Ramme 1 Poltikk og livssyn

Årsbudsjett
inkl. endring

Periodisert
budsjett

Regnskap 1.
tertial Avvik i NOK Prognose

Endret
prognose Ny prognose

1100 PROSJEKTER POLITIKK 0 0 2 575 -2 575 0 0 0

1110 POLITISK STYRING OG KONTROLLORGANER 3 500 000 1 459 917 1 549 855 -89 938 3 500 000 114 000 3 614 000

1112 LEVEKÅRSUTVALGET 393 000 393 000 66 229 326 771 393 000 0 393 000

1113 NÆRINGSUTVALGET 60 000 60 000 11 025 48 975 60 000 0 60 000

1208 KIRKE OG LIVSSYN 3 611 000 3 531 667 3 322 000 209 667 3 611 000 0 3 611 000

Totalt 7 564 000 5 444 583 4 951 684 492 900 7 564 000 114 000 7 678 000



Merforbruk ift. pensjonskostnader. 
 
Ansvar 1110: 
Økte utgifter til avholdelse og bespisning i forbindelse med formannskap- og kommunestyremøter 
Pensjonskostnadene for lukket folkevalgtordning (tidligere ordførere) er økt med kr 44.000. 

 
Ramme 2 Stab/støtte 
 

  

Årsbudsjett 
inkl. endring 

Periodisert 
budsjett 

Regnskap 1. 
tertial Avvik i NOK Prognose 

Endret 
prognose Ny prognose 

1300 PROSJEKTER (rådmannen disponerer) 0 0 97 558 -97 558 0 180 000 180 000 

1310 ADMINISTRATIVE TJENESTER 13 651 000 5 167 631 4 716 487 451 144 13 651 000 0 13 651 000 

1450 FELLESKOSTNADER 3 573 000 2 539 111 755 285 1 783 825 3 573 000 0 3 573 000 

1451 IKT 3 959 000 1 509 667 1 874 986 -365 319 3 959 000 0 3 959 000 

1452 KOMMUNAL FIBER -605 000 -201 667 176 117 -377 784 -605 000 0 -605 000 

1455 LÆRLINGER 965 000 965 000 202 104 762 896 965 000 0 965 000 

 Totalt 21 543 000 9 979 741 7 822 538 2 157 204 21 543 000 180 000 21 723 000 

 
Ramme 2 forventer å gå i balanse med forutsetning om dekning av merkostnader. 
 
Ansvar 1300:  
Lyngen kommune må gjennomføre tiltak for å ivareta IKT-sikkerheten til organisasjonen. Til nå har 
dette medført kostnader på ca. kr 95 000, og det vil bli behov for ytterligere tiltak. Kostnadene er 
skilt ut i et eget prosjekt da det er usikkert om disse kostnadene kan dekkes innenfor budsjett på 
ansvar 1451. Rådmannen vil komme tilbake til dette i neste tertialrapport når man har fått bedre 
oversikt over kostnadene. 
 
Tiltak som ikke er gjennomført: 
Ferdigstille M365 grunnplattform med siste justeringer, samt. omlegging av Pleie-omsorg til M365 
med MFA (Multi faktor autentisering) og Microsoft E5 sikkerhetsnivå.  Anslagsvis kost. ekstern 
bistand 70.000. 
 
MFA for sikker tilgang til kommunalt nett; her er det behov for ekstern bistand. Anslagsvis kostnad kr 
15.000. 
 
Ansvar 1310: ingen vesentlige avvik. Mindreforbruk skyldes ubrukte tilskuddsmidler til etablering og 
tilrettelegging. 
 
Ansvar 1451:  
Lisenskostnader vil øke pga. generell prisstigning, samt utvidelse av sikkerhetsfunksjoner og økt 
funksjonalitet - prisbildet er ikke klart, men på plass innen 30.6 
 
Pga. sykefravær og ansatte som slutter er det behov for driftsstøtte, kompetanseoverføring deretter 
støtte fra spisskompetanse og rådgivningstjenester på Microsoft 365. Her er det også behov å få på 
plass en avtale - f.eks fast grunntimeantall 20 pr.mnd, deretter skalere ned etter hvert som 
kompetanse overføres. 
 
Ansvar 1452:  
Ny avtale er ikke implementert korrekt enda jf. sak 30/20 og 111/20. Det jobbes med å få den på 
plass mot leverandør av innholdstjenester. 
 



Det er behov for vedlikehold av stolper som fiberen går i, mellom 70 og 100 stk. med en estimert 
kostnad på vel 0,5 mill. kroner. Da det ikke er rom for slike utgifter i budsjettet, må dette dekkes ved 
ekstra midler. Rådmannen vil komme tilbake med en egen sak på dette når kostnadene er kartlagt. 

 
Ansvar 1455: Lønnsbudsjett til lærlinger for hele organisasjonen er flyttet til ramme 2 for å ha en 
samlet oversikt ift. budsjett. Forventer å gå i balanse. 

 
Ramme 3 Oppvekst og kultur 
 

  

Årsbudsjett 
inkl. endring 

Periodisert 
budsjett 

Regnskap 1. 
tertial Avvik i NOK Prognose 

Endret 
prognose Ny prognose 

2100 GRUNNSKOLEPROSJEKTER 0 0 881 473 -881 473 0 0 0 

2101 GRUNNSKOLEN - FELLES 7 372 000 2 652 539 -610 966 3 263 505 7 372 000 0 7 372 000 

2111 LYNGSDALEN OPPVEKSTSENTER 3 200 000 1 145 577 1 445 452 -299 876 3 200 000 0 3 200 000 

2115 LENANGEN BARNE-OG UNGDOMSSKOLE 6 541 000 2 554 780 2 436 962 117 819 6 541 000 0 6 541 000 

2116 EIDEBAKKEN SKOLE 22 424 000 9 266 509 8 855 287 411 223 22 424 000 0 22 424 000 

2117 VOKSENOPPLÆRINGA 997 000 240 840 -114 826 355 666 997 000 641 000 1 638 000 

2200 FØRSKOLEPROSJEKTER 2 000 2 000 60 138 -58 138 2 000 0 2 000 

2201 BARNEHAGER - FELLES 357 000 357 000 78 410 278 590 357 000 100 000 457 000 

2211 KAVRINGEN BARNEHAGE 5 078 000 1 827 265 1 947 316 -120 051 5 078 000 0 5 078 000 

2212 KNØTTELIA BARNEHAGE 5 124 000 1 855 835 1 803 520 52 314 5 124 000 0 5 124 000 

2215 LENANGEN BARNEHAGE 2 390 000 902 682 826 880 75 802 2 390 000 -183 000 2 207 000 

2216 
BARNEHAGE LYNGSDALEN 
OPPVEKSTSENTER 1 812 000 649 633 194 238 455 395 1 812 000 0 1 812 000 

2310 KULTURSKOLEN 1 325 000 506 311 459 704 46 607 1 325 000 0 1 325 000 

2400 KULTUR - PROSJEKTER 0 5 000 487 908 -482 908 0 0 0 

2410 KULTURTILBUD 2 708 000 1 267 124 483 321 783 803 2 708 000 300 000 3 008 000 

2411 BIBLIOTEK 1 196 000 426 792 444 759 -17 967 1 196 000 0 1 196 000 

 Totalt 60 526 000 23 659 887 19 679 577 3 980 311 60 526 000 858 000 61 384 000 

 
Forventet merforbruk på 858 000 kroner. 
 

Grunnskoleprosjekter  
Finansieres av eksterne prosjektmidler. 
 
Grunnskolen Felles 
Forventet økte utgifter til skoleskyss som skyldes endret faktureringsgrunnlag fra fylket som kom for 
sent til å budsjetteres med. Dette hentes inn ved at refusjoner fra fylket for skoleskyss som ikke ble 
kjørt under korona er ført i 2021. Det er forventet et mindre forbruk på skolemåltid fordi dette kom i 
gang først 31.mai., samtidig som lisenskostnader har en kraftig økning, blant annet i forbindelse med 
integrasjon til nytt arkivsystem. 
 
Prognosen viser et ikke reelt mindreforbruk. Feil i regnskapsgrunnlaget vil rettes før neste rapport.   
 
Skolene 
Skolene forventes å gå i balanse. Endret prognose i voksenopplæringen skyldes sekundærbosetting. 
 
Barnehager – felles 
Endret prognose pga. lisenskostnader som mangler budsjettdekning. 



Barnehagene 
Forventes å gå i balanse. Det vil bli behov for å øke voksentettheten i Lyngsdalen grunnet 
barnegruppa, men dette vil balanseres inn ved vakanser i Knøttelia og Kavringen barnehager. Endres 
ved neste tertialrapport.  
 
Kultur 
Kr 300.000 vedrørende sommerjobb for ungdom bes overført fra ramme 5 da det er Oppvekst og 
kultur som administrerer ordningen i 2021.  
Kulturområdet forventes å gå i balanse. 
 

Ramme 4 Helse og omsorg 
 

  

Årsbudsjett 
inkl. endring 

Periodisert 
budsjett 

Regnskap 
1. tertial 

Avvik i 
NOK Prognose 

Endret 
prognose Ny prognose 

3100 HELSE, SOSIAL OG OMSORGSPROSJEKTER 0 108 009 -295 659 403 667 0 0 0 

3105 HELSE OG OMSORG ADM. 6 223 000 2 246 998 2 198 524 48 474 6 223 000 62 000 6 285 000 

3106 HELSE OG OMSORG FELLESUTGIFTER  3 589 000 1 389 800 970 418 419 382 3 589 000 66 000 3 655 000 

3310 SOSIALTJENESTEN 4 298 000 1 434 243 1 137 764 296 479 4 298 000 -73 800 4 224 200 

3311 BARNEVERNSTJENESTEN 4 817 000 1 686 318 1 993 500 -307 182 4 817 000 1 557 000 6 374 000 

3411 PRAKTISK BISTAND 3 113 000 1 095 832 775 599 320 233 3 113 000 -29 000 3 084 000 

3412 TILTAK ELDRE OG FUNKSJONSHEMMEDE 1 649 000 676 500 161 425 515 075 1 649 000 -84 000 1 565 000 

3414 HJEMMETJENESTEN YTRE LYNGEN 10 534 000 3 796 628 3 414 592 382 036 10 534 000 201 000 10 735 000 

3450 STAB/FELLESTJENESTER LYNGSTUNET 6 394 000 2 237 430 2 034 081 203 348 6 394 000 111 000 6 505 000 

3451 LANGTIDSAVDELING LYNGSTUNET 15 526 000 5 651 454 5 395 705 255 749 15 526 000 66 000 15 592 000 

3452 KORTTIDSAVD./KAD LYNGSTUNET 9 718 000 3 599 115 3 008 503 590 612 9 718 000 -469 000 9 249 000 

3453 HJEMMETJENESTEN INDRE LYNGEN 10 252 000 3 543 557 3 450 555 93 001 10 252 000 -52 000 10 200 000 

3454 RUS OG PSYKISK HELSE 3 046 000 2 672 710 2 255 765 416 945 3 046 000 -400 000 2 646 000 

3455 HELSESTASJONS- OG JORDMORTJENESTEN 1 843 000 669 966 761 160 -91 194 1 843 000 46 000 1 889 000 

3456 LEGETJENESTEN 8 199 000 3 049 119 3 353 871 -304 752 8 199 000 1 259 000 9 458 000 

3510 SOLHOV BO- OG AKTIVITETSSENTER 6 915 000 8 945 128 8 556 364 388 764 6 915 000 360 000 7 275 000 

3900 
BUDSJETTRAMME HELSE, SOSIAL OG 
OMSORG -100 000 -100 000 0 -100 000 -100 000 0 -100 000 

 Totalt 96 016 000 
42 702 

806 
39 172 

168 
3 530 

637 96 016 000 2 620 200 98 636 200 

 
Ramme 4 har totalt en prognose på ca. 2,62 mill. i merforbruk. 
 
Helse og omsorg administrasjon 
Merforbruk på kr 73 000,- grunnet innløsing av fysioterapihjemmel. 
 
Helse og omsorg – stab - fellesutgifter 
Prognosen viser merforbruk på ca. 170 000,- grunnet leasing av bilder utover budsjett og økt behov 
for vikarer innenfor renhold. Det har i perioder vært stort sykefravær og en må leie inn fra første 
dag. Registrerer også at renholderne sliter da gulvene på legekontor, venterom, ganger og stuer er 
veldig slitt og tunge å vaske. 
 
Kr 257.000 til koronavaksinasjon (Prop. 79 S) utbetalt i rammetilskuddet for mars og ytterligere kr 
389.000 til vaksinasjon i forslag til revidert nasjonalbudsjett for 2021 er lagt inn i ramma. Sistnevnte 
midler er gitt som innbyggertilskudd og er derfor å anse som såkalt fri inntekt. Rådmannen foreslår 
likevel at midlene disponeres til det formålet de er ment for. 



Praktisk bistand/ Tiltak eldre og funksjonshemmede 
Mindre forbruk på lønn til støttekontakter da det er veldig vanskelig å engasjere personer til å jobbe 
som støttekontakt, spesielt på ettermiddager og kvelder. 
 
Sosialtjenesten  
Forventer en besparelse på lønn i faste stillinger pga. en vakanse i 4 mnd. 
 
Barneverntjenesten  
Prognosen viser et merforbruk på ca. 1,5 mill. Dette skyldes barnevernstiltak som 
institusjonsplassering, akuttplassering, fosterhjem og frivillig hjelpetiltak.  
Kjøp av tjenester fra settekommune med kr. 250 000,-. Det påregnes i tillegg merutgifter til 
advokatbistand.  
 
Lenangen bo- og aktivitetssenter  
Prognose viser et merforbruk på kr. 250 000,- grunnet sykefravær.  
 
Langtidsavdeling Lyngstunet 
Prognosen viser merforbruk på kr 66 000,- på lønn i faste stillinger og kvelds/nattillegg. Budsjettet 
økt med kr. 300 000 fra 2021 pga. økt pleietyngde og 1:1 bemanning.   
 
Korttidsavdeling/ KAD Lyngstunet 
Prognose viser besparelse på kr. 400 000 grunnet stort fravær i form av sykemeldinger og 
permisjoner i fagstillinger som sykepleiere og helsefagarbeidere. For å dekke opp fagkompetansen i 
avdelingen har det vært brukt mye overtid, og innleie inn fra vikarbyrå.  
 
Hjemmetjenesten Indre Lyngen 
Prognose viset at tjenesten går i balanse.  
 
Rus og psykisk helse  
En forventet besparelse på ca.400 000,-. Grunnet vakante stillinger. 
 
Helsestasjon- og jordmortjenesten 
Prognose viser at tjenesten går i balanse.  
 
Legetjenesten 
Prognose viser merforbruk med kr 1,2 mill som i hovedsak skyldes leie av leger fra vikarbyrå i ledig 
legehjemmel. Kr 60.000 er lagt inn i ramma iht. revidert nasjonalbudsjett 2021 til økte utgifter til 
fastleger. Legehjemmelen er lyst ut og vi håper på kvalifiserte søkere.  
 
Solhov bo- og aktivitetssenter  
Prognose viser et merforbruk på kr. 360 000,-. Grunnet overtid av kvalifisert personell, sykefravær og 
merforbruk på kjøp av medisinske forbruksvarer 
 
Generell kommentar 
Mertilskuddet med kr 3 mill. til ressurskrevende tjenester er ikke avklart, og vil ikke avklares før 
ordinært tilskudd er sendt inn før 2.tertial.  
 
Velferdsteknologi i helse og omsorg 
Investering og implementering av velferdsteknologi ved Lyngstunet/ Solhov og Lenangen ble 
ferdigstilt i slutten av mai mnd. Søkt Husbanken om utbetaling av tilskudd med kr. 2,7 mill ved 
ferdigstillelse.  



Ramme 5 Teknisk drift 
 

  

Årsbudsjett 
inkl. endring 

Periodisert 
budsjett 

Regnskap 1. 
tertial 

Avvik i 
NOK Prognose 

Endret 
prognose Ny prognose 

4400 BYGG OG ANLEGG, PROSJEKTER 122 000 122 000 425 016 -303 016 122 000 0 122 000 

4410 BYGG OG ANLEGG 16 677 000 7 743 881 8 017 173 -273 293 16 677 000 408 000 17 085 000 

4412 FORVALTNING TEKNISKE TJENESTER 2 860 000 1 380 523 1 277 095 103 428 2 860 000 -50 000 2 810 000 

4700 VA - PROSJEKTER 0 0 9 224 -9 224 0 0 0 

4710 VANN OG AVLØP -2 229 000 -1 578 046 -2 178 213 600 167 -2 229 000 0 -2 229 000 

4720 MINDRE AVLØPSANLEGG - SELVKOST 0 380 000 55 325 324 675 0 0 0 

4810 FEIING OG BRANNBEREDSKAP 4 244 000 1 237 833 1 196 194 41 639 4 244 000 687 000 4 931 000 

 Totalt 21 674 000 9 286 191 8 801 814 484 377 21 674 000 1 045 000 22 719 000 

 
Bygg og anlegg, prosjekter 
Kr 1,954 mill. i overførte ubrukte midler til ekstra vedlikehold (Prosjekt 50523) fra 2020 reguleres 
inn. 
 
Det ble i 2020 bevilget 0,5 mill. til forprosjekt Nord-Lenangen havn. Prosjektets utgifter ble på ca. 0,3 
mill., og det foreslås at kr 240.000 reguleres inn som delvis finansiering av prosjekt 21108 
Grunnboring havner Nord-Lenangen. Resten tilbakeføres disposisjonsfondet, men korrigeres for 
endring i avsetningsbeløpet for 2020 (for mye avsatt). 

 
Bygg og anlegg 
0,5 mill. til ombygging av Lenangen omsorgssenter og kr 180.000 til ekstra vedlikehold av Lyngsdalen 
oppvekstsenter bevilget i 2020 og vedtatt overført til 2021 reguleres inn. 
 
Kr 270.000 i ubrukte midler i 2020 ble vedtatt overført til 2021 som delfinansiering av oppgradering 
av Varto bru. Kommunestyret vedtok i sak 32/21 at dette prosjektet skulle finansieres i sin helhet av 
investeringsmidler avsatt til Lyngenløftet. Rådmannen foreslår at disse midlene reguleres inn til 
ekstra vedlikeholdsmidler til kommunale veier i stedet. 
 
Som nevnt under Oppvekst og kultur, så foreslås kr 300.000 overført til ramme 3 vedrørende 
sommerjobb for ungdom. 
  
Kr 50.000 vedrørende innsamling av landbruksplast foreslås overført til ramme 6 Utvikling da 
ordningen administreres derfra. 

 
Budsjettert inntekt for industriutleiebygg Furuflaten utgår og inntekten reduseres i budsjettet. 
Tilsvarende kapitalutgift reduseres på ramme 8 Finans. 
For ansvar 4410 har høye strømpriser medført et merforbruk utover det som er budsjettert. Lavere 
utnyttelsesgrad for omsorgsboliger (Solhov-Bosenter, Lyngstunet og Lenangen omsorgssenter) 
medfører inntektssvikt, i tillegg har lavere utnyttelsesgrad av tilvisningsbolig på Solbakken medført 
mindre leieinntekt enn budsjettert. Dette rapporteres ikke som avvik nå, men vil bli fulgt opp ved 
neste regnskapsrapport om nødvendig.  
 
For ansvar 4810 er det gjort fagkyndig vurdering av utdanningsnivå og personlig 
sikkerhetsutstyr/bekledning for mannskapet. Ut fra dette kan en fastslå at utdanningsbehov som bør 
gjennomføres i år medfører kostnader over budsjettert. Beløpet i forhold til utdanningsetterslepet 
er tilnærmet identisk med mindreforbruk siste 10 år og kan derfor sees i sammenheng med dette. 
Da opptakstidspunktet hos brannskolen er uklart, kan det allikevel oppstå en situasjon der 



kostnadene ikke vil belaste årets budsjett. Situasjonen vil være nærmere avklart ved neste 
regnskapsrapport, rådmannen vil da lege frem en sikrere prognose da.  
 
Anskaffelse av personlig utrustning, materiell og verneutstyr vurderes som nødvendig for å ivareta 
sikkerheten for innsatspersonellet. Prognosen over er satt som maksimumsbeløp, men situasjonen 
vil være mer avklart til neste tertialrapport.  
 

Ramme 6 Utvikling 
 

  

Årsbudsjett 
inkl. endring 

Periodisert 
budsjett 

Regnskap 1. 
tertial 

Avvik i 
NOK Prognose 

Endret 
prognose Ny prognose 

4402 PROSJEKTANSVAR UTVIKLING 15 000 15 000 369 567 -354 567 15 000 0 15 000 

4405 PLAN 2 502 000 879 104 430 153 448 951 2 502 000 974 000 3 476 000 

4407 NÆRING -1 353 000 -223 007 -107 623 -115 384 -1 353 000 0 -1 353 000 

4408 KOMMUNALE HAVNER OG KAIER -352 000 3 277 5 061 -1 784 -352 000 0 -352 000 

4901 BUDSJETTRAMME UTVIKLING -170 000 -56 667 0 -56 667 -170 000 0 -170 000 

 Totalt 642 000 617 707 697 157 -79 450 642 000 974 000 1 616 000 

 
 
I prognosen til ramme 6 er det tatt med kr 0,6 mill. til boligbyggingstilskudd jf. k-sak 137/20. I tillegg 
er det budsjettert for mye på vakanse knyttet til reduksjon i stilling, og denne posten må økes 
tilsvarende – totalt kr 974 000. Eller ingen forventede avvik. 
 
Næring generelt 
Ubrukt likviditetstilskudd til bedrifter i 2020 ble vedtatt overført til 2021. Korrigert for endring i 
faktisk avsetning foreslås kr 755.000 regulert inn for utbetaling i 2021. Kr 75.000 tilbakeføres 
disposisjonsfondet da dette hadde innvirkning på regnskapsresultatet i 2020. 

 
Det er gitt tilskudd fra statlige myndigheter for å avhjelpe coronasituasjonen og vi har og vil belaste 
“statlige” midler ved tildelinger fra næringsfond. 

 
Havner 
Omsetning i havner viste lavere uttak enn budsjettert, men basert på fakturering ser vi at dette vil 
justere seg inn i 2. kvartal.  

 
 

 
  



3. Sektorovergripende rammer 
Sektorovergripende rammer er i hovedsak inntektsrammene for budsjettet vårt. 

  

Årsbudsjett 
inkl. endring 

Periodisert 
budsjett 

Regnskap 1. 
tertial 

Avvik i 
NOK Prognose 

Endret 
prognose Ny prognose 

7 
ANDRE UTGIFTER OG 
INNTEKTER -1 168 000 6 970 400 -1 027 097 7 997 497 -1 168 000 855 000 -313 000 

8 FINANS 
       

8001 EIENDOMSSKATTEKONTOR -5 320 000 -2 660 000 -2 917 286 257 286 -5 320 000 -524 000 -5 844 000 

9000 
FRIE INNTEKTER, RENTER OG 
AVDRAG, AVSETNINGER -201 477 000 -77 926 017 -72 206 732 -5 719 285 -201 477 000 -977 000 -202 454 000 

 Totalt -206 797 000 -80 586 017 -75 124 018 -5 461 999 -206 797 000 -646 000 -208 611 000 

 
Ramme 7 Andre utgifter og inntekter 
 
Konsesjonskraft 
Utviklingen i strømprisene for 1. kvartal tilsier at det kan bli ca. 50.000 i netto merinntekter 
vedrørende salg av konsesjonskraft fra Rottenvik kraftverk. Budsjettet foreslås økt tilsvarende. 
 
Pensjonskostnader 
Ut ifra prognosene fra selskapene pr. april, så vil årets pensjonskostnader bli ca. 1 mill. lavere enn 
prognose fra selskapene som er brukt som grunnlag for årets budsjett. Selv om årets innbetaling blir 
ca. 6 mill. høyere enn budsjett, så vil årets premieavvik utligne denne økningen. Økningen i årets 
premie er i hovedsak knyttet til økt reguleringspremie som skyldes økning i folketrygdens 
grunnbeløp, samt at Stortinget har vedtatt endringer i reguleringen for alders- og etterlatte-
pensjonister. 
Økningen i pensjonspremien gjør at budsjettene for rammeområdene vil bli justert administrativt 
iht. budsjettfullmakten vedtatt av kommunestyret. 
 
Det foreslås ikke endring i årets budsjett, da KLP har en ekstraordinær tilbakeføring til premiefondet 
i 2021 med ca. 20 mill. Avhengig av hvordan en velger å disponere denne tilbakeføringen, vil en 
kunne havne på budsjett likevel. Rådmannen vil måtte ta stilling til dette i begynnelsen av juni og vil 
derfor ikke være avklart i denne tertialrapporten når den skrives. 
 
Prosjekt 50190 Koronaberedskap 
I årsbudsjettet er det avsatt 2,758 mill. til dekning av utgifter til covid-19. Pr. 1. tertial er alle 
rammeområdene kompensert for merutgifter fra denne avsetningen med i alt kr 772.000 på 
bakgrunn av regnskapet. 
I revidert nasjonalbudsjett er det foreslått en økning av merutgifter og reduksjon av inntekter med kr 
513.000. Bevilgningen foreslås tilført prosjektet. For resten av året er det da disponibelt 2,5 mill. 
 
Ramme 8 Finans 

Eiendomsskatt 

Årets eiendomsskatt ligger an til å bli ca. 0,5 mill. over budsjett. Dette skyldes at det ble vedtatt en 
kontorjustering med 10 % av skattegrunnlagene i desember 2020, dvs. etter at budsjettforslaget var 
laget. Kommunestyrets vedtak tok ikke hensyn til økning av skattegrunnlagene, derfor blir det en 
merinntekt i år. 
Eiendomsskatten er redusert med 850.000 fra 2019 til 2020 og ca. 250.000 fra 2020 til 2021, dvs. ca. 
1,1 mill. i perioden. 



Skatt og rammetilskudd 

De frie inntektene (skatt og rammetilskudd) utløses av flere variabler. Stortingets bevilgninger er 
selvfølgelig viktig, men like viktig er innbyggertall, sammensetning av innbyggerne og skatteinngang.  
 
For Lyngen kommune har utviklingen hittil i 2021 vært positiv for de frie inntektene. Det skyldes i 
hovedsak følgende forhold: 

• Antall innbyggere pr. 1.1. ble 40 personer høyere enn prognosene lagt til grunn i budsjettet. 
Dette medførte en økning på ca. 0,9 mill. i de frie inntektene. 

• Skatteinngangen i landet, som Lyngen er mest avhengig av, har vært positiv. Ved utgangen av 
april var skatteinngangen 8,4 % høyere enn fjoråret. I Revidert nasjonalbudsjett er det forutsatt 
en økt skatteinngang på årsbasis på 8,6 %. Hvis dette blir resultatet, vil årets merinntekt bli ca. 
2,6 mill. Rådmannen vil som alltid påpeke at det er for tidlig å si hvordan årets resultat blir, da de 
endelige tallene ikke er klare før i februar 2022. 

• Kommuneøkonomien er gjennom tilleggsproposisjon 79 S og revidert nasjonalbudsjett styrket 
for tiltak knyttet til covid-19. I foreløpig prognose for årets frie inntekter er det forutsatt at disse 
inntektene knyttes opp mot dekning av merutgifter, reduserte inntekter og tiltak for å begrense 
skadevirkningene av pandemien. 

 
Rådmannen vil ikke tilrå å øke budsjettet for de frie inntektene foreløpig da det kan inntreffe forhold 
som gjør at forutsetningene blir endret. 
 
Integreringstilskudd 
Økte satser i vedtatt Statsbudsjett 2021 medfører en merinntekt på kr 15.000. 
 
Avdrag og renter på lån 

Jf. finansrapport er forventede rentekostnader 70,031 mill. kroner. Men siden dette er 
såpass nært budsjettet på 7,237 mill. kroner anbefaler rådmannen ikke å omdisponere fra 
denne budsjettposten. 
 
Forventede, faktiske avdrag utgjør kr. 22 491 693 som er godt innenfor budsjett. Beregning 
av minste tillatte avdrag er ikke kvalitetssikret for 2021 og vil bli gjort til neste tertialrapport. 
Dersom beregningen stemmer, vil kommunen kunne betale ekstraordinære avdrag på kr 
1 682 306. 
 
Kapitalutgifter vedrørende industriutleiebygg Furuflaten utgår og budsjettet reduseres. 
 

4. Investeringer 
 
Rapportering på investeringene legges fram på to ulike nivå: 

1. Årets investeringsbudsjett med fokus på årets budsjett. 
2. Prosjektregnskap for de største prosjektene med rapportering på utgifter hittil. 

 
Investeringsbudsjett/- og regnskap 2021 
Nedenfor kommenteres forslagene til budsjettendringer. 
 
15010 Lyngenløftet investering og 21109 Lyngenløftet – ny investeringsramme 
I k-sak 24/21 ble det bevilget kr 500.000 fra prosjekt 15010 til Lyngenskiltet. Det ble det ikke tatt 
hensyn til at restrammen fra dette prosjektet var overført prosjekt 21109. Dette korrigeres ved at 
det reguleres fra 21109 til 15010. Prosjekt 15010 avsluttes med dette og nye bevilgninger til 
Lyngenløftet må justeres mot 21109 Lyngenløftet – ny investeringsramme. 



 
20007 Lyngenløftet – delprosjekt Lyngentrappa 
Utgiftsramma korrigeres med kr 127.000 som dekkes inn fra 21109 Lyngenløftet – ny 
investeringsramme. 
 
16002 Parkering og offentlig toalett 
Kr 1.150.000 til tilrettelegging i Sør-Lenangsbotn ble i k-sak 25/21 vedtatt regulert inn i det pågående 
prosjektet for parkering og offentlig toalett. 
Rådmannen foreslår at denne bevilgningen overføres til eget prosjekt 21114 Infrastruktur Sør-
Lenangsbotn. 
 
18008 Lenangsøyra havn – ny adkomst 
I budsjettet er det avsatt kr 965.000 til utbedring av adkomsten til området, nærmere bestemt areal 
til næringsformål. Det er inngått avtale om salg av næringsareal til Lyngen Seafood med kr 364.000 
og dette inntektsføres i prosjektet. 
 
21108 Grunnboring havner Nord-Lenangen 
Det ble avsatt 0,5 mill. til prosjektet i årsbudsjettet for 2021. Endelige tall ble 1,1 mill. og det må 
derfor gis en tilleggsbevilgning på 0,6 mill. som foreslås finansiert slik: 

• Kr 360.000 av innvilget tilskudd på i alt kr 840.621 fra Troms og Finnmark fylkeskommune for 
å utvikle aktivitet basert på fiskeri og havbruk. 

• Kr 240.000 fra innsparte midler til prosjekt 50521 Forprosjekt Nord-Lenangen havn. 
 
21116 Næringsareal Hamnenesveien 
Kommunestyret vedtok i k-sak 136/20 kjøp av areal i fiskerihavna i Nord-Lenangen. Det ble ikke 
vedtatt finansiering eller budsjettendring. Totalt blir kjøpesummen inkludert dokumentavgift og 
tinglysning på kr 231.000. Budsjettet reguleres tilsvarende og finansiering fra økte kapitalinntekter. 
 
49999 Felles finansiering investeringer 
Udisponerte kapitalinntekter på kr 133.000 tilrås avsatt til ubundne fond med sikte på å bruke disse 
senere i år til ekstraordinære avdrag på lån. Med tillegg av forventede nye kapitalinntekter senere i 
år, vil det kunne bli betydelige midler som kan brukes til nedbetaling av lån. 
 
Prosjektregnskap  
Prosjektregnskapet har fokus på utgiftene og er årsuavhengig. Tabellen viser utviklingen pr. 1. tertial 
for investeringer med utgiftsramme over 1 mill., samt aktive investeringer i Lyngenløftet: 
 

 
 
Alle prosjektene utenom Lyngenløftet er planlagt avsluttet i 2021. Det er ikke meldt om 
budsjettavvik på noen av disse. 
 

Prosjekt Årets budsj. Regnsk. tidl. år Årets regnsk. Regnskap hittil

14121 EIDEBAKKEN - KULTURSKOLE OG VO 250.000,00 4.773.624,79 10.104,24 4.783.729,03

16002 PARKERING OG OFFENTLIGE TOALETT 771.000,00 2.676.009,18 70.407,20 2.746.416,38

16010 VELFERDSTEKNOLOGI 2.564.000,00 8.412.918,39 354.394,16 8.767.312,55

19007 NYTT SAK OG ARKIVSYSTEM 645.000,00 2.079.650,80 136.202,40 2.215.853,20

LYNGENLØFTET

15024 HAVNEPROMENADEN 8.037.000,00 451.556,46 278.269,05 729.825,51

18018 LYNGENSKILTET 975.000,00 225.416,50 596.943,10 822.359,60

20007 LYNGENTRAPPA 4.373.000,00 175.219,54 147.726,05 322.945,59



Delprosjektene i Lyngenløftet er ført opp med foreløpige kostnadsoverslag for 2021. Men det 
foreligger en stor grad av usikkerhet på endelige prosjektkostnader. 
 
Utgiftsbildet for havnepromenaden, både når det gjelder investering og drift, er høyst usikkert. 
Dette vil først bli klart etter sommerferien når tilbudene foreligger. Avhengig av valgt løsning, kan 
det bli behov for betydelige tilleggsbevilgninger.  
I tillegg til selve utbygging av promenaden, vil det bli økte kostnader knyttet til utbygging av VA-
infrastruktur. Dette er ikke tatt høyde for i hovedplanen for vann og avløp, men blir fremmet i egen 
sak til kommunestyret.  
Det er derfor stor usikkerhet hvor mye prosjektet vil påvirke handlings- og økonomiplanen 2022-
2025 og vil bli framlagt kommunestyret for endelig godkjenning før oppstart.  
 
Lyngenskiltet er budsjettert med kostnadsramme vedtatt i k-sak 24/21 med 0,5 mill. og rebud-
sjettering fra tidligere år med 0,475 mill. Dette skal være tilstrekkelig til å dekke oppstartskostnader 
og ett skilt. 
For Lyngentrappa er budsjettet ment å dekke adkomst til trappa, samt selve trappebyggingen. 
Eventuelle kostnader for videre utbygging av sti til fjellet er ikke innarbeidet. 
 
Etter de foreløpige investeringsprognosene er det en ubrukt budsjettreserve på 11,874 mill. for 
investeringer i Lyngenløftet. Da er 10 mill. flyttet fram fra 2022 til 2021, jfr. K-sak 45/21. 
 
  



5. Sykefravær 
Sykefraværet i første tertial har totalt gått opp ift. 2020 med 2,4 prosentpoeng, her er det 
langtidsfraværet som har økt med 2,8 prosentpoeng.  
 

 
 
Utviklingen på det totale fraværet ser slik ut: 
 

 
 
For de øvrige årene er det totalt sykefravær, mens for 2021 er det kun for første tertial. 
Langtidsfraværet har altså økt, og det totaler fraværet er så langt i år er høyere enn i fjor. 
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INVESTERINGSRAPPORT 1. TERTIAL 2021

02.06.2021

Prosjekt Budsjett

Budsj. 

endr.

Budsjett 

inkl. endr. Regnskap Restbudsj.

Endret 

prognose

Ny 

prognose Kommentar/tiltak

ALLE 0 0 0 10 231 -10 231 -12 -12

13101 EGENKAPITALINNSKUDD KLP 0 0 0 0 0 0 0 Faktureres i juni og rapporteres i 2. tertial.

13104 LYNGEN SYKEHJEM - SALG -400 0 -400 0 -400 0 -400 Forfaller til betaling i 3. tertial.

14111 DIGITALT PLANREGISTER 0 241 241 0 241 0 241 Diskutert i utviklingsavdelingen og planlegges gjennomført 2. halvår 2021

14121 EIDEBAKKEN - KULTURSKOLE OG VO 0 250 250 10 240 0 250 Planlegges ferdigstilt i løpet av sommer/høst 2021

14127 HELIKOPTERLANDINGSPLASS 0 637 637 148 489 0 637 Pågående reguleringsplan ferdigstilles, resterende midler i prosjektet foreslås overført til prosjekt 21113.

14129 OPPGRADERING KOMMUNALE VEIER 2 000 0 2 000 87 1 913 0 2 000 Gjennomføres i henhold til plan

15010 LYNGENLØFTET INVESTERING 0 -500 -500 0 -500 500 0 Korrigeres mot prosjekt 21109 Lyngenløftet ny investeringsramme.

15014 FURUFLATEN - NY VEI OG NYTT KRYSS GRØNVOLLVEIEN 0 4 502 4 502 0 4 502 0 4 502

Grunnkjøp er delvis gjennomført, avventer jordskiftesak før resterende grunnkjøp kan gjøres. Tiltaket planlegges gjennomført 

sommer/høst 2021

15024 STEDSUTVIKLING - DELPROSJEKT HAVNEPROMENADEN 0 8 037 8 037 63 7 974 0 8 037

Det vil ca. 15. juni blir det utlyst anbud på bygging av promenade. Svar forventes tidlig i august. Estimater med forbehold tilsier 

kostnader i størrelsesorden 30-35 mnok for bygging av promenaden komplett.

15710 AVLØPSSEKTOREN - OPPGRADERING 0 424 424 114 310 0 424 Detaljprosjektering Stigen og Bekkstrand/Lyngsdalsbukta.

15711 VANNLEDNINGSNETT - OPPGRADERING 0 2 519 2 519 197 2 322 0 2 519 Fullføring av mindre prosjekter samt forbedring av vannkvaliteten fra Elvejord vannverk.

16002 PARKERING OG OFFENTLIGE TOALETT 0 1 921 1 921 60 1 861 0 1 921 Restbeløpet går til etablering av parkering i Fastdalen, skilting og avsetting i forhold til servituttavtale

16006 OPPGRADERING LYNGEN KIRKE 1 000 0 1 000 200 800 0 1 000 Ingen avvik, fullføres i løpet av året iht. vedtatt budsjett.

16010 VELFERDSTEKNOLOGI 0 2 564 2 564 271 2 293 0 2 564

Lyngstunet og Solhov ferdigstilles i løpet av mai mnd. Vi mottar en rapport fra Hepro 1. juni som er grunnlag for å søke refusjon fra 

Husbanken. Lenangen omsorgssenter pågår  - fått utsettelse til 1.okt fra Husbanken.

17003 ELEV- OG ANSATTE PC 500 0 500 7 493 0 500 Ingen avvik, fullføres iht. vedtatt budsjett.

18002 UTEOMRÅDER BARNEHAGE OG SKOLE 0 228 228 0 228 0 228

18008 LENANGSØYRA HAVN - NY ADKOMST 0 965 965 0 965 0 965 Tiltaket planlegges gjennomført sommer/høst 2021

18009 TYTEBÆRVIKA - REGULERINGSPLAN OG INTERNVEI 0 820 820 0 820 0 820 Tiltaket blir lagt ut på anbud på forsommer, planlegges gjennomført sommer/høst 2021.

18015 SOLVOLLVEIEN BYGGEFELT 0 125 125 0 125 0 125 Gjennomføres i løpetav sommeren til 5 stk. veilys, stolper + armatur + montering. Kontrakt elektrosport.

18018 LYNGENSKILTET 0 975 975 323 652 0 975 Vi ser kostnader til 1. skilt i størrelsesorden 700.000.

19001 SKOLE OG BARNEHAGE - DIGITALE HJELPEMIDLER 100 140 240 3 237 0 240

19007 NYTT SAK OG ARKIVSYSTEM 0 645 645 125 520 0 645 Ingen avvik, forventes fullført iht. vedtatt budsjett.

19008 ORGEL LYNGEN KIRKE 0 4 500 4 500 4 500 0 0 4 500 Investeringstilskudd utbetalt iht. vedtatt budsjett.

19010 IT-PLATTFORM EIDEBAKKEN OG LYNGENHALLEN 0 181 181 125 56 0 181 Ingen avvik, forventes fullført iht. vedtatt budsjett.

19011 TRÅDLØS SENTRUMSLØSNING 0 150 150 0 150 0 150

19012 LYNGENHALLEN - ETABLERING AV VINDFANG 0 160 160 165 -5 0 160 Tiltaket er ferdigstilt

19016 SALG KOMMUNALE BILER 0 -121 -121 -121 -1 0 -121 Salg av IT-bil og oppgjør for kondemnert bil.

20001 KJØP AV RÅDHUS 2020 0 16 000 16 000 15 15 985 0 16 000

20003 OMBYGGING REMA-BYGGET 0 4 706 4 706 263 4 443 0 4 706 Tiltaket pågår, planlegges gjennomført i løpet av 2021

20004 FAGFORNYELSEN I GRUNNSKOLEN - DIGITALE VERKTØY 750 0 750 508 242 0 750 Ingen avvik, fullføres iht. vedtatt budsjett.

20005 INVENTAR HELSE OG OMSORG 400 0 400 44 356 0 400

Takheis Solhov: Innkjøp beregnes utført i mai mnd. Utstyr legekontoret: Innkjøp foretatt.

Senger/ utstyr: Innkjøp av stimer til langtid utført.

20006 OMBYGGING AV LEGEKONTORET 0 479 479 0 479 0 479 Sees i sammenheng med prosjekt 21101, setningsskader Lyngstunet, blir sannsynligvis gjennomført i 2022.

20007 LYNGENLØFTET - DELPROSEKT LYNGENTRAPPA 0 4 373 4 373 120 4 253 127 4 500

Forventede samlede kostnader til vei og første del av Lyngentrappa er kr. 4.500. Det er et åpent spørsmål om Lyngentrappa vil bli 

realisert i år som følge av covid-19, dvs. om sherpaarbeiderne kan reise inn til Norge. Dette avklares i løpet av 1-3 uker.

21101 SETNINGSSKADER LYNGSTUNET 1 500 0 1 500 0 1 500 0 1 500 Forprosjektet er igangsatt, forventes gjennomført innen 30.10.21

21102 EIDEBAKKEN SKOLE - UTBEDRING AV TAK 5 000 0 5 000 0 5 000 0 5 000 Tiltaket legges ut på anbud på forsommer, forventes igangsatt sommer/høst 2021

21103 KNØTTELIA BARNEHAGE - TAK OG VENTILASJON 1 500 0 1 500 55 1 445 0 1 500 Tiltaket pågår, forventes ferdigstilt i løpet av sommer 2021

21104 FELLES BRANNSTASJON 2 000 -2 000 0 0 0 0 0 Sees i sammenheng med prosjekt 20003, ombygging av Rema-bygger

21106 RIVING AV NILLETUN 370 0 370 119 251 0 370 Tiltaket ferdigstilles i løpet av sommer 2021

21107 LENANGEN SKOLE - UTEAREAL 420 0 420 0 420 0 420

21108 GRUNNBORING HAVNER NORD-LENANGEN 500 0 500 1 100 -600 0 500

Kommunestyret besluttet å inkludere Sandnes i prosjektet slik at de samlede kostnadene for Hamnenesområdet og Sandnes økt 

tilsvarende til 1190. Dette er ca. 60.000 over budsjettert ramme for de 2 områdene samlet. Dekningen gjøres internt på ramme 6 

der hovedtilleggsfinansiering hentes fra midler tildelt oss fra TFFK for bruk til tilrettelegging av havner og maritime næringer.

21109 LYNGENLØFTET - NY INVESTERINGSRAMME 10 000 2 501 12 501 0 12 501 -627 11 874 Restramme korrigeres til 12.001. Jfr. prosjekt 15010. Overføres 127.000 til 20007 Lyngentrappa.

21110 VARDO BRU - OPPGRADERING 2021 0 1 183 1 183 18 1 165 0 1 183 Tiltaket legges ut på anbud på forsommer, forventes gjennomført i løpet av høst 2021

21111 FISKERIHAVN NORD-LENANGEN - PROSJEKTERING OG REGULERING 0 0 0 0 0 0 0

Prosjektering av fiskerihavn Nord-Lenangen er samlet vedtatt med kr. 3.500. Det er gjort anbud på selve prosjekteringsarbeidet, 

der Sweco er valgt. Prisen etter anbud er 2.600' eks. mva. (denne delen er tidligere budsjettert til 2500' i vårt interne prognose). 

Markedsføring og regulering vil stå for de øvrige 900'.

21112 INFRASTRUKTUR SANDNESET 0 0 0 573 -573 0 0

47201 NY VANNFORSYNING LYNGSEIDET 21 500 -734 20 766 3 20 763 0 20 766 Kontrakt prosjektering 1,7 mill. Kr. utføres 2021

47202 VANNKUMMER LYNGSEIDET SENTRUM 0 962 962 753 209 0 962 Asfaltering i sommer 2021
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Prosjekt Budsjett

Budsj. 

endr.

Budsjett 

inkl. endr. Regnskap Restbudsj.

Endret 

prognose

Ny 

prognose Kommentar/tiltak

47203 OPPGRADERING UV-ANLEGG NORD-LENANGEN 0 103 103 13 90 0 103 Prosjektet er ferdig

47205 SANERING SPREDT AVLØP LYNGSEIDET SENTRUM 500 2 500 3 000 15 2 985 0 3 000 Gjelder kaipromenaden, jfr. egen k-sak.

47210 BEKKSTRAND OG LYNGSDALSBUKTA - LEDNING OG SLAMAVSKILLER 5 000 0 5 000 0 5 000 0 5 000 Jfr. egen k-sak.

47211 GRUNNVANNSANLEGG FURUFLATEN 4 000 0 4 000 67 3 933 0 4 000 Innhenter tilbud på prosjektering i løpet av sommeren 2021.

47212 DRIFTSOVERVÅKNING VANN- OG AVLØPSANLEGG 1 000 1 256 2 256 89 2 167 0 2 256 Prosjektet snart klart for å legge ut på konkurranse. Budsjett OK

47213 STIGEN LEDNINGSNETT OG PUMPESTASJON 2 600 0 2 600 0 2 600 0 2 600 Får inn tilbud i løpet av sommeren, jfr. egen k-sak

48001 KJØP/SALG AV TOMT OG GRUNN 0 0 0 -12 12 -12 -12 Ikke budsjettert inntekt refusjon Ørnesbakken.

49901 HUSBANKLÅN INNLÅN 0 0 0 208 -208 0 0

49999 FELLES FINANSIERING INVESTERINGER -60 240 -60 692 -120 932 0 -120 932 0 -120 932
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Forhold til overordnet plan og øvrige vedtak
Finansreglement 
Kommunestyrevedtak 137/20, 18/21 og 45/21 

Økonomisk konsekvenser
Jf. ovennevnte saker vil kommunens gjeld øke med kr 107 814 000 i 2021 forutsatt at 
vedtatte investeringsprosjekter og låneopptak gjennomføres. Det betyr at ved utgangen av 
2021 vil kommunen kunne ha en lånegjeld på vel 650 mill. kroner. I tillegg kommer 
låneopptak til videreutlån (kr 20 mill.). 

Andelen fastrente er økt siden 2020, og vil økes ytterligere ved nye låneopptak. Det er i 
budsjettet for 2021 tatt høyde for nye låneopptak ift. avdrag og en viss rentestigning. Men 
som kap. 7 i  
vedlagte finansrapport viser, er kommunen sårbar for en økning på 1 %. 

Lyngen kommune har god likviditet. Dette har sammenheng med ubrukte lånemidler, 
avsetning til bundne driftsfond og disposisjonsfond og startlånmidler som ikke er ubetalt. 

Risiko- og sikkerhetsmessige konsekvenser
Ikke vurdert. 

Miljøkonsekvenser
Ikke vurdert. 



Folkehelse/friluftsliv
Ikke vurdert. 

Vurdering av alternativer og konsekvenser
Kommunen har fortsatt et meget høyt investeringsnivå, både i forhold til handlingsregler og 
økonomisk handlingsrom. Dersom kommunestyret skal følge handlingsreglene slik 
kommuneloven krever, bør investeringsnivået reduseres. 

Rådmannens innstilling:
Finansrapport per første tertial tas til orientering.

Vedlegg:
KBNStandardReport - første tertial 2021
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Denne rapporten inkluderer følgende simuleringer: Fiskerihavn Nord-Lenangen (21111), K-sak 45/21 VA-investeringer
2021, Budsjettvedtak 2021 (fast), VA-formål 2021, K-sak 45/21 Rebudsj. 2021 kommunale formål.
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1__Rentemarkedet

På rapportdagen var NIBOR3M-0,23%, NIBOR6M-0,37%-og 10-års swaprente-1,79%. Grafer og tabeller
nedenfor viser en nærmere oversikt.

Flytende renter (NIBOR)

INDEKS SISTE -1m -3m
NIBOR3M 0,23% 0,30% 0,45%
NIBOR6M 0,37% 0,36% 0,46%

3 måneders NIBOR er den mest benyttede referanserenten for flytende rente i Norge. Dette er en flytende
rente som varer i 3 måneder av gangen. Lån tilknyttet NIBOR har normalt i tillegg et marginpåslag fra banken.
Endringer i NIBOR vil relativt raskt påvirke rentekostnaden for lån med flytende rente.

Fastrenter

LØPETID SISTE -1m -3m
Swap 2Y 0,90% 0,84% 0,78%
Swap 3Y 1,15% 1,08% 1,02%
Swap 4Y 1,32% 1,25% 1,22%
Swap 5Y 1,45% 1,39% 1,38%
Swap 6Y 1,55% 1,49% 1,50%
Swap 7Y 1,63% 1,58% 1,60%
Swap 8Y 1,69% 1,65% 1,68%
Swap 9Y 1,74% 1,72% 1,74%
Swap 10Y 1,79% 1,78% 1,80%
Swap 11Y 1,84% 1,82% 1,85%
Swap 12Y 1,87% 1,86% 1,89%
Swap 15Y 1,93% 1,92% 1,96%
Swap 20Y 1,92% 1,92% 1,98%
Swap 25Y 1,92% 1,92% 1,98%

Bankenes fastrenter settes med utgangspunkt i swaprentene. Swaprentene som vises her utgjør "sålen" for
fastrenten man kan få på et lån. Banken legger normalt i tillegg et marginpåslag på swaprenten, og i sum utgjør
dette den fastrenten man kan inngå.

Tips: Om den blå grafen er relativt flat, indikerer dette at markedet ikke forventer store renteøkninger
fremover. Er grafen brattere legger markedet til grunn at rentene skal opp.
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Forventede NIBOR-renter

Tabellen nedenfor viser forventede renter frem i tid (implisitte renter), basert på markedsdata på
analysetidspunktet.

Indeks Siste Forventet om 1 år Forventet om 2 år Forventet om 3 år
NIBOR3M
Endring

0,23% 0,94%
0,71%

1,43%
1,19%

1,70%
1,47%

NIBOR6M
Endring

0,37% 1,08%
0,71%

1,53%
1,16%

1,79%
1,42%

2__Trender

Tabellen nedenfor viser utvalgte nøkkeltall for gjeldsporteføljen for Alle lån u/Husbank i Lyngen kommune.

31.05.2021 28.02.2021 30.11.2020
Utestående nettobalanse 555.151.388 560.697.708 570.397.230
Utestående bruttobalanse 555.151.388 560.697.708 570.397.230
Utestående nominelt i derivater
Derivater i % av restgjeld
Gjennomsnittlig rente siste 12 mnd 1,18% 1,36% 1,63%
Gjennomsnittlig rente eks.
derivater siste 12 mnd

1,18% 1,36% 1,63%

Rentekostnader siste 12 mnd 6.684.509 7.666.451 9.187.792
Rentekostnader eks. derivater siste
12 mnd

6.684.509 7.666.451 9.187.792

Rentebinding (år) 1,90 1,42 1,45
Andel rentebinding < 1 år 73,17% 77,79% 78,29%
Rentebinding (år) eks. derivater 1,90 1,42 1,45
Andel rentebinding < 1 år eks.
derivater

73,17% 77,79% 78,29%

Kapitalbinding (år) 14,37 14,72 14,79
Andel av kapitalbinding < 1 år 3,70% 3,73% 4,20%

På analysedagen var snittrenten (siste 12 mnd)-1,18%-(30/360 basis) på utestående nettobalanse-555.151.388
kr. Rentekostnad (siste 12 mnd) frem til analysedato er -6.684.509 kr.

Låneopptak gjelder kun Lyngen kommune.
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3__Gjeldsprofil

Prognose på fremtidig gjeldsprofil og gjennomsnittlig rente.
Dersom porteføljen inneholder lån som forutsettes refinansiert (f.eks. sertifikat- eller obligasjonslån), og/eller
simulerte fremtidige låneopptak, vil også effekten av disse vises.

Tabellen nedenfor viser periodisk utvikling i gjeldens volum og rente. OBS - rapporten viser periodenes
beregnede gjennomsnittlige lånevolum, ikke inngående eller utgående balanser.

Periode Løpende lån
Refinansierte

lån som
forfaller

Sum løpende og
refinansierte

lån

Snittrente
løpende lån

Simulerte
fremtidige lån

Snittrente
hensyntatt

refin. og
simulerte lån

2021 552.852.444 0 552.852.444 1,15% 56.241.000 1,15%
2022 530.429.984 0 530.429.984 1,43% 104.737.526 1,43%
2023 507.936.311 0 507.936.311 1,79% 100.669.148 1,79%
2024 485.518.220 0 485.518.220 2,12% 96.614.255 2,12%
2025 463.230.438 0 463.230.438 2,28% 92.548.630 2,28%
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4__Fordeling fast og flytende rente

Gjeldsporteføljen for-Alle lån u/Husbank-i-Lyngen kommune-for løpende lån har-32,74%-andel fast rente for
inneværende år. Uten derivater er andelen-32,74%. Den fremtidige utviklingen av fordelingen vises i nedenfor.

Lyngen kommune har ikke lån som sertifikat- eller obligasjonslån som forutsettes refinansiert.

Andelen av rentebærende gjeld med fastrente er økt med 5 prosentpoeng fra 2020 i løpet av første halvår pga.
nye renteavtaler.
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5__Finansiell risiko

Nedenfor vises hvordan porteføljens kapitalbinding og rentebinding er fordelt over kommende år.

Kapitalbinding viser hvordan porteføljens avdrag og låneforfall er fordelt frem i tid. Lave søyler vil normalt
representere sum årlige avdrag. Høye søyler vil normalt representere avdragsfrie lån (f.eks. sertifikat- eller
obligasjonslån) som forfaller i sin helhet.

En stor andel kort kapitalbinding indikerer at store deler av porteføljen snart forfaller og må refinansieres eller
innløses innen kort tid. Dette kan i såfall innebære en finansiell risiko.

Rentebinding viser hvordan rentenes varighet er fordelt i porteføljen. Lån med flytende rente har rentebinding
lavere enn 1 år. En stor andel kort rentebinding kan utgjøre en finansiell risiko ved å eksponere porteføljen for
endringer i rentemarkedet.
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Gjeldsporteføljens gjennomsnittlige kapitalbinding er-14,37-år og den gjennomsnittlige rentebindingen er-1,90-
år. I porteføljen har -3,70%-en kapitalbinding på 1 år eller mindre, og -73,17%-har en rentebinding på 1 år eller
mindre. Uten derivater hadde-73,17%-av porteføljen hatt en rentebinding på 1 år eller kortere.

Rentebinding (år) Rentebinding (kr) Kapitalbinding (år) Kapitalbindning (kr)
0-1 År 0,08 485.099.828 0,50 24.525.893
1-2 År 1,35 6.526.072 1,46 26.560.082
2-3 År 2,48 75.759.032 2,46 26.560.082
3-4 År 3,36 4.423.192 3,47 26.560.082
4-5 År 4,37 35.757.592 4,47 25.724.082
5-6 År 5,34 3.107.629 5,47 25.724.082
6-7 År 6,34 3.107.629 6,47 25.724.082
7-8 År 7,34 3.107.629 7,47 25.724.082
8-9 År 8,34 3.107.629 8,47 25.724.082
9-10 År 9,34 3.107.629 9,47 25.724.082
Over 10 År 18,47 39.861.528 20,38 404.414.754
Totalt 1,90 662.965.388 14,37 662.965.388

OBS! I analysen av finansiell risiko inkluderes ikke effekten av forventede refinansieringer i porteføljen.
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6__Rentekostnader

For inneværende kalenderår-(2021)-forventes rentekostnader, inkludert eventuelle forventede refinansieringer
og simulerte låneopptak, å bli-7.031.294 kr-.

Periode
Rentekostnader inkl

derivater, refin. &
simulering

Rentekostnader
løpende lån &

derivater

Rentekostnad
simulerte lån

Rentekostnad
refinansieringer

2021 7.031.294 6.227.123 804.171 0
2022 9.074.407 7.372.183 1.702.224 0
2023 10.887.042 9.065.827 1.821.215 0
2024 12.320.503 10.456.614 1.863.890 0
2025 12.658.102 10.813.001 1.845.101 0
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7__Renterisiko

Tabellen og diagrammet nedenfor viser endring (rentesensitivitet) i rentekostnader dersom den flytende
renten øker med 1% (100bp). Rentekostnadene inkluderer effekten av eventuelle derivater, forventede
refinansieringer og simulerte nye låneopptak i porteføljen.

Periode Rentekostnad Rentekostnad +1 %
Andel økning

renterisiko 1%
2021 7.031.294 8.641.821 1.610.528
2022 9.074.407 13.442.800 4.368.393
2023 10.887.042 14.995.996 4.108.954
2024 12.320.503 16.960.827 4.640.324
2025 12.658.102 17.203.570 4.545.468
2026 12.738.485 17.247.786 4.509.301
2027 12.469.035 16.789.984 4.320.950
2028 12.083.880 16.204.102 4.120.221
2029 11.546.445 15.456.838 3.910.393
2030 10.989.591 14.701.153 3.711.562

Denne endringen med 100 bp (1%) vil potensielt medføre-1.610.528 kr-høyere rentekostnad for inneværende
år, og inntil totalt-39.846.094 kr-over de 10 kommende årene.
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8__Långivere, motparter og produktfordeling

Største långiver er-KommunalBanken-som har en andel på-85%. Nest størst er-KLP-med-15%.

Långiver Gjeld Andel i %
KommunalBanken 469.851.820 84,63%
KLP 85.299.568 15,37%

Porteføljen inneholder ingen derivater.
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Kategori Utestående Andel
Ordinær p.t. 227.032.300 40,90%
NIBOR3M 144.730.120 26,07%
Fastrente 164.250.368 29,59%
KLP PT-rente 19.138.600 3,45%
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9__Rammer i finansreglementet

Tabellen nedenfor viser gjeldsporteføljens status i forhold til rammer angitt i finansreglementet.
Eventuelle rentebytteavtaler er inkludert. Effekten av forventede fremtidige refinansieringer av sertifikatlån
eller obligasjonslån er ikke inkludert.

Grenseverdier 31.05.2021 31.08.2021 30.11.2021
Finansreglement Lyngen kommune
Minimum 1/3, maks 50% fast 35,00 - 50,00

(Prosent)
29,59% 34,99% 27,79%

10__Kommende hendelser

Oversikt over kommende hendelser i perioden fra-31.05.2021-med-31.05.2022.

Lån til forfall

Ingen kommende lån til forfall.

Utløp fastrenter

Dato Hendelse Referanse Beløp
05.11.2021 Utløp bindingsperiode fastrente KBN-20180470 Lenangen skole
05.11.2021 Utløp bindingsperiode fastrente KBN-20180468 Kommunale formål (FR)
05.11.2021 Utløp bindingsperiode fastrente KBN-20180471 Kommunale formål (FL)

Utløp faste marginer

Dato Hendelse Referanse Beløp
05.11.2021 Utløp bindingsperiode margin KBN-20180471 Kommunale formål (FL)
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11__Porteføljeoversikt

Gjeldsbrevslån

Motpart Referanse Beløp Rente (inkl.
margin)

Produkt Margin Startdato Forfallsdato

KLP KLP VA-formål 2016 (8317.54.72641 ) 5.118.750 1,1500% 3 mnd Nibor 0,7000% 01.12.2016 01.12.2036
KLP KLP 8317.54.72633 Kommunale formål 2016 19.138.600 0,9500% P.t. rente 0,0000% 01.12.2016 01.12.2046
KLP KLP 8317.54.72722 - Sandneset kai 15.627.600 1,0423% P.t. rente 0,0500% 01.12.2016 01.12.2056
KLP KLP 8317.54.72773 Øra 11.552.400 1,0423% P.t. rente 0,0500% 01.12.2016 01.12.2056
KLP KLP 8317.54.72714 - Lenangen skole 2016 9.000.000 1,0323% P.t. rente 0,0400% 01.12.2016 01.12.2056
KommunalBanken KBN-20200318 Lyngstunet 70.062.100 0,9758% P.t. rente 0,0000% 03.07.2020 03.03.2042
KommunalBanken KBN-20170618 Lenangen skole 64.912.800 1,0400% Fastrente 0,0000% 01.12.2017 03.12.2057
KommunalBanken KBN-20180468 Kommunale formål (FR) 46.826.950 2,0900% Fastrente 0,0000% 05.11.2018 05.11.2053
KommunalBanken KBN-20180471 Kommunale formål (FL) 18.171.200 0,6900% 3 mnd Nibor 0,4000% 05.11.2018 05.11.2053
KommunalBanken KBN-20180470 Lenangen skole 3.969.600 1,9900% Fastrente 0,0000% 05.11.2018 06.11.2051
KommunalBanken KBN-20180469 VA-formål 10.628.800 2,2700% Fastrente 0,0000% 05.11.2018 06.11.2051
KommunalBanken KBN-20150062 Refinansiering kommunale formål 54.864.010 0,8700% 3 mnd Nibor 0,6000% 10.02.2015 10.05.2033
KommunalBanken KBN-20150061 Eidebakken skole (sammenslått) 97.253.830 0,9928% P.t. rente 0,0000% 10.02.2015 12.02.2052
KommunalBanken KBN-20140720 Kavringen bh 15.512.440 1,0400% 3 mnd Nibor 0,6000% 15.12.2014 15.12.2054
KommunalBanken KBN-20140719 Kommunale formål 3.344.000 1,0400% 3 mnd Nibor 0,6000% 15.12.2014 16.12.2024
KommunalBanken KBN-20150566 Kommunale formål 23.536.370 0,9791% P.t. rente 0,0000% 20.11.2015 20.11.2045
KommunalBanken KBN-20150565 Lyngstuva kunstgress 2.771.240 0,6600% 3 mnd Nibor 0,4000% 20.11.2015 22.11.2055
KommunalBanken KBN-20090217 Solhov bo- og aktivitetssenter 44.948.480 0,9871% 3 mnd Nibor 0,4000% 24.03.2009 25.04.2051
KommunalBanken KBN-20160207 (rådhus/EO-avdrag) 13.050.000 1,7500% Fastrente 0,0000% 25.04.2016 26.04.2066
KLP KLP 8317.57.23628 VA-formål 2019 2.754.375 1,1100% Fastrente 0,0000% 27.06.2020 27.06.2040
KLP KLP 8317.57.24055 - Restfinansiering 2019 22.107.843 1,2270% Fastrente 0,0000% 29.06.2020 29.06.2045

Obligasjonslån, Sertifikatlån, Rentebytteavtaler (swapper): Ingen
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12__Simulerte avtaler

Gjeldsbrevslån

Motpart Referanse Beløp Rente (inkl.
margin)

Produkt Margin Startdato

Simulert motpart Nord-Lenangen fiskerihavn (21111) 3.500.000 1,6000% Fastrente 0,0000% 04.10.2021
Simulert motpart K-sak 45/21 Låneopptak kommunale formål 2021 40.844.000 1,5000% Fastrente 0,0000% 21.06.2021
Simulert motpart Budsjettvedtak 2021 - kommunale formål 25.040.000 1,5000% Fastrente 0,0000% 21.06.2021
Simulert motpart K-sak 45/21 VA-investeringer 2021 3.830.000 1,3000% Grønn p.t. 0,5000% 21.06.2021
Simulert motpart VA-formål 2021 34.600.000 1,3000% Grønn p.t. 0,5000% 21.06.2021

Simulerte lån er vedtatte låneopptak for 2021 og tidligere år som ikke er gjennomført på rapporteringstidspunktet. Summen her er totalt kr 107 814 000,00.

Obligasjonslån, Sertifikatlån, Rentebytteavtaler (swapper): Ingen
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13__Aktiva

Kommunens likviditet er fortsatt god. Oversikten viser kontantstrømmen på kommunens seks driftskonti:

Per 28. mai var saldo følgende:

Navn Kontonummer Bokført saldo
Disponibel saldo

28.05.21 Valuta
Driftskonto 4785 07 00059 66 181 149,50 66 181 149,50 NOK
Eksped 4740 13 47549 285 153,87 285 153,87 NOK
Lyngen Kommune - Nav Sosial 4750 34 64175 228 454,97 228 454,97 NOK
Lyngen Kommune - legekontoret 4750 34 93353 187 070,79 187 070,79 NOK
komfakt 4740 13 48065 4 600 763,04 4 600 763,04 NOK
utlån 4740 13 48073 16 361,00 16 361,00 NOK

skattetrekk 4740 13 48081 5 381 836,91 5 381 836,91 NOK
E. Johanesen minnefond 4740 13 48146 138 714,08 138 714,08 NOK
s.johansens fond lenagen oms 4740 13 48154 227 573,77 227 573,77 NOK
Lyngen Kommune - solhov bosent 4740 12 76129 714 637,22 714 637,22 NOK

Disclaimer

Denne finansrapporten er automatisk generert, men kan også inneholde supplerende informasjon som er
manuelt tilføyd av den som genererer rapporten. Kommunalbanken AS frasier seg alt ansvar for informasjonen
i Finansrapporten og dens korrekthet.
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Kapittel 13. Krav til utslipp av kommunalt avløpsvann fra mindre tettbebyggelser

Saksopplysninger
Generelle opplysninger om saken
Lyngen kommune har i siste revisjon av hovedplan for vann og avløp vedtatt utbygging av 
nye avløpsanlegg i Lyngsdalsbukta og på Bekkstrand, Lyngseidet sentrum og Stigen. 

For Bekkstrand og Lyngsdalsbukta ble det utarbeidet kostnadsoverslag ut ifra et forprosjekt i 
2018 og kostnadsoverslaget var på 4.7 mill. I vinter etter at prosjekteringen var ferdig for 
Lyngsdalsbukta og Bekkstrand ble det utarbeidet nytt kostnadsoverslag som kom på 27.8 
mill. Ut ifra dette ble det valgt å vente på tilbudspris, før nærmere avgjørelse. Tilbudsprisen 
kom 28. mai og er på 14.1 mill. for byggetrinn 1 og 2. (Alle kostnader inkl. uforutsett, 
administrasjon og byggeledelse er medtatt). 

For avløpsanlegg Lyngseidet sentrum er det ikke utarbeidet forprosjekt, vi gikk rett på 
prosjekteringen, for å komme i gang og få lagt avløpsanlegget før kaipromenaden anlegges. 

For Stigen har vi oppjustert kostnadsoverslaget med 300 % siden avløpsanlegget i 
Lyngsdalsbukta og Bekkstrand ble 300 % dyrere enn i forprosjektet. 

Forhold til overordnet plan og øvrige vedtak
Vedtatt i hovedplan vann og avløp siste revisjon var i K-sak 9/20. 
Når det gjelder Lyngseidet sentrum, er det viktig å få anlagt avløpsanlegget før 
kaipromenaden. Dersom kaipromenaden i Lyngenløftet bygges før deler av avløpsanlegget, 
så vil det medføre at vi må fjerne og legge tilbake kaipromenaden for å få bygget deler 
avløpsanlegget, noe som vil fordyre anlegget. 

Økonomisk konsekvenser



Økte kostnadsoverslag og framskutt framdrift gir betydelige budsjettoverskridelser i 2021. 
Ved omdisponering av andre VA-midler for 2021, gir dette ikke økte kapitalkostnader i år.  
Kostnadsøkning vil medføre økte avløpsgebyrer ut over det som er prognosen fra 2022. 

Risiko- og sikkerhetsmessige konsekvenser
Ingen 

Miljøkonsekvenser
Ulovlig forurensning på Bekkstrand, Stigen og Lyngseidet sentrum fortsetter om vi ikke 
bygger avløpsanleggene. 

Folkehelse/friluftsliv
Fjerning av avløpsvann fra fjæra vil medføre mindre risiko for å bli syk av forurenset sjøvann i 
fjæra områdene Lyngsdalsbukta, Lyngseidet sentrum og Stigen. Avløpsanlegg på Bekkstrand 
vil fjerne avløpsvann som i dag renner urenset ned i Lyngsdalselva fra boliger på Bekkstrand. 

Vurdering av alternativer og konsekvenser

Lyngsdalsbukta og Bekkstrand 
Vi foreslår at byggetrinn 2 som gjelder Lyngsdalsbukta startes i 2021. Innkommet tilbud for 
ledningsanlegg og kostnadsoverslag pumpestasjon for byggetrinn 2 er på 6,330 mill. Mangler 
budsjett på 1,330 mill. og foreslås som ekstrabevilgning i år. 
For byggetrinn 1 som omhandler Bekkstrand er tilbudet på 8,18 mill. og foreslås bygget i 
2022. Dette må søkes innarbeidet i handlings- og økonomiplan 2022-2025. 

Lyngseidet sentrum 
For å få anlagt avløpsanlegget før oppstart av kaipromenaden er det behov for 
tilleggsbudsjett på 6,432 mill. i 2021. Bevilgning 2,5 mill. avsatt i handlings- og økonomiplan i 
2022 utgår da. 



Stigen 
Kostnaden for Stigen har vi oppjustert 300 % siden avløpsanlegget i Lyngsdalsbukta og 
Bekkstrand ble 300 % dyrere enn i forprosjektet. Økt kostnadsoverslag utover budsjett med 
5,2 mill. foreslås tilleggsbevilget. 

I årsbudsjett 2021 er det avsatt 21,5 mill. til ny vannforsyning til Lyngseidet. Oppstart av 
bygging av ledningsnettet er utsatt til 2022. Det tilrås derfor at økte kostnader med 12,962 
mill. til nevnte avløpsanlegg dekkes inn med tilsvarende reduksjon av budsjettrammen til 
prosjekt 47201 Ny vannforsyning Lyngseidet Sentrum. Bevilgningen til prosjektet må derfor 
korrigeres tilsvarende i handlings- og økonomiplan 2022-2025. 

Som nevnt under økonomiske konsekvenser, medfører økte kostnader til avløpsanleggene 
en økning av avløpsgebyrene. Dette vil en komme tilbake til i forbindelse med 
gebyrberegningen i handlings- og økonomiplanen 2022-2025. 

Rådmannens innstilling:
1. Kommunestyret godkjenner ekstrabevilgning med 1,330 mill. i 2021-budsjettet byggetrinn 

2 som gjelder Lyngsdalsbukta. For byggetrinn 1 som omhandler Bekkstrand søkes 
innarbeidet 8.180 mill. i budsjettet for 2022. 

2. Kommunestyret godkjenner ekstrabevilgning med 6,432 mill. for å anlegge nytt 
avløpsanlegg i Lyngseidet sentrum i 2021. 2,5 mill. avsatt i handlings- og økonomiplanen for 
2022 utgår. 

3. Kommunestyret godkjenner ekstrabevilgning med 5,2 mill. til Stigen avløpsanlegg i 2021. 
4. Økte kostnader med 12,962 mill. til avløpsprosjektene dekkes inn ved reduksjon av avsatt 

bevilgning til Ny vannforsyning Lyngseidet i 2021.  
5. Årsbudsjett 2021 justeres slik: 
6. Handlings- og økonomiplan 2022-2025 justeres for endringene i 2021 budsjettet. 

Årsbudsjett Ansvar Tjeneste Art Prosjekt Sum

2021 4700 3531 34901 47210 1.330.000 

2021 4700 3531 34901 47205 6.432.000 

2021 4700 3531 34901 47213 5.200.000 



2021 4700 3451 34901 47201 -12.962.000 
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Miljøfyrtårnsertifisering av rådhuset og underliggende enheter 

Henvisning til lovverk:
Det vises generelt til lovverk rettet mot ivaretakelse og forbedring av natur, miljø og kultur.

Saksopplysninger
Generelle opplysninger om saken
Lyngen kommune er i prosess med å miljøfyrtårnsertifise rådhuset og underliggende 
enheter. Dette har en selvstendig verdi, men er også et viktig tiltak for å kunne re-sertifisere 
seg som bærekraftig reisemål. 
I 2017 ble regionen merket som et bærekraftig reisemål gjennom prosjekt i regi av Visit 
Lyngenfjord. Dette betyr at regionen skal ha en tydelig satsing på bevaring av natur, miljø og 
kultur, på styrking av sosiale verdier og på økonomisk levedyktighet. Arbeidet er blant annet 
forankret i Reiselivsplanen for Storfjord, Lyngen og Kåfjord. Bærekraftmerkingen medførte 
en nasjonal og internasjonal markedsføringsverdi for regionen. Tilsvarende vil det negative 
omdømme bli stort dersom regionen ikke klarer å re-merke seg som bærekraftig region 
innen tre år. Dette forutsetter en miljøprofileringsinnsats fra de inkluderte kommunene, 
Storfjord, Lyngen, Kåfjord, Skjervøy og Nordreisa. 

Fra tidligere er skolene i Lyngen Miljøfyrtårnsertifisert, og er nå gjenstand for re-sertifisering.
Tiltaket kan også ses i sammenheng med ‘Kommunedelsplan for energi og klima’, som er ute 
på høring. 

Dette saksframlegget gjennomgår de praktiske, økonomiske og administrative konsekvenser 
ved å innføre miljøfyrtårnsertifisering. 

Det kan være mange grunner til å etablere seg som Miljøfyrtårn;

Bærekraft
Miljøfyrtårn gir deg verktøy for å jobbe konkret med bærekraft innen områder som arbeidsmiljø, 
avfallshåndtering, energibruk, innkjøp og transport. Du får hjelp til å jobbe helhetlig, systematisk og 
langsiktig med tiltak som vil forbedre dine miljøprestasjoner, redusere klimagassutslippene – og bidra 
til en grønn fremtid. Du får også gode forutsetninger for å bidra til å oppnå flere av FNs 
bærekraftsmål.



Styrk merkevaren Lyngen kommune
Som Miljøfyrtårn bygger man en merkevare som møter forbrukerens forventninger til etikk, 
ansvarlighet, bærekraft og lønnsomhet. Det viser at virksomheten er fremtidsrettet og etterlever 
viktige verdier i samfunnet.

Reduserte kostnader
Med et verktøy for miljøledelse vil man gjennomgå alle rutinene i virksomheten. Med det vil man 
oppnå en mer lønnsom drift – og derigjennom spare utgifter på avfallsreduksjon, lavere 
energiforbruk og smarte transportløsninger.

Reduser sykefraværet
Miljøfyrtårn er et effektivt verktøy for å jobbe med indre miljø. Vi får konkrete råd og hjelp til å få på 
plass gode rutiner for HMS og arbeidsmiljø, noe som kan bidra til å redusere sykefraværet. 

Kvalitetsstempel
Alle Miljøfyrtårnvirksomheter re-sertifiseres hvert tredje år, gjennom en uavhengig 
tredjepartskontroll.

For å få til en miljø- og klimaledelse som fungerer, må arbeidet institusjonaliseres, ikke være 
avhengig av enkeltpersoners engasjement. Det vil si at arbeidet både må være forankret i 
kommunens toppledelse (politisk og administrativt) og involvere hele organisasjonen. 
Arbeidet kan organiseres som følger: 

Prosjekteier:                                           Lyngen kommune

Rolle: Mandat:

Prosjektansvarlig Kommunedirektør Prosjektkoordinering 

Prosjektleder  Den kommunedirektør utpeker Etablere arbeidsgruppe og 
informere styringsgruppe, 
lede prosessen til 
miljøsertifisering 

Styringsgruppe Etatsleder(e) fra 
virksomhetene, 
hovedtillitsvalgt/annen 
tillitsvalgt, politiker, 
hovedverneombud (leder og 
sekretær) 

Får informasjon frem til 
miljøsertifiseringen, gir 
avklaringer ved behov 

Miljøgruppe Ansvarlig fra den enkelte 
virksomhet + sekretær 

Faste møter, jobber med 
handlingsplan frem til 
sertifisering, ansvar for 
forankring i egen enhet, 
dialog med andre 

Målsettingen med sertifiseringen er å spare driftsutgifter gjennom bl.a. mindre avfall og 
mindre energibruk. Det skal gi de ansatte et bedre arbeidsmiljø og føre til miljøriktige 
innkjøp og klimavennlig transport for kommunen. 

Økonomisk konsekvenser
En sammenligning med kommuner i regionen tilsier direkte kostnader til sertifisør, rådgiver 



og lisenser som estimert: 

Vurderte kostnader årlig for 2021 og 2022                    45.000 (90.000 samlet for 2021/2022) 
Vurderte kostnader 2023                                        60.000 
Vurderte kostnader 2024                                        50.000 
Vurderte kostnader 2025                                        40.000 

Prosjektet har også indirekte kostnader. Oppnevning av prosjektleder, styringsgruppe og 
miljøgrupper inkludert aktiviteter, som ovenfor nevnt i tabell-form, binder opp ressurser og 
utgjør alle de indirekte kostnadene, nøkternt estimert start og engangskostnader: 

Opplæring av internkonsulenter (ansatte, eksterne kurs)          30.000 
Frikjøp, evt. reise og overnatting                              40.000 
Motivasjon, møter og annet                                         40.000 
                                                                      110.000 
Indirekte kostnader fordeles på 2021 og 2022.  

Sertifiseringen skal rapportere årlig til miljøfyrtårn, samt resertifisering hvert 3. år.  

De direkte og indirekte kostnader forbundet med innføring av sertifisering Miljøfyrtårn i 
2021 og 2022 vil altså utgjøre ca. kr. 200.000.   

Forhold til overordnet plan og øvrige vedtak
Tiltaket er i tråd med Kommuneplan for energi og klima, samt Reiselivsplan for Storfjord, 
Lyngen og Kåfjord. 

Risiko- og sikkerhetsmessige konsekvenser
Ikke relevant her. 

Miljøkonsekvenser
Miljøsertifiseringsordningen Miljøfyrtårn setter fokus på bl.a. innkjøp og materialbruk, 
energi, transport og avfall. En årlig rapportering og nye mål gjør at man holder fokus på disse 
temaene og bidrar til reduksjon av klimagassutslipp.  

Folkehelse/friluftsliv
Tiltaket vurderes som positivt for ansattes helse med potensiale for redusert sykefravær. 

Vurdering av alternativer og konsekvenser
Ikke relevant her. 

Rådmannens innstilling:
Tiltaket støttes med inntil kr. 100.000 årlig for etableringsfasen i 2021 og 2022 og for 
vedlikehold i årene 2023 til 2025 som følger: 

Kostnader 2023                                          60.000 
Kostnader 2024                                          50.000 
Kostnader 2025                                          40.000 



Budsjettdekning

Årsbudsjett Ansvar Tjeneste Art Prosjekt Sum

2021 4402 14901 100.000 

2021 9000 8800 19401 · 100.000 

Kr. 100.000 søkes innarbeidet i Lyngen kommunes økonomiplan for 2022 (som 
engangskostnad) og 150.000 innarbeides som vedlikehold for perioden 2023-2025. 

Vedlegg:
Oppstartsliste kommuner
Forprosjekt_Beslutningsnotat_Kommuner



 
 

 

Oppstartsliste 
for organisasjoner som ønsker å benytte  

Miljøfyrtårns hovedkontorløsning 

 
Hensikten med denne oppstartslisten er å gi informasjon til Stiftelsen Miljøfyrtårn om egen organisasjon, slik at 
Miljøfyrtårns hovedkontorløsning kan bli organisert og implementert på en mest mulig hensiktsmessig måte.  
Med bakgrunn i informasjonen gitt i denne oppstartlisten vil det bli utarbeidet en forretningsavtale mellom 
organisasjonens hovedkontor, på vegne av hele organisasjonen, og Stiftelsen Miljøfyrtårn. Det er derfor viktig at 
informasjonen som gis er riktig. 
 
Etter at oppstartslisten er fylt ut skal den sendes til Stiftelsen Miljøfyrtårn. 
 
Organisasjonens navn:      
Organisasjonens organisasjonsnummer:    
Navn på organisasjonens miljøfyrtårnansvarlige:   
E-post til organisasjonens miljøfyrtårnansvarlige:   
Antall årsverk i organisasjonen:  

 
 Kort kommentar/beskrivelse 

Er det en øvre ledelse (toppledelse) for hele 
organisasjonen? 

 

Et godt miljøarbeid krever god forankring hos 
ledelsen. Er ledelsen involvert i prosjektet på et 
overordnet plan og innforstått med tidsplan og 
omfang av sertifiseringsløsningen? 

 

Hvor mange enheter* er det i organisasjonen, i 
tillegg til hovedkontoret? Organisasjonskart** 
legges ved. 

 

Er noen enheter drevet gjennom franchise?  

Er det, eventuelt i samarbeid med ekstern 
konsulent, utarbeidet en plan for innføring av 
Miljøfyrtårn i hele organisasjonen? 

 

 
Enheter*: Fysiske lokasjoner som skal sertifiseres. Flere enheter kan dele sertifikat så lenge de er samlokaliserte.  
Organisasjonskart**: Stiftelsen Miljøfyrtårn trenger oversikt over antall enheter, eventuelle allerede sertifiserte enheter, antall årsverk tilknyttet 
de forskjellige lokasjoner, hva som er hovedaktiviteten ved lokasjonene (for valg av bransjekriterier), om virksomhet er leietaker eller byggeier, 
eventuelt egen eiendomsforvalter (i kommuner).  



 
 

 

  

Forprosjekt – Beslutningsnotat – Forslag 
 

NB!  
Grå tekst under hvert kapittel er ment som en veiledning til hva kapittelet bør inneholde. 

Grønn tekst er forslag til tekst innhold. 
 

Bakgrunn og begrunnelse for prosjektet 
Beskriv kort bakgrunnen for og hensikten med prosjektet:  

• Hvilke behov er det dette prosjektet skal løse? 

• Hvilke endringer skal prosjektet skape? Hva vil vi oppnå? Hvilke gevinster får vi? 

• Hva er den formelle forankringen hos kommunen på at virksomhetene skal sertifiseres som Miljøfyrtårn? 

• Referanse til vedtak, styringsdokumenter, tildelingsbrev, tilsvarende oppdragsbestilling eller annen 
bakgrunn for prosjektet? 

 
Forslag til innhold: 
Verden står overfor betydelige og komplekse miljøutfordringer som krever omfattende innsats både lokal, nasjonal og 
internasjonal for å bli løst. Det er økt bevissthet knyttet til nødvendigheten av å bygge bærekraftige samfunn hvor 
ivaretakelse av miljø og natur står sentralt. I tillegg til klimaendringer og klimagassutslipp, er det flere kritiske 
miljøutfordringer som må håndteres gjennom en systematisk tilnærming.  
 
Kommunens tjenesteproduksjon har en betydelig påvirkning på miljøet og kommunen kan redusere både sitt 
økologiske fotavtrykk og sitt materielle fotavtrykk gjennom systematisk miljøledelse. Kommunen skal være bevisst 
eget globalt miljøfotavtrykk og forhindre lokale og globale negativ miljøpåvirkninger. Gjennom kunnskap og innsikt om 
globale konsekvenser av egen adferd lokalt, skal kommunen styrke eget arbeid med miljø og bærekraft.  
 
Miljøledelse er virksomhetsledelse med fokus på miljø og verdiskapning med lavest mulig ressursbruk. Miljøledelse 
brukes for å regulere virksomheters innvirkning på det ytre miljø. Gjennom miljøpolitikk og miljømål styres aktiviteter, 
produkter og tjenester integrert i virksomhetens øvrige styrings- og ledelsesfunksjoner. Miljøledelse er 
endringsledelse og har fokus på kontinuerlig miljøforbedring og bærekraft i alle ledd i virksomheten.  
 
Innføring av Miljøfyrtårns hovedkontormodell vil bidra til en bedre forankring av miljøledelsesarbeidet i hele 
kommunen ved at miljøledelse i større grad blir integrert i kommunens virksomhetsstyring. 
 

Prosjektets mål 



 
 

 

Beskriv kort målene for prosjektet. Målene bør være så langt det er mulig koblet til virksomhetens 
styringsdokumenter, risikovurderinger, handlingsplaner, miljømål og strategiske tenkning. Hvilke endringer prosjektet 
skal føre til og hva prosjektet skal levere?  

Forslag til innhold: 
Målet for prosjektet er å innføre integrert miljøledelse med sertifisering av administrasjon og samtlige underliggende 
enheter i kommunen. 

Gjennom helhetlig og langsiktig arbeid med miljøledelse, skal kommunen gjennom sine virksomheter forbedre sine 
miljøprestasjoner, redusere klimagassutslippene – og bidra til en bærekraftig kommune.   
 

Beskrivelse av Miljøfyrtårns Miljøledelsessystem 
Forslag til innhold: 
Miljøfyrtårn er Norges mest brukte sertifisering for virksomheter som vil dokumentere sin miljøinnsats og vise 
samfunnsansvar. Å være Miljøfyrtårn innebærer systematisk arbeid med miljøtiltak i hverdagen. Virksomhetene 
oppfyller krav og gjennomfører tiltak for en mer miljøvennlig drift og godt arbeidsmiljø. Miljøfyrtårn har tilpassede 
krav for ulike bransjer og sertifikatet tildeles etter en uavhengig vurdering. Virksomhetene må dokumentere og 
oppfylle både lovbestemte krav og krav pålagt av Miljøfyrtårns sertifiseringsordning. Kravene omfatter miljøaspektene 
energi, avfall, transport, innkjøp og arbeidsmiljø, hvor aktuelle temaer som matsvinn og plast er inkludert. Gjennom 
årlig rapportering vil vi få tilgang til klima og miljørapporter for alle sertifiserte virksomheter og statistikk for hele 
organisasjonen. Resertifisering skjer hvert tredje år. 
 
Hovedkontormodellen er en sertifiseringsløsning for kommuner og større konserner.  
Modellen innebærer at en god del av kravene til enhetene kan dekkes av hovedkontoret, altså 
sentraladministrasjonen. Dette sikrer en forankring av miljøstyringssystemet der ansvaret naturlig hører hjemme 
samtidig som underliggende enheter må oppfylle sine miljøkrav, men med færre kriterier å forholde seg til. På denne 
måten sikrer vi at alle våre underenheter jobber kontinuerlig for å redusere sine lokale miljøpåvirkninger, i samsvar 
med kommunens overordnede miljømål. Arbeidet vil også kunne bidra til å oppnå flere av FNs bærekraftsmål. 
 
For å sikre kontinuerlig forbedring og god miljøstyring, må alle Miljøfyrtårn-virksomheter resertifiseres hvert tredje år. 
Det innebærer at både hovedkontor og underliggende enheter må gjennomgå og dokumentere at 
sertifiseringskriteriene fremdeles oppfylles. 
 
Systematisk og helhetlig arbeid med egen miljøeffektivitet vil over tid gi redusert klima- og miljø belasting og 
kostnadsbesparelser. Kommunen har en stor påvirkningskraft og symboleffekt ovenfor lokalt næringsliv, 
organisasjonsliv og befolkning. For at vår kommune på en troverdig måte skal kunne stille krav til leverandører i 
samkjøpsavtaler og anskaffelser bør vi ha «feid for egen dør».  
 
Med tanke på kommunens samfunnsrolle er kommunen en pådriver og baner veien og stiller krav til vårt næringsliv, 
samarbeidspartnere, innbyggere.  Dette anses som viktig inn imot det grønne skiftet.  



 
 

 

 

Sertifiseringsprosessen  
Forslag til innhold: 
Prosjektleder og arbeidsgruppen vil forsterke det tverrfaglige klima- og miljø/ bærekrafts arbeidet gjennom en 
integrert og effektiv prosess. Prosessen fram til hovedkontor er sertifisert vil ta xx måneder. Totalt vil en 
sertifiseringsprosess inklusive underenheter ta omtrent xx måneder. 
 
Faser i prosjektet er: 

 
Etterhvert som Miljøfyrtårn blir implementert evalueres arbeidet årlig som del av arbeidet med rapportering til klima- 
og miljørapporten og handlingsplan for neste periode. 
 

Sertifiseringsobjekter 

Beskriv hva som skal sertifiseres og hvordan, eks administrasjonen/rådhuset som hovedkontor, underliggende enheter 
som skoler, barnehage etc, og tidslinjen sertifiseringen skal foregå. Vis gjerne oversikten som en modell. 
 
Framdriftsplan: 

• Fase 1: Planlegging av prosjektet, Organisering og forankring – Ferdigstilt dato ddmmåå 

• Fase 2:  

o Sertifisering av hovedkontor – Ferdigstilt dato ddmmåå 

o Sertifisering av underliggende enheter: 

▪ Pulje 1 (eks. barnehager og skoler) – Ferdigstilt mmddåå 

▪ Pulje 2 – (eks. sykehjem og hjemmetjeneste) Ferdigstilt mmddåå 

▪ Pulje 3 – Ferdigstilt mmddåå 

Prosjektorganisering 
Beskriv hvordan prosjektet er organisert og hvilke roller som må etableres for å sikre hensiktsmessig styring og rolle- og 
ansvarsfordeling i prosjektet. 



Prosjektorganisering
Beskriv kort organiseringen av prosjektet, for eksempel ved et organisasjonskart over prosjektet. Husk å ta med alle
roller som er knyttet til prosjektorganisasjonen, for eksempel, prosjektleder/miljøfyrtårnansvarlig, styringsgruppe,
arbeidsgruppe, miljøfyrtårnansvarlig på underliggende enhet etc.

Beskriv kort hvilke kompetanser det vil det være behov for. Målet er å finne ut hva virksomheten selv har av
kompetanse slik at prosjektorganisasjonen vil bestå av riktig sammensetning av kompetanse, og at prosjektleder kan få
bistand fra andre ressurspersoner. Dersom det mangler kompetanser anbefales det å låne/leie inn ressurser. Sentrale
kompetanser er miljø, innkjøp, HMS, drift/bygg, kommunikasjon/ informasjon, kvalitetssystemer, digitalisering,
prosjektledelse og -styring, risikostyring (indre/ytre miljø), endringsledelse o.a. Det er under beskrevet forslag til
organisering av prosjektet. Det er styringsgruppen og prosjektleder i samråd som bestemmer endelig sammensetning
av prosjektet.

Tilstrekkelig kompetente og motiverte ressurser avgis til prosjektet der det spesifiseres hvor stor andel (antall møter,
dagsverk, %-andel av stilling) som skal avgis pr ressurs, og at ressursen har fått en skriftlig godkjenning fra
leder/ledergruppe for ressursbruk i prosjektet.

Forslag til tekst:
En vellykket implementering av miljøstyringsarbeidet krever forankring på øverste nivå. Ledergruppen foreslås derfor
som styringsgruppe for arbeidet. Det foreslås at prosjektleder/miljøfyrtårnansvarlig med bistand fra
arbeidsgruppen/miljøfyrtårngruppen er ansvarlig for den overordnede koordineringen og oppfølgingen av arbeidet.
Prosjektleder rapporterer til styringsgruppen underveis i arbeidet. Ansvar og oppgaver bør ikke være desentralisert
med mindre de er gjennomarbeidet og forankret hos ledelsen. Det er viktig at arbeidet med miljøstyring inngår i
relevante årshjul og beslutningsprosesser.



 
 

 

Rollebeskrivelser 
Beskriv de ulike rollene som skal inngå i prosjektet, og deres ansvar.  
 

Styringsgruppe 
Beskriv sammensetningen av styringsgruppen, legg til andre roller og ev. alternativ kontaktperson, om nødvendig. 
 
Rolle (eksempler) Navn 

 

Tittel 

Rådmann (prosjekteier)   

Avd.dir. Mestring og omsorg,    

Avd.dir. Teknisk   

Avd. dir. Oppveksst   

...   

 
 

Prosjektleder/Miljøfyrtårnansvarlig 
Angi prosjektlederens navn. Angi gjerne hvor stor andel av prosjektleders ordinære stilling som vil medgå til innføring 
av Miljøfyrtårn. Det anslås 30-50% av stilling avhengig av virksomhetens størrelse og kompleksitet. Når Miljøfyrtårn er 
innført og går over i en driftsfase anslås stillingsandelen langt lavere. 
Navn 

 

% av stilling 

  

 

Miljøgruppe/arbeidsgruppe 
Miljøgruppe/arbeidsgruppe er prosjektleders arbeidspartnere i prosjektet. Si noe om hvorfor nettopp disse personene 
er viktig for prosjektet. Angi ca. hvor mange møter/dagsverk en har behov for ressursen. 
 
Rolle (eksempler) Navn Ant. møter, dagsverk, % stilling 

Miljøfyrtårnansvarlig   

HMS ansvarlig   

Miljøansvarlig   

Innkjøp ansvarlig   

Kommunikasjon ansvarlig   

Drift/bygg ansvarlig   

...   



 
 

 

 
Referansegruppe  
Referansegruppen er det formelle nettverket av personer med ekspertise som har verdi for prosjektet som kan gi støtte 
og kompetanse. Kan være sporadiske behov for råd, tips og hjelp fra personer/fagmiljøer. Tabellen under angir 
eksempler. 
 
Behov / kompetanse (eksempler) Navn 

Fagkonsulent  

Rådgiver/konsulent (i kommunen)  

Miljø-, innkjøp-, HMS-konsulent  

Kvalitetssystemer   

Prosjektledelse og -styring  

Risikostyring (indre/ytre miljø)  

Endringsledelse  

 

Øvrige prosjektroller og bemanning (eksterne) 
List opp og beskriv hvem som inngår i prosjektet. Skriv gjerne kort om ekstern konsulentens og sertifisørens rolle i 
miljøfyrtårnarbeidet. 
Rolle Navn 

Ekstern konsulent  

Sertifisør  

  

...  

 
 
Beskriv også hvordan prosjektet har tenkt å sikre seg tilgang til denne kompetansen (møter, e-post etc.). 
 

Prosjektstyring og rapportering 
Angi hvilken rapportering som er avtalt (hva? til hvem? når?). 

• Hvor ofte rapporteres/er det møter med styringsgruppen 

• Hvor ofte møtes arbeidsgruppen 

• Hvordan skal referansegruppen brukes 

 



 
 

 

Periodisert budsjett 
Budsjettet skal gi en oversikt over hvilke kostnadsarter som påløper innenfor år. Etter beregning i regneark kan tabellen 
limes inn i dette kapittelet. 

 

Estimat utgifter for Miljøfyrtårn       

   Årsverk pr. 2020:      
Kommune        

    Prisoppsett hovedkontor   2020 2021 2022 2023  
Etablering nytt hovedkontor         
Serviceavgift hovedkontor       
Sertifisering hovedkontor (sertifisør)       
Sertifisering UE og resertifisering (sertifisør) (forutsatt 30 UE)        
Årlig oppfølgingsmøte sertifisør       
Ekstern konsulent (estimat … timer * …. pr/t)        
Kurs (eks. intern konsulent, fagdager) (estimat x personer)         
           
      Sum:      
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Vurdering av kjøp: eiendommen gnr 91 bnr 37- 

Henvisning til lovverk:
Økonomireglement for Lyngen kommune

Saksopplysninger
Generelle opplysninger om saken
Hjemmelshaver: REL-Eiendom AS c/o Elnar Johansen  
Areal: 40 413,2 m2Adresse/beliggenhet: Ullsfjordveien 25/ Tytebærvika. 

Bygg/anlegg på eiendommen: 
· Driftsbygning, bebygd areal: 1258m2’ 

· Bygningen leies i dag ut til verksted/lager for bergverksaktør på plassen og 
strøsand-lager for veivedlikeholds-entreprenør.  

· Matrikkelstatus enebolig bebygd areal: 91,25m2 
· Benyttes til innkvartering av ansatte tilknyttet industri på plassen 

· Av-vanningsanlegg for kloakkslam 
· Benyttes av Avfallsersvice AS til avvenning av kloakkslam fra private avløp.  



Reguleringsstatus: Eiendommen omfattes av reguleringsplan for Tytebærvika 
industriområde og er regulert til næringsbebyggelse, BN1.  Med grunnlag i reguleringsplan 
tillates eiendommen benyttet til næringsbebyggelse tilknyttet industri- håndverks- og 
næringsvirksomhet.  

Hjemmelshaver av eiendommen Gnr 91 bnr 37 har tilbudt kommunen å kjøpe med 
tilhørende bygninger for kr 8,5 mill. Det er ikke foretatt taksering av eiendom eller 
bygninger, prisen vurderes som akseptabel ut fra følgende forhold: 

· Nytt av-vanningsanlegg er kostnadsberegnet til kr 2,2 mill 
· Verksted/lager, - og boligbygg utgjør inntekts-potensiale i form av utleie.   
· Disponibelt utendørsareal er beregnet til 27 dekar kan leies ut eller på annen måte 

utnyttes til industrivirksomhet.  

Forhold til overordnet plan og øvrige vedtak
Tiltaket ligger ikke inne i gjeldende budsjett/økonomiplan.  

Økonomisk konsekvenser
Det beregnes at kjøp av eiendommen i henhold til vedlagte avtale vil medføre følgende 
kostander: 

· Kjøpesum            kr 8 500 000 
· Dokumentavgift kr    212 500 
· Tinglysinger         kr        1 170 

Sum kjøpsomkostninger        kr 8 713 670



Eventuelt kjøp av eiendommen med bygninger vil medføre driftsbelastninger for fremtiden. 
Rådmannen ser det som sannsynlig at inntekter ved utleie av bygninger og utenomhus-areal 
kan oppveie dette, men dette er ikke fastsatt på nåværende tidspunkt. En ser det derfor som 
nødvendig å anslå netto kostnad på kr 100 000 årlig til drift og vedlikehold av bygg/anlegg på 
eiendommen. Om kjøpet finansieres med lånopptak vil dette utgjøre finanskostnader på kr 
585 000 før første år, som reduseres gradvis i trakt med nedbetaling av lånesum. Eventuelt 
kjøp av eiendommen vil gi kommunen tilgang på eksisterende av-vanningsanlegg. En vil da 
oppnå besparelse til etablering av nytt anlegg på kommunens grunn, slikt tiltak er beregnet 
til kr 2,2mill. Netto finanskostnader beregnes dermed anslås til kr 435 000.  

Risiko- og sikkerhetsmessige konsekvenser
Ingen 

Miljøkonsekvenser
Ingen 

Folkehelse/friluftsliv
Eiendommen ligger i tilknytning til regulert utfartssti og parkering. Eventuelt kjøp kan gi 
bedre mulighet for tilrettelegging til utfart og friluftsliv i dette området.   

Vurdering av alternativer og konsekvenser
Eiendommen ligger sentralt til i Tytebærvika industriområde og anses som et viktig «bak-
areal» samt verksted og lager for etablerte virksomheter i området. Lyngen kommunes av-
vanningsanlegg på eiendommen driftes i dag på et-års avtaler og utgjør dermed en betydelig 
usikkerhet i forhold til økonomi og praktisk gjennomførbarhet.  
Rådmannen ser det som nødvendig å tilegne denne eiendommen da kommunen dermed vil 
få større kontroll og råderett over utvikling av området. 

Rådmannens innstilling:
Kommunestyret godkjenner kjøp av eiendommen gnr 91 bnr 37 i Tytebærvika gjennomføres 
som beskrevet i vedlagte avtale. Kjøpesummen og omkostninger finansieres ved nytt 
lånopptak kr 8 714 000.            

Budsjettdekning

Årsbudsjett Ansvar Tjeneste Art Prosjekt Sum

2021 32801 21117 8 713 000 

2021 31955 21117 1 000 

2021 9000 39101 49999 -8 714 000 

2021 9000 8700 15001 70 000 

2021 9000 8800 19401 -70 000 

Kr 100 000 til driftsutgifter søkes innarbeidet i Lyngen kommunes økonomiplan 2022-2025.  

Kapitalutgifter beregnet til kr 585 000 for første år, trappes ned i takt med nedbetaling av lån 
søkes innarbeidet i Lyngen kommunes økonomiplan 2022-2025.  

Vedlegg:



Kjøpsavtale
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Lyngen kommune
Arkiv: FA-U01 

JournalpostID: 21/5376

Saksbehandler: Frode Karlsen

Dato: 01.06.2021

Saksframlegg

Saksnr. Utvalg Møtedato

PS 62/21 Formannskapet 10.06.2021

PS Kommunestyret

Tilrettelegging for økt bosetting og næringsetableringer i Lyngen kommune 

Henvisning til lovverk:
K-sak 38/21 
Pbl §12 - Reguleringsplan

Saksopplysninger
Generelle opplysninger om saken
Faktiske forhold: 

· Lyngen kommune har i dag ansatt 1 planlegger. 
· Lyngen kommune skal rullere kommuneplan hvert fjerde år (ca 1000 arbeidstimer) 
· Lyngen kommune har i K-sak 38/21 godkjent kommunal planstrategi i Lyngen kommune 

som blant annet poengterer at kommunen har få byggeklare boligtomter og lite areal som 
er ferdig regulert til næringsformål 

Manglende kapasitet:
Lyngen kommune har kun 1 planlegger pr i dag, i perioder hvor kommuneplanen rulleres 
(hvert fjerde år) benytter vi hele vår kapasitet på rullering av kommuneplanen. Vi har meget 
begrenset mulighet til å gjennomføre andre planoppgaver mens arbeidet med 
kommuneplanen pågår. Dette fører til at vi hele tiden ligger på etterskudd med å regulere 
bolig- og næringsareal. I dag gjennomfører vi reguleringsplaner ved at vi først bruker store 
ressurser på å beskrive oppdraget og skrive anbudsdokument, for så å kjøpe 
reguleringsarbeidet fra private selskaper. Underveis med innleide konsulenter krever det 
mye involvering fra ansatte i administrasjonen for å understøtte konsulentene. Dette er en 
meget tidkrevende og lite kosteffektiv måte å jobbe på.  

Få byggeklare boligtomter i indre Lyngen og lite areal ferdig regulert til næringsformål: 
I indre Lyngen har vi pr i dag bare noen få byggeklare tomter, disse er også de siste tomtene 
som står igjen og ikke blir solgt i boligfeltene, altså lite attraktive tomter. Rådmannen har 
vært i kontakt med flere grunneiere i Furuflaten, Oksvik, Mellomjord, Karnes og Lyngseidet 
som er interessert i å få omgjort deres eiendommer til boligformål i den nye arealplanen. 
Det er samtidig viktig at vi får konsekvens utredet de nye boligarealene i arealplanen slik at 
det er enklere å lage reguleringsplaner for boligtomter i ettertid. Rådmannen ser det som 



meget viktig at vi har byggeklare tomter også i indre Lyngen slik at de som vurderer å 
etablere seg finner attraktive, byggeklare tomter i området. Kommunen eier også et areal på 
Naustnes som er avsatt til boligformål, men vi har ikke hatt kapasitet til å regulere området 
enda.  

Kommunen har også flere områder som er avsatt til næringsformål, men som ikke har 
reguleringsplanen klar. Hvis kommunen skal være en god tilrettelegger for nyetablering av 
næringsaktivitet er det viktig at vi har regulerte næringsarealer tilgjengelig i hele kommunen 
hvor interesserte kan etablere sin næringsvirksomhet.  

Forslag til løsning:
For å løse ovennevnte utfordringer ønsker rådmannen å forsterke plankapasiteten på 
rådhuset ved å ansette en operativ planlegger i en 3-års prosjektstilling. Ved å gjøre dette vil 
kommunen forsterke plankompetansen lokalt og gjøre kommunen mindre sårbar ved 
eventuelt sykefravær eller liknende. Kommunen vil med dette øke kapasiteten slik at 
kommunen kan være den som tilrettelegger for tilflytting ved å kunne regulere areal for 
bolig- og næring. En annen fordel er at administrasjonen ikke bruker tid på anbudsrunder ifm 
reguleringsarbeid, og heller ikke tid på oppfølging av konsulenter. Dette vil være et viktig 
bidrag for å forbedre den demografiske utviklingen vi har sett de siste årene. Rådmannen ser 
også mulighet for at 2 planleggere sammen kan ivareta andre oppgaver i egen avdeling, som 
for eksempel oppmåling.   

Forhold til overordnet plan og øvrige vedtak
Ved å ansette en operativ planlegger tar Lyngen kommune riktige grep for å løse 
utfordringene som er beskrevet i planstrategien.  

Økonomisk konsekvenser
I dag leier vi inn konsulenter til å lage reguleringsplaner, i snitt betaler vi mellom kr 300.000 
og 500.000 for hver reguleringsplan. Rådmannens vurdering er at 1 planlegger vil kunne 
gjennomføre 2-3 reguleringsplaner pr år. Rådmannen kommer fortsatt til å budsjettere med 
reguleringsplan på fremtidige prosjekter der dette inngår, altså vil kostnadene ved 1 operativ 
planlegger dekkes gjennom investeringsprosjektene. Reguleringskostnadene forvaltes etter 
selvkost og vil bli fordelt på antall tomter som blir regulert, dette vil da si at kommunen vil få 
tilbake investeringen etter hvert som tomtene blir solgt.  

Risiko- og sikkerhetsmessige konsekvenser
Rådmannen ser liten risiko ved at stillingen dekkes gjennom investeringsprosjekter, og at vi 
allerede nå vet av 8-10 områder hvor vi burde ha på plass en reguleringsplan ila de neste 5 
årene.  

Miljøkonsekvenser
Økt kapasitet til mer effektiv arealdisponering i kommunen, dette vil også føre til at 
miljømessige konsekvenser ved ulike tiltak vil bli vurdert opp imot alternativer. 

Folkehelse/friluftsliv
Ved å øke plankapasiteten vil det også være mulig å utrede mulige prosjekter for å 
tilrettelegge arealer som motiverer til fysisk aktivitet. 

Vurdering av alternativer og konsekvenser



Ved å ikke ansette en operativ planlegger vil vi fortsatt være på etterskudd når det gjelder 
planarbeid i administrasjonen, spesielt i periodene hvor vi rullerer kommuneplanene.   

Rådmannens innstilling:
Kommunestyret godkjenner at rådmannen tilsetter 1 operativ planlegger som hovedsakelig 
skal jobbe med reguleringsplaner for å tilrettelegge for bolig- og næringsareal, tilsettingen 
skal være ei prosjektstilling med varighet i 3 år. Prosjektstillingen dekkes av prosjektmidler, i 
den forbindelse vil rådmannen legge frem for politisk behandling å etablere prosjekter på 
regulering av:  

· 3-5 boligfelt (Naustneset + nye områder som kommer frem i ny arealplan) 
· Sandneset i Nord Lenangen (Områderegulere for å gjøre klart for industri) 
· Storsteinnes (Områderegulere for å gjøre klart for industri) 

Budsjettdekning

Årsbudsjett Ansvar Tjeneste Art Prosjekt Sum

Kr _________ søkes innarbeidet i Lyngen kommunes økonomiplan 20XX-20XX. 



Lyngen kommune
Arkiv: FA-D34 

JournalpostID: 21/5260

Saksbehandler: 
Hege Anita 
Sørensen

Dato: 30.05.2021

Saksframlegg

Saksnr. Utvalg Møtedato

PS 18/21 Levekårsutvalget 07.06.2021

PS 63/21 Formannskapet 10.06.2021

PS Kommunestyret

Prestelvparken og overføring av drift 

Henvisning til lovverk:
«Skriv her» 

Saksopplysninger
Generelle opplysninger om saken

Lyngen hagelag har tatt kontakt med kommunen for å drøfte drift av Prestelvparken og 
festeavtale med OVF. De opplyser om at medlemstallene i hagelaget stadig går ned-mens 
snittalderen går opp- og de er usikker på hvor lenge de klarer å drifte . Dette gjør det 
vanskelig for de å ha ansvaret for Prestelvparken i den grad de har i dag. De forslår at 
kommunen selv overtar drift og festeavtale med OVF.  

Kommunen har et ønske om at et frivillig lag skal overta det formelle vedr drift og 
festeavtale med OVF. Dette beror på at det da vil være mulig å registrere foretaket i 
Frivillig.no og det vil være mulig å søke om midler til prosjekter flere steder enn om 
kommunen står som drifter.  
Kommunen lanserte Sanitetsforeningen som en mulig «arvtaker» og innkalte til et 
dialogmøte med ledere for Hagelaget og Saniteten. Dette ble positivt mottatt og etter litt 
drøfting ble vi enge om at de skulle ta saken med tilbake til sine respektive styrer og 
innhente de nødvendige vedtak. Dette er gjort og det er kommet til enighet at Lyngen 
sanitetsforening kan overta de formelle forpliktelser som til nå har ligget hos Lyngen 
Hagelag. 

Forhold til overordnet plan og øvrige vedtak
K-sak 11/18 

Folkehelse/friluftsliv

Prestelvparken er vår «grønne lunge» og mye brukt. Om sommeren er den full av frodige 
planter og det er tilrettelagt for lek og moro for barn og unge. Om vinteren har parken den 



senere tid blitt en populær og yndet skøytearena.  

Vurdering av alternativer og konsekvenser
Det ble i 2018 i forbindelse med søknader om Spillemidler vedtatt en samarbeidsavtale 
mellom Lyngen kommune og Lyngen Hagelag vedr. drift og festeavtale hos OVF. 
Festeavtalen med OVF gjelder frem til 2042.  Avtalen mellom kommunen og hagelaget er 
signert av partene. Denne avtalen er det nå ønskelig skal overføres til Sanitetsforeningen.  

Hagelaget ønsker fortsatt å bidra med å holde parken og diskutere løsninger så lenge de er 
et hagelag. De fortsetter vedlikehold, bruker hytta, har kaffesalg og avholder forum for 
parken.  Dette synes Sanitetsforeninga er veldig bra, og sier at et samarbeid er veldig 
ønskelig. 

Avtalen overføres til Lyngen Sanitetsforening, og de forutsetningene som gjaldt da avtalen 
ble inngått med Hagelaget gjelder også nå. Det kan likevel være aktuelt med noen endringer.
Signert avtale med Lyngen Sanitetsforening vil bli lagt til orientering politisk. 

Kommunen ved Teknisk avdeling bidrar med kr 5000,- pr år til leie, forsikring , planter ol. 

Rådmannens innstilling:
1. Samarbeidsavtalen mellom Lyngen kommune og Hagelaget overføres til Lyngen 

Sanitetsforening. Det samme gjelder festeavtale med OVF. 
2. Rådmannen gis fullmakt til å gjøre nødvendige endringer i avtalen. Dersom det innebærer 

økonomiske endringer av betydning legges saken frem for ny politisk behandling. 

Budsjettdekning

Årsbudsjett Ansvar Tjeneste Art Prosjekt Sum

Vedlegg:
Saksfremlegg- Samarbeidsavtale
Signert samarbeidsavtale



 

Lyngen kommune Arkivsaknr: 2016/992 -52 

Arkiv: 243 

Saksbehandler:  Hans Ove Samuelsen 

 Dato:                 31.01.2018 

 
 
 

Saksfremlegg 
 

 
Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
6/18 Lyngen levekårsutvalg 07.02.2018 
17/18 Lyngen formannskap 12.02.2018 
11/18 Lyngen kommunestyre 12.02.2018 

 

Samarbeidsavtale mellom Lyngen kommune og Lyngen Hagelag om 
Prestelvparken 

Henvisning til lovverk:                                                                                                        
Kommuneloven 
 
 

Vedlegg 
1 Avtaletekst-Samarbeidsavtale mellom Lyngen kommune og Lyngen Hagelag om 

Prestelvparken 
 

Saksprotokoll i Lyngen kommunestyre - 12.02.2018  
 

Behandling: 
 
VEDTAK: 
Lyngen kommunestyre tiltrer innstillingen til vedtak. Enst  

Vedtak: 
Lyngen kommune inngår vedlagte samarbeidsavtale med Lyngen Hagelag. 
 
 

Saksprotokoll i Lyngen formannskap - 12.02.2018  
 

Behandling: 
VEDTAK: 
Lyngen formannskap tiltrer innstillingen. Enst 



Vedtak: 
Lyngen kommune inngår vedlagte samarbeidsavtale med Lyngen Hagelag. 
 
 
 

Saksprotokoll i Lyngen levekårsutvalg - 07.02.2018  
 

Behandling: 
VEDTAK: 
Lyngen levekårsutvalg tiltrer rådmannens innstilling. Enst 

Vedtak: 
Lyngen kommune inngår vedlagte samarbeidsavtale med Lyngen Hagelag. 
 
 
 

Rådmannens innstilling 
Lyngen kommune inngår vedlagte samarbeidsavtale med Lyngen Hagelag. 
Budsjettdekning: 
 
Årsbudsjett Ansvar Tjeneste Art Prosjekt Økes  Reduseres 
       

 
Kr    søkes innarbeidet i Lyngen kommunes økonomiplan    -    
 

Saksopplysninger 
Generelle opplysninger om saken 
Prestelvparken, gårds-og bruksnummer 84/12 eies av Opplysningsvesnets fond. Hele eller store 
deler av eiendommen har vært kirkegård. Eiendommen er definert som automatisk fredet 
(samisk) kulturminne.  Forvaltningsansvaret er derfor underlagt Sametinget. 
 
Lyngen Hagelag har hatt festeavtaler på parsellen med OVF fra 1967. Festeavtalen ble i 2017 
forlenget med 25 år til 2042 etter ønske fra Lyngen kommune. 
Lyngen kommunestyre vedtok i sak 25/15 i møtet 27.04 følgende delpunkter som angår denne 
saka spesielt: 
 

1. Delprosjekt Elveparken igangsettes i henhold til vedlagte tegninger.                                       
4. Prosjektet søkes delfinansiert gjennom eksterne prosjektmidler. Styringsgruppa følger 
opp prosjektsøknadene. 
 

Lyngen kommunestyre gjorde i sak 17/17 i møtet 04.04 bl.a. dette vedtaket: «Kommunestyret 
vedtar at relevante utviklingsprosjekt for hele Lyngen etableres som prosjekter under 
Lyngenløftet.»  
 
I saksframlegg viser en til dette: «Med bakgrunn i stedsanalysen i 2014 ble 5 delprosjekter 
prioritert; Det var: Parken og dammen, Parkveien, Strandveien, Havnepromenaden og fra fjord 



til fjell. I kommunestyremøte den 11.12.2014 ble styringsgruppe for stedsanalyse videreført som 
styringsgruppe for stedsutviklingsprosjekt for Lyngseidet. Styringsgruppen fikk mandat til å 
videreføre stedsutviklingsprosjektet i forhold til:  
- Å anta konsulenter for videreutvikling av sentrumsplanleggingen  
- Iverksette arbeid med mindre tiltak som utbedring av Elveparken  
- Opprette mindre arbeidsgrupper innenfor ulike satsningsområder  
- Søke eksterne midler  
 
Prestelvparken skal nå rustes skikkelig opp og gjøres til en aktivitetspark for folk i alle aldre.» 
(sitat slutt) 
 
Som del av gjennomføringen av opprustningen og finansiering av Prestelvparken har følgende 
blitt gjort: 
I søknad av 9.09.2015 til Gjensidigestiftelsen om tilskudd til tilrettelegginger i Prestelvparken 
sies dette: «Lyngen sanitetsforening, Lyngen frivillig sentra, Hagelaget og Lyngen kommune 
samarbeider om prosjektet Elveparken på Lyngseidet» og «Lyngen Sanitetsforening, Hagelaget 
og Lyngen kommune vil sammen stå for videre drift og vedlikehold av parken». Lyngen 
Sanitetsforening var formell søker. Det er og søkt om tilskudd fra Sparebankstiftelsen.  Begge 
søknadene er innvilget. 
Lyngen Hagelag fikk i 2003 tildelt spillemidler til Prestelvparken på 40000 kr. 
I samarbeid med Kulturkontoret og prosjektleder for Lyngenløftet søkte Lyngen Hagelag og 
fikk tildelt 300000 kr i spillemidler i 2017 til aktivitetsmateriell og montering av disse i 
Prestelvparken. Søknaden var i tråd med planene for utforminga av parken. Som del av 
Lyngenløftet har prosjektleder i samarbeid med Lyngen Hagelag, kulturkontoret og plan/teknisk 
fått engasjert Lundvoll Maskin A/S til gjennomføring av arbeidet. Det gjenstår enda en del 
arbeid av det som er søkt om tilskott til. 
 
Alle avtaler mellom Lyngen kommune og hagelaget er inngått muntlig til nå.  
 
Bare den som rettmessig disponerer grunnen kan søke om spillemidler. Det innebærer også at 
spillemiddelsøker må stå for vedlikehold og drift i minst 20 år etterpå. Dersom laget legges ned, 
må laget søke departementet om at andre overtar vedlikehold og drift og disponeringa av 
grunnen. Alternativet er at styret i laget kan risikere å måtte tilbakebetale hele eller deler av 
tilskottet.  
 
Lyngen Hagelag har i forhold til krav for bruk av spillemidler påført seg økonomiske og 
arbeidsmessige forpliktelser for at Lyngen kommunes vedtatte planer for parkområdet skal 
kunne gjennomføres. Siden Prestelvparkprosjektet er muntlig avtalt som et samarbeidsprosjekt 
med praktiske og økonomiske konsekvenser, må dette samarbeidsprosjektet formaliseres ved en 
skriftlig samarbeidsavtale. Foreslåtte, vedlagte samarbeidsavtale søker å avklare både 
økonomiske forhold, arbeidsmessige og ansvarsforhold i samarbeidsprosjektet.  Forslaget er 
drøfta med sektorleder for plan og teknisk og med personalrådgiver m.h.t juridiske forhold.  
Styret i Lyngen Hagelag har gitt sin tilslutning til samarbeidsavtalen. 
 
 
Forhold til overordnet plan og øvrige vedtak 
Kommunestyre sak 82/13  
Kommunestyre sak 64/14  
Kommunestyre sak 69/14  
Kommunestyre sak 14/15 
 
 



Økonomiske konsekvenser 
Den skriftlige avtalen påfører ikke Lyngen kommune andre kostnader enn de som en alt måtte 
forvente i muntlige avtaler, men avtalen vil kunne spare kommunen og hagelaget i ettertid for 
kostnader til juridisk bistand ved uenighet om ansvar-, oppgave- og kostnadsfordeling. 
 
Risiko- og sikkerhetsmessige konsekvenser 
Uten skriftlig samarbeidsavtale vil en kunne påføre kommunen dårlig omdømme og uklare 
rettsforhold. 
 
Miljøkonsekvenser 
Ingen direkte. 
 
Folkehelse/friluftsliv 
Klare avtaler og ansvarsforhold vil kunne føre til at universell tilpasning, vedlikehold og 
sikkerhet ivaretas bedre 

Vurdering av alternativer og konsekvenser 
Alternativet til skriftlige avtaler er å stole på at alle parter husker og har forstått muntlige avtaler 
likt, avtaler som er gjort i en bisetning på ulike møter.  I et samarbeid som skal vare minst 20 år 
er det utopi å forvente det, om deltakerne idet hele fins etter 10-15 år. 



Lyngen kommune Lyngen Hagelag

SAMARBEIDSAVTALE MELLOM LYNGEN KOMMUNE OG LYNGEN HAGELAG OM UTVIKLING

OG DRIFT AV PRESTELVPARKEN, GARDS-OG BRUKSNUMMER 84/ 12 I LYNGEN KOMMUNE.

1. Gyldighe t

Samarbeidsavt alen gjelder så lenge Lyngen Hagelag har leieavt ale med grunneier

Opplysningsvesenets fond (OVF.). Avt alen gjelder fra dato den er undertegnet av begge parter.

Lyngen Hagelag skal skrift lig informere Lyngen kommune om ut løpsdatoen for leieavt alene de inngår

med OVF.

2. Omfang av avt alen.

Samarbeidsavt alen er ikke avt ale om videreleie av grunn, men styrer hva Lyngen kommune skal bidra

med i utviklinga og drift av Prestelvparken. Lyngen Hagelag har som disponerer av grunnen rett t il å

avgjøre hvordan Prest elvparken skal utformes Innafor rammer som lover og forskrifter krever og

reguleringsplaner angir. Denne retten er oppfylt når Lyngen Hagelag har godkjent foreslåtte planer.

Godkjenninga skal skje skrift lig.

Denne avt ale må forst ås i lys av t idligere inngått e, gjeldende avt aler mellom partene.

3. Planer for utvikling av parken

Lyngen kommune kan planlegge hvordan Prestelvparken kan utformes.

Lyngen kommune har da ansvar for at planleggingen og planløsninger som foreslås, er i t råd med

krav i alle lover og forskrifter som berøres av planene.

Lyngen kommune har ansvar for at gjennomføringene av planene skj er iht. gjeldende lover og

forskrifter unntatt i de t ilfeller Lyngen Hagelag står for den prakt iske gjennomføringa av

enkelt prosjekter.

Lyngen Hagelag skal allt id invo lveres i planarbeidet og ha skrift lig informasjon om planløsninger.

Lyngen kommune har det j uridisk ansvaret for t iltak kommunen utfører for Lyngen Hagelag.

4 . Administ rat iv bistand fra Lyngen kommune

Lyngen Hagelag er som leier av grunnen søker av idrettsf unksj onelle godkj enninger og spillemidler t il

nærmiljøanlegg og t ilskott t il anlegg finansiert som friluftsliv stilt ak. Lyngen kommune bist år Lyngen

Hagelag med nødvendige søknader.

Lyngen kommune kan fremme søknader om t ilskott f ra andre offent lige eller privatfinansierte

t ilskott skilder på vegne av Lyngen Hagelag. Informasjon om slike søknader skal allt id sendes Lyngen

Hagelag skrift lig for soknader fremm es.



For gjennomføring av t iltak Lyngen Hagelag eller Lyngen kommune (jfr.forri ge avsnitt ) har søkt om

t ilskott t il eller som finansieres av Lyngen kommune direkte, kan Lyngen kommune detalj planlegge,

søke om bygget illatelser, innhente anbud og tegne kontrakter med leverandører av varer og

tjenester. Forutsetningen for at dette kan skj e er at t iltaket ikke skal påføre Lyngen Hagelag

økonomiske kostnader.

Lyngen Hagelag skal allt id informeres om slikt arbeid.

5. Økonomisk bistand

Lyngen kommune kan gjennomføre godkjente planer for Prestelvparken når kommunen selv

finansierer dette helt eller delvis. Kommunen påtar seg hele det økonomiske og j uridiske ansvaret

for t iltaket kommunen gjennomfører.

Tilskott som Lyngen Hagelag har søkt om, går t il delfinansiering av prosj ektet det er søkt t il når

Lyngen kommune star som ansvarlig gjennomf rer av prosjektet.

Lyngen kommune må sørge for at regnskap føres i h t krav fra t ilskott sgiver og arbeidsinnsats i form

av doning regist reres silk at slutt rapporter kan utformes i.h.t . krav fra tilskottsgiver.

6. Tilsyn og vedlikehold.

Lyngen kommune skal utarbeide en drift s- og vedlikeholdsplan for Prestelvparken.

Lyngen kommune står for all drift og vedlikehold av parkanlegget så som ett ersyn og vedlikehold av

montert utstyr, damanlegget, skilt ing, snørydding og plenklipping, sikkerhetst iltak mv.

Lyngen kommune har det juridiske ansvaret for at Prestelvparken oppfyller krav i gjeldende lover og

forskrifter som berører parkanlegget .

7. Opphør eller endringer av samarbeidsavtalen.

Samarbeidsavtalen kan re-forhandles.

Begge parter kan si opp avtalen med 3-tre - ars varslingsfrist.

Dersom samarbeidsavtalen sies opp, vil all ansvar og drift av parken følge den som har retten t il

grunnen. l yngen kommune kan ikke kreve t ilbakebetalt fra Lyngen Hagelag investeringer

kommunen har gjort i parken.

Dersom Lyngen Hagelag leggesned før 20 års grensen for t ilbakebetaling av spillemidler er

overskredet, vil departementets regler for t ilbakebetaling gjelde.

o r s- l [
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Avtale om vertskommunesamarbeid  - krisesentertilbud 

Henvisning til lovverk:
Lov om kommunale krisesentertilbud
Kommuneloven 

Saksopplysninger
Generelle opplysninger om saken
Kommunene er etter lov om kommunale krisesentertilbud pålagt å sørge for et 
krisesentertilbud for personer som er utsatt for vold eller trusler om vold i nære relasjoner, 
og som har behov for rådgivning eller et trygt og midlertidig botilbud.  
Kommunene Nordreisa, Kvænangen, Kåfjord, Lyngen, Storfjord, Skjervøy, Balsfjord og 
Karlsøy har siden 2014 hatt en rammeavtale med Krisesenterstiftelsen lokalisert i Tromsø.  

Tromsø kommune har overtatt ansvar for drift av krisesenteret i Tromsø. 
Virksomhetsoverdragelse til en vertskommunemodell ble gjennomført fra 01.04.2019. 
Krisesenteret har 4 heltidstilsatte og 8 deltidsansatte. Tjenesten drives i et nytt bygg som er 
godt tilpasset dagens krav og behov. Bygget eies av stiftelsen kommunale boliger, og Tromsø 
kommune er leietaker.  
Tilbud om krisesentertjeneste kan gis gjennom et vertskommunesamarbeid, jfr. 
Kommunelovens § 20-2. Da kreves etter Kommunelovens § 20-4 at det inngås en skriftlig 
samarbeidsavtale mellom deltakerne i vertskommunesamarbeidet.  

Tromsø kommune har tatt initiativ til å få forhandlet fram en vertskommuneavtale med 
samarbeidskommunene. Samarbeidskommunene har hatt dialogmøter og møter med 
Tromsø kommune. Samarbeidskommunene har oppnevnt et forhandlingsutvalg, som har 
forhandlet fram et utkast til vertskommuneavtale. Forhandlingsutvalget har også laget 
utkast til likelydende saksframlegg for behandling i den enkelte kommune. Det har i 
prosessen vært lagt vekt på å inngå en samarbeidsavtale som sikrer faglig god kvalitet i 
tilbudet, og til en riktig og akseptabel kostnad for kommunene.  



Bruk av krisesentertilbud:
Senteret hadde 36 beboere i 2020. Herav 28 fra vertskommunen Tromsø og 3 fra 
samarbeidskommunene. Gjennomsnitt for de tre siste år er at 80 % av beboerne kommer fra 
Tromsø og 10 % fra samarbeidskommunene. De øvrige beboere har hatt annen 
kommunetilhørighet. Krisesenteret hadde 1782 overnattingsdøgn i 2020. Krisesenteret har 
ikke gitt statistikk over oppholdsdøgn eller beboere fordelt på den enkelte kommune. Dette 
er begrunnet i krisesenterets taushetsplikt. Samarbeidskommunene har samlet lav bruk av 
botilbudet. Krisesenterets samlede tjenester inneholder ganske mye mer enn botilbudet. 
Herunder nevnes dagbrukertilbud, telefonvakt, rådgivning, selvhjelpstilbud, forebyggende 
arbeid, informasjon, oppfølging i reetableringsfase og samarbeid med andre tjenester. 

Økonomi:
Framforhandlet utkast til vertskommuneavtale regulerer kommunenes økonomiske 
vederlag. Kostnadene til drift av krisesenter fordeles forholdsmessig på deltagerkommunene 
etter kommunenes folketall. Inkludert i grunnlaget for kostnadsfordeling regnes Tromsø 
kommunes overordnede administrasjonskostnader som beregnes til 6 % av 
driftskostnadene. Vedlegg med regnskap og prognose kostnader viser anslag på den enkelte 
kommunes kostnader i 2021 og 2022. 

Samarbeid mellom partene:
Hver enkelt kommune skal være representert i et samarbeidsforum som har årlige møter. 
Samarbeidsforumet skal drøfte saker av felles interesse som er knyttet til samarbeidet 
mellom partene. 

Avtalens varighet:
Det er i forhandlingene tatt sikte på at avtalen kan tre i kraft fra siste halvår 2021, så snart 
kommunene har gjort beslutning i saken. Hver enkelt kommune kan si opp avtalen med 12 
måneders varsel. 

Rådmannens innstilling:
Lyngen kommune vedtar avtale med Tromsø kommune om vertskommunesamarbeid, 
krisesentertilbud 

Vedlegg:
Krisesenter. Vertskommuneavtale.
Krisesenteret. Regnskap. Prognose kostnader.
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1. Om vertskommuneavtalen 
 
Avtalen er inngått mellom  
 
Nordreisa kommune  
Kvænangen kommune 
Kåfjord kommune 
Lyngen kommune 
Storfjord kommune 
Balsfjord kommune 
Karlsøy kommune 
Skjervøy kommune  
 
som utgjør samarbeidskommunene 
 
og Tromsø kommune som vertskommune. 
 
Denne avtale gjelder administrativt vertskommunesamarbeid innen Krisesentertjenester,  
med hjemmel i lov av 22. juni 2018 nr.83 Lov om kommuner og fylkeskommuner  
(kommuneloven) § 20-2.  
 
Myndighet delegeres gjennom denne avtale fra kommunedirektøren i samarbeidskommunene 
til kommunedirektøren i vertskommunen i henhold til reglene om administrativt 
vertskommunesamarbeid etter kommuneloven § 20-2. 
 
Denne avtale erstatter rammeavtale mellom Krisesenterstiftelsen og de samarbeidende 
kommunene Storfjord, Lyngen, Kåfjord, Balsfjord, Kvænangen, Karlsøy, Nordreisa, Skjervøy og 
Tromsø fra 2014.  
 
Avtalens gyldighet forutsetter etter kommuneloven § 20-4 at alle deltakerkommunene i 
samarbeidet selv vedtar samarbeidsavtalen. Slik vedtakskompetanse er etter kommuneloven § 
20-4 lagt til kommunestyret i kommunene.   
 

2. Bakgrunn og formål 
 
Kommunenes plikt til å sørge for et krisesentertilbud er hjemlet i krisesenterloven § 2. Formålet 
med denne lova er å sikre ett godt og helhetlig krisesentertilbud til kvinner, menn og barn som 
er utsette for vold eller trusler om vold i nære relasjoner, og som har behov for rådgivning eller 
et trygt og midlertitid botilbud jf. krisesenterlova § 2.  
 
Formålet med denne avtalen er å overføre ivaretakelsen av samarbeidskommunenes lovpålagte  
oppgaver og myndighet etter lov av 19. juni 2009 nr. 44 om kommunale krisesentertilbud  
(krisesenterlova).  
 
Avtalen innebærer at Tromsø kommune organiserer og drifter krisesentertilbudet på vegne av 
kommunene som er med i samarbeidet.  

 
3. Vertskommunens oppgaver og avgjørelsesmyndighet 
 
Kommunene Karlsøy, Balsfjord, Nordreisa, Kåfjord, Lyngen, Kvænangen, Storfjord og Skjervøy 

overlater ansvar og delegerer sin myndighet etter krisesenterlova til Tromsø kommune.  
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Tromsø kommune påtar seg ansvaret for at formålet med krisesenterlova blir oppfylt ved å 
drifte krisesenter i kommunal regi, med unntak av krisesentertilbud til personer i aktiv rus.  
 
Krisesenteret skal ikke gi tilbud til personer som er til fare for seg selv og/ eller andre. Disse må 
ivaretas av hjemkommunen. 
 
Tromsø kommune ivaretar arbeidsgiveransvaret for alle ansatte ved krisesenteret.  

Tjenesten skal kvalitetssikres gjennom utarbeidelse og oppfølging av retningslinjer og 
prosedyrer. 

Vertskommunen har ansvar for at det foreligger en plan for opplæring og veiledning av ansatte 
ved felles krisesenter. 

Avvik skal rapporteres iht. vertskommunens internkontrollsystem. 
 
Tromsø kommune er ansvarlig for at eventuelle pålegg og sanksjoner fra statlig tilsyn med  
virksomheten blir fulgt opp, jf. kommuneloven § 20-10. Samarbeidskommunene skal orienteres 
om alle statlig tilsyn. Tromsø kommunes kontrollutvalg fører kontroll med virksomheten, jf. 
kommuneloven § 20-9. 
 
Klagebehandling av vedtak som kan påklages etter forvaltningsloven, skal skje i henhold til  
bestemmelsene i kommuneloven § 20-5. Administrasjonen i Tromsø kommune er underinstans  
etter forvaltningsloven § 33 andre ledd. 
 

4. Kommunenes ansvar, avgjørelsesmyndighet og forpliktelser  
 
Partene forplikter seg til å yte andre lovpålagte kommunale tjenester til brukere av  
krisesenteret der de var brukerens oppholdskommune forut for oppholdet på krisesenter,  
jf. lov av 18. desember 2009 nr. 131 om sosiale tjenester i arbeids- og  
velferdsforvaltningen (sosialtjenesteloven) § 3.  
 
Partene ivaretar eget samordningsansvar, jf. § krisesenterlova § 4. Dette innebærer at 
kommunene skal sørge for at kvinner, menn og barn som er utsette for vald eller trusler om vold 
i nære relasjoner, får ei helhetlig oppfølging gjennom samordning av tiltak mellom 
krisesentertilbudet og andre deler av det kommunale tjenesteapparatet. 
 
Partene er selv ansvarlige for at krisesentertilbudet blir kunngjort på kommunens  
internettside i tråd med kommuneloven § 4-1. Partene skal samarbeide om ensartet 
publikumsinformasjon om krisesentertilbudet på ulike språk og for ulike brukergrupper. 
 

5. Årlig samarbeidsforum 
 
Det skal opprettes et samarbeidsforum for å ta opp spørsmål av felles interesse knyttet til 
samarbeidet mellom partene. Hver av partene skal bringe inn saker av felles interesse til 
samarbeidsforumet på et tidlig tidspunkt og disse skal søkes løst i samarbeidsforumet. 
 
Tromsø kommune som vertskommune kaller inn til møte i samarbeidsforumet. Det skal 
avholdes møte i samarbeidsforumet én gang per år. Møtefrekvens kan endres etter avtale 
mellom partene.  
 
Samarbeidsforumet skal være representert ved 1 deltaker fra hver samarbeidskommune, og 
dette bør fortrinnsvis være en leder på kommunalsjef/etatsleder-nivå.  Tromsø kommune kan 
delta med inntil 3 personer i samarbeidsforumet.  I tillegg kommer daglig leder ved 
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krisesenteret. Andre ressurspersoner kan delta i samarbeidsforumet når det anses 
hensiktsmessig.  
 
Partene utpeker for øvrig en kontaktperson som representerer sin kommune i planlegging og 
gjennomføring av nødvendig saksbehandling og samarbeidsoppgaver jf. punkt 8 i denne avtale.  
 

6. Økonomi og kostnadsfordeling 
 

Krisesenteret er organisatorisk underlagt en resultatenhet i Tromsø kommune. Alle kostnader 
knyttet til krisesenteret føres på eget ansvarsnummer i vertskommunens regnskap. Budsjett for 
krisesenteret utarbeides etter prinsipp om nøktern og kostnadseffektiv administrasjon og drift. 
Utarbeidelse og oppfølgning av budsjett, regnskap, rapporteringer, søknader m.m. ligger naturlig 
til vertskommunen. 
 
Kostnader til drift av krisesenteret fordeles iht. deltakerkommunenes innbyggertall ved 
utgangen av foregående år. Vertskommunen fakturerer samarbeidskommunene akonto beløp i 
mars og september ut fra vedtatt budsjett. Avregning til samarbeidskommune gjøres i januar, 
når regnskapet er avsluttet. 
 
Budsjett 2021 med opptrappingsplan for 2022, jamfør vedlegg nr. 1, er grunnlag for akonto 
fakturering. Grunnlaget justeres årlig for pris- og lønnsvekst iht. kommunal deflator. 
Administrasjonskostnader knyttet til lønn, regnskap m.m. kostnadsføres ikke på krisesenteret, 
og kommer i tillegg til budsjetterte og bokførte kostnader. Dette er beregnet til 6% av budsjett. 
Kostnadsgrunnlag og fordeling av kostnader pr. deltakerkommune fremkommer av vedlegg 1. 
 
Ved eventuelle nye kommunetilknytninger eller avsluttede avtaler vil kostnadene for den 
enkelte kommune kunne endres. Vesentlige driftsendringer som medfører kostnadsøkninger, 
eksempelvis som følge av endringer i lovkrav, behandles av samarbeidsforumet før 
iverksettelse. 
 

7. Informasjon og rapportering  
 
Hver samarbeidskommune skal utpeke en kontaktperson for felles krisesenter, og informere 
vertskommunen om hvem dette er. Kontaktpersonen skal være faglig bindeledd mellom 
krisesenteret og egen kommune.  
 
Vedtak som treffes i deltakerkommunene, og som berører samarbeidet i denne avtalen, skal 
meldes til de øvrige kommuner i god tid. 
 
Forhold som får direkte betydning for avtalens grunnlag, som inndragning av gitt myndighet 
gjennom delegasjon, skal varsles med minimum seks måneder. 
 
Krisesenteret skal være tilgjengelig for informasjons- og samarbeidsmøter ute i 
samarbeidskommunene annet hvert år. Kommunene har ansvar for å at initiativ og tilrettelegge 
for møter.  
 
Vertskommunen skal årlig utarbeide statistikk på bruken av krisesenteret som skal sendes 
samarbeidskommunene.  Denne statistikken behandles som offentlig dokument.  Statistikken 
skal minimum vise bruken av krisesenteret fordelt på henholdsvis Tromsø kommune, sum 
samarbeidskommunene og sum andre kommuner. Detaljert rapportering til 
samarbeidskommunene er begrenset av blant annet krisesenterlovas § 5 som stiller krav til 
nødvendig anonymisering av brukere av krisesenteret.   
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Tromsø kommune sender økonomirapport hvert tertial til samarbeidskommunene. 
 
Arkivet er en del av vertskommunens arkiv. Vertskommunen har ansvar for daglig arkiv og 
bortsettingsarkiv i samsvar med den til enhver tid gjeldende arkivlov med forskrifter.  
 
Den enkelte samarbeidskommune inngår databehandleravtale med vertskommunen, i henhold 
til personopplysningsloven § 13, jf. § 15 og personopplysningsforskriften kapittel 2. Jf. for øvrig 
vedlegg 3.  
 

8. Mislighold 
 
Dersom en av samarbeidskommunene misligholder sine forpliktelser etter samarbeidsavtalen, 
kan de øvrige deltakerkommunene ved enstemmighet beslutte at kommunen skal utelukkes fra 
samarbeidet.  
 
Dersom vertskommunen vesentlig misligholder sine forpliktelser, opphører samarbeidet med 
umiddelbar virkning.  

 
9. Tvister 
 
Eventuelle uenigheter mellom partene skal søkes løst i minnelighet. 
 

Dersom partene ikke blir enige, kan det reises tvist for de ordinære domstolene. Dersom partene 
er enige om det, kan tvist løses ved voldgift etter bestemmelsene i lov om voldgift av 14. mai 
2004 nr. 25. 
 
Nord Troms tingrett er verneting for tvist etter denne avtalen. 
 
 

10. Avtalens varighet  
Avtalen er inngått uten tidsbegrensning, men med rett til oppsigelse for den enkelte 
deltakerkommune i samsvar med avtalenes punkt 9.   

 
11. Oppsigelse 
 
Hver av samarbeidskommunene kan med virkning for egen kommune ved skriftlig varsel til 
vertskommunen si opp avtalen med 12 måneders varsel.  
 
Vertskommunen kan med effekt for en enkelt samarbeidskommune si opp avtalen med 12 
måneders varsel.  
 
Dersom vertskommunen ønsker å si opp hele samarbeidet må det skje skriftlig til alle 
samarbeidskommunene, og samarbeidet opphører da etter to år.  
 
Ved uttreden av samarbeidet refunderes ikke utlegg eller øvrige kostnader som kommunen har 
hatt gjennom samarbeidet.  
 

12. Ikrafttredelse. Gyldighet og delegasjon  
 
Denne avtalen er utstedt og underskrevet i 9 – ni- eksemplarer, hvorav partene beholder 1 – ett 
– eksemplar hver. 
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Avtalen er ikke gyldig før alle kommunestyrene i deltakerkommunene har vedtatt avtalen, jf. 
kommuneloven § 20-4. Det er videre en betingelse at kommunestyrene i de respektive 
samarbeidskommunene gir kommunedirektøren i sin kommune instruks om å delegere sin 
kompetanse til kommunedirektøren i vertskommunen innenfor det området det skal 
samarbeides om, jf. kommuneloven § 20-2. 
 
Avtalen trer i kraft siste halvår 2021, så snart det foreligger formell beslutning fra alle 
samarbeidskommunene. Kommunedirektørene i samarbeidskommunene delegerer med 
virkning fra samme tidspunkt myndighet og oppgaver til vertskommunens kommunedirektør 
innenfor rammen av denne avtalen.  
 
 

13. Evaluering og endring av avtalen 
 
Avtalen og den tilhørende modellen for fordeling av kostnader skal evalueres og vurderes på 
nytt seinest i løpet av 2022. 
 
Det kreves enighet mellom alle deltakerkommunene for å endre avtalen. Endringer av avtalen 
som er omfattet av kommuneloven § 20-4 må vedtas av kommunestyrene i deltakerkommunene 
iht. kommuneloven § 20-4  

 
 
Kvænangen kommune   
     
Dato, sted 
 
____________________________ 
Kommunedirektør, sign 
 

Kåfjord kommune   
     
Dato, sted 
 
___________________________ 
Kommunedirektør, sign

 
 
Storfjord kommune   
    
Dato, sted 
 
___________________________ 
Kommunedirektør, sign 
 

Lyngen kommune  
 
Dato, sted 
 
___________________________ 
Kommunedirektør, sign 
 

 
 
Karlsøy kommune   
    
Dato, sted 
 
___________________________ 
Kommunedirektør , sign 
 

Balsfjord kommune  
 
Dato, sted 
 
___________________________ 
Kommunedirektør, sign 
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Nordreisa kommune      
 
Dato, sted    
 
  
___________________________ 
Kommunedirektør, sign      
 
 
 
 
  Skjervøy kommune 
 
 
   Dato, sted 
 
   __________________________ 
   Kommunedirektør, sign      
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    Tromsø kommune       
 
    Dato, sted 
 
    
      __________________________ 
     Kommunedirektør, sign 
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Vedlegg 1: Kostnadsgrunnlag 
 
 
 
 



Stiftelse Stiftelse/kommunalKommunal Kommunal Kommunal Stiftelse Kommunal

Regnskap/prognose - kontogrupper 2018 2019 2020 2021 2022 2019 2019

Lønn 5 337 316 5 865 554 5 928 426 6 000 000 8 200 000 2 161 819 3 703 735

Refusjoner lønn -83 642 -279 176 -502 842 -340 000 -340 000 -139 767 -139 409 

Netto lønnskostnader 5 253 674 5 586 378 5 425 584 5 660 000 7 860 000 2 022 052 3 564 326

Husleie 226 191 2 306 422 2 926 519 2 940 000 2 940 000 140 784 2 165 638

Avsetning til bundne fond, gaver og tilskudd 0 0 655 931 0 0 0 0

Andre driftskostnader (ekskl mva i kommunalt regnskap) 933 054 1 293 149 622 268 650 000 975 000 893 237 399 912

Sum andre driftskostnader 1 159 245 3 599 571 4 204 718 3 590 000 3 915 000 1 034 021 2 565 550

Refusjon fra kommunene -5 571 668 -4 089 163 -2 012 070 -2 100 000 -2 700 000 -2 891 816 -1 197 347 

Overført fra stiftelsen, gavefond og tilskuddsmidler 0 0 -735 229 0 0 0 0

Andre inntekter -313 822 -166 237 -147 435 -175 000 -175 000 -166 237 0

Sum inntekter -5 885 490 -4 255 400 -2 894 734 -2 275 000 -2 875 000 -3 058 053 -1 197 347 

Netto driftskostnader 527 429 4 930 549 6 735 568 6 975 000 8 900 000 -1 980 4 932 529

Netto driftskostnader før refusjon fra kommunene 6 099 097 9 019 712 8 747 638 9 075 000 11 600 000 2 889 836 6 129 876

Administrative kostnader vertskommune 6 % 545 000 696 000

Driftkostnader inkl administrative kostnader 9 620 000 12 296 000

Kommuner Innbyggere Andel % Prognose 2021 Prognose 2022

5401 Tromsø 77 095 76,8 % 6 967 873 8 906 592    

5422 Balsfjord 5 595 5,6 % 505 678 646 376    

5423 Karlsøy 2 172 2,2 % 196 306 250 926    

5424 Lyngen 2 773 2,8 % 250 625 320 358    

5424 Storfjord 1 831 1,8 % 165 486 211 531    

5424 Kåfjord 2 072 2,1 % 187 268 239 373    

5427 Skjervøy 2 893 2,9 % 261 470 334 221    

5428 Nordreisa 4 812 4,8 % 434 910 555 918    

5429 Kvænangen 1 166 1,2 % 105 383 134 705    

Sum 100 409 100 % 9 075 000 11 600 000    

Andel andre kommuner for refusjon 23,2 %

Innbyggertall fra SSB 4. kvartal 2020

Regnskap krisesenteret for Tromsø og omegn Fordeling 2019
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67/75 - Dispensasjon fra bestemmelsen om havnivåstigning/stormflo i kommuneplanens arealdel 
2017-2029 -for bygging under kote 5 

Henvisning til lovverk:
Plan- og bygningsloven 
Kommuneplanens arealdel 2017 -2029
Reguleringsplan for Furuflaten 

Saksopplysninger
Generelle opplysninger om saken
Polltind Eiendom søker om rammetillatelse til oppføring av nytt produksjonsbygg til 
Cinderella Eco Solution på eiendom gnr 67 bnr 75 i Furuflaten. I samme søknad er også vei, 
parkeringsplass samt anlegg/konstruksjon i sjø som er en sjøvannskollektor for 
varmepumpe, tatt med.  

I tilknytning til planlagt tiltak søkes det dispensasjon fra bestemmelsen i kommuneplanens 
arealdel 2017-2029 for havnivåstigning/stormflo kap. 3.7. Her er det satt laveste gulvnivå for 
ny bebyggelse på minimum kotehøyde 5. Tiltakshaver søker om å få ført opp nybygget med 
gulvhøyde på kote 4.  

Søknaden har ikke vært på høring. NVE vil bli kontaktet og problemstillingen lagt frem for 
deres vurdering i saken. Dersom de ønsker en full høringsrunde vil dette bli utført.  

Forhold til overordnet plan og øvrige vedtak
Området er i reguleringsplan for Furuflaten avsatt til delvis Næring/kontor/industri (I1) og 
industri (I/I1). Omsøkte tiltak er i tråd med arealformålet i plan. 



Fig. Utsnitt av området hentet fra Kommunekart  

Risiko- og sikkerhetsmessige konsekvenser
Omsøkte bygg inneholder arbeidsplasser for over 25 personer og havner i sikkerhetsklasse 
S3 (største årlige nominelle sannsynlighet på 1/5000)  

Tiltaket ligger innenfor oppskyllingshøyden for fjellskred fra Nordnes, Jettan og 
Revdalsfjellet. Nordnes og Jettan har kontinuerlig overvåking, men ikke Revdalsfjellet. I 
rapport fra NGI som er vedlagt rammesøknaden, konkluderes det med at byggets plassering 
vil ligge utenfor faresonen 1/5000 for skred fra Revdalsfjellet..  
Når det gjelder fare for flodbølge som skyldes fjellskred fra Nordnes eller Jettan må omsøkte 
tiltak (S3 bygg) vurderes etter §7-4 i byggteknisk forskrift (TEK17). Denne gir mulighet for 
utbygging i områder med fare for flodbølge som skyldes fjellskred dersom alle 5 vilkår er 
oppfylt.  

Geotekniske vurderinger er foretatt tidligere i forbindelse med utfylling. Det må foretas en 
vurdering av geotekniker om denne også omfatter produksjonsbygg som omsøkt. Med dette 
tilfredsstille kravene i TEK17 vedrørende grunnforhold. 

Vurdering av alternativer og konsekvenser
Kommunen har begrenset anledning til å gi dispensasjon fra egen arealplan i lovverket (§ 19- 
2 i plan- og bygningsloven). Som vilkår får å innvilge dispensasjon (1) kan ikke hensynene 
man dispenserer fra blir vesentlig tilsidesatt, og i tillegg (2) må fordelene ved å gi 
dispensasjon være klart større enn ulempene. 

I kommuneplanens arealdel 2017-2029 under generelle bestemmelser i kap. 3.7 
Havnivåstigning/stormflo fremkommer at laveste golvnivå for ny bebyggelse skal ha 
minimum kotehøyde på 5,0 m. Kote 5 er valgt av praktiske grunner med hensyn til 
tilgjengelig kartverk og ligger 1 m høyere enn rapport «Estimater av framtidig 
havnivåstigning i norske kystkommuner» som skal legges til grunn for vurdering av 



planarbeid og tiltak i strandsonen.  
Ansvarlig søker har benyttet Statens Kartverk sitt beregningsverkstøy som gir en indikasjon 
på hva fremtidig havnivåstigning kan bli. Her finner de at verste fremtidige ekstremtilfelle av 
stormflo med klimapåslag for S3 bygg tilsier et nivå på maksimalt kote 2,93 på Furuflaten. 
Hensynet bak bestemmelsen om kotehøyde 5 er havnivåstigning. Dette hensynet vurderes å 
ikke bli vesentlig tilsidesatt ved å innvilge dispensasjon til å føre opp nytt industribygg med 
gulvhøyde på kote 4. Beregninger som er foretatt av søker som viser at gulvhøyden være 
1,07 meter høyere enn hva verste prognose for fremtidig havnivåstigning er. 
En utfylling av byggetomten med 1 meter med bakgrunn i forannevnte vil dermed ikke være 
nødvendig, i tillegg til at det medfører en stor ekstra kostnad.  

Bakdelen ved å gi dispensasjon vil være om beregningene skulle slå feil vil bygget kunne 
rammes av stormflo/havnivåstigning. Dette kan imidlertid avbøtes ved f.eks 
forsterkning/dimensjonering av konstruksjoner for å tåle bølgekreftene, sikre fyllmasser med 
duk rundt rør og ledninger for å hindre utvasking, installere tilbakeslagsventil, løfte 
elektriske installasjoner i flomsonen mv.  

Fordelene ved å gi dispensasjon er nytt produksjonsbygg til fortsatt produksjon for 
Cinderella Group og dermed sikre eksisterende og kanskje nye arbeidsplasser. Tomten er i 
reguleringsplan for Furuflaten satt av til industriformål og opparbeidet/fylt ut til dette 
formålet. En utfylling vil være unaturlig i forhold til eksisterende bebyggelse i området. 

I en totalvurdering finner administrasjonen at hensynet ikke blir vesentlig tilsidesatt. Videre 
er fordelene klart større enn ulempene.  

Rådmannens innstilling:
Dispensasjonssøknad for oppføring av produksjonsbygg med gulvnivå på kotehøyde 4 
innvilges i medhold av § 19-2 i plan- og bygningsloven. 

Vilkår: 
· Søknaden sendes på høring dersom sektormyndighet NVE finner dette nødvendig. Det må 

da ikke foreligge høringsuttalelser som er av en slik karakter at det stopper tiltaket. 
· Avbøtende tiltak for en evt havnivåstigning/stormflo/flodbølge 
· Kravene ihht TEK17 for grunnforhold må være tilfredsstilt 
· Kravene i TEK17 § 7-4 for S3 bygg for Nordnes og Jettan 

Vedlegg:
Søknad om dispensasjon fra byggehøyde Polltind Eiendom SUS
Cinderella Situasjonsplan 130421
A20-1 Plan 1. Etg. 13.4.21
A20-2 Plan 2. Etg.  13.4.21
A30-1 Snitt A, B og C 13.4.21
A40-1 Fasade Øst og Sør 13.4.21
A40-2 Fasade Nord og Vest 13.4.21
16_KORR_RedegjoerelseSkredOgFlom_20210268-01-
TN_Vurdering_faresone_flodbølge_Furuflaten_oppdatert_final 



 

 

 
 

Lyngen kommune        13.04.2021 
 
 
 
Søknad om dispensasjon for byggehøyde < 5,0 moh, Polltind Eiendom SUS 
 
I Lyngen kommune er det en generell bestemmelse i arealdel av kommuneplanen om at 
nybygg i kommunen skal plasseres på kote 5,0 eller høyere. 
 
I forbindelse med rammesøknad for Polltind Eiendom SUS co/Cinderella ECO Group AS sitt 
nybygg på Furuflaten på deler av gnr/bnr 67/75, søkes det om dispensasjon fra denne 
bestemmelsen.  
 
Situasjonsbeskrivelse 
Slik vi toker det er dette en generell aktsomhetsbestemmelse for hele kommunen knyttet til en 
fremtidig havnivåstigning, og vi vurderer bestemmelsen å ikke være tilpasset vårt 
byggeprosjekt på Furuflaten.  
 
Statens Kartverk har et beregningsverktøy som gir en indikasjon på hva fremtidig 
havnivåstigning kan bli for de ulike deler av landet inkludert Furuflaten. Her konkluderes med 
at verste fremtidig ekstremtilfelle for stormflo med klimapåslag og bygningstype S3 tilsier et 
nivå på maksimalt kote 2,93 på Furuflaten. Se figur 1. Til sammenligning er dagens stormflo 
med 1 års gjentakelseintervall for Furuflaten på kote 1,70, og stormflo med 1000-års 
gjentakelseintervall er på kote 2,28. Det er altså lagt inn et klimapåslag for havnivåstigning på 
65 cm. Verst tenkelige senario er forhåpentligvis mulig å unngå/begrense om nødvendige 
klimatiltak iverksettes. 
 
Lyngen ligger også utsatt til med hensyn på flodbølge som følge av fjellskred. Vi har fått en 
rapport med avklaring rundt flodbølge fra NGI som er vedlagt rammesøknaden. Den 
konkluderer med at det ikke er behov for spesielle tiltak på tomta med heving utover dagens 
tomtehøyde på grunn av flodbølge. 
 
Industritomta på gnr/bnr 67/75 er utformet slik at den heller litt utover mot sjøen fra ca kote 
4,00 innerst på tomta til ca kote 3,40 ytterst på tomta, se figur 2. Det planlegges å heve gulvet 
på nybygget opp til kote 4,0, for å få en fin tilpassing til industritomta. Dette vil gi en 
overhøyde på 1,07 meter sett i forhold til verste prognose for fremtidig havnivåstigning. En 
ytterligere oppfylling på tomta med 1 meter vil etter vår vurdering ikke være nødvendig. En 
slik oppfylling vil heller ikke være tilpasset tomta eller omkringliggende områder. 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 1 Havnivå Furuflaten 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 2 Kotemålinger på industritomta 



 

 

 
Vi kan ikke se at en dispensasjon strider med følgende:  

• Plb § 1-1 «Loven skal fremme bærekraftig utvikling til beste for den enkelte, 
samfunnet og framtidige generasjoner»  

• Plb § 19-2, som viser til at «hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra, eller 
hensynene i lovens formålsbestemmelse, blir vesentlig tilsidesatt»  

 
I tillegg mener vi at  

• Plb § 19-2 «fordelene ved å gi dispensasjon være klart større enn ulempene etter en 
samlet vurdering»  

 
Vi ser følgende fordeler ved å gi dispensasjon: 

• Cinderella Group ønsker å fortsette sin produksjon i Lyngen og har behov for nytt 
produksjonsbygg. Dette vil være med på å sikre eksisterende arbeidsplasser i 
Cinderella Eco Production, og sannsynligvis øke antall arbeidsplasser. I en slik prosess 
er det viktig at det ikke blir vesentlig dyrere å bygge på den planlagte tomta på 
Furuflaten, kontra et annet sted. I kostnadsoverslaget for nybygget er det ikke beregnet 
vesentlige kostnader ifm. tilfylling/utfylling 

• Tomta er fylt ut for industriformål for flere år siden, og har «satt seg». Den er derfor 
klar til bygging uten vesentlige kostnader for tilfylling/utfylling 

• Å fylle opp hele tomta vil være unaturlig i forhold til naboeiendommer og 
terrengtilpassing og ha en vesentlig kostnad 

 
 
Vi ser følgende ulemper ved å gi dispensasjon: 

• Vi ser ingen større ulemper ved en dispensasjon 
 

Vi mener å ha utført de nødvendige undersøkelsene som kreves for å sannsynliggjøre at 
bygging på kote 4,00 kan la seg gjøre uten risiko i forhold til flodbølge og havnivå. Totalt sett 
mener vi at ulempene ved en dispensasjon er små i forhold til de fordelene Polltind Eiendom 
SUS får ved en dispensasjon, og håper Lyngen kommune kommer til samme konklusjon. 
 
 
Vennlig hilsen 

         
Gunnar Nystu 
Sivilingeniør  
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Lokal forskrift om snøskuterløyper i Lyngen kommune, vedtak om høring og offentlig ettersyn. 

Henvisning til lovverk:
Lov om motorferdsel i utmark og vassdrag (Motorferdselloven). 
Forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag 
(Motorferdselforskriften). 

Saksopplysninger
Generelle opplysninger om saken
Saken gjeler lokal forskrift om snøskuterløyper som legges frem til vedtak om høring og 
offentlig ettersyn i Lyngen formannskap som planutvalg. Forskriften gir bestemmelser om 
bruk av snøskuterløyper til rekreasjonskjøring for tre fast angitte traseer som springer ut fra 
bygdene Lenangen, Svensby og kommunesenteret Lyngseidet. 

Gjennom plan- og forskriftsprosessen har rådmannen vurdert innspill til løypetraseer og 
mulighetsrommet for videreføring av snøskuterløyper iht. reglene i nasjonal 
motorferdselforskrift §4a. Rådgiverfirmaet Sweco ble engasjert til å utrede eksisterende 
løyper og forslag til nye tilføyinger iht. reglene i motorferdselforskriften. 
Kommuneadministrasjonen tar seg av forskriftsprosessen og har ledet arbeidet med 
fremskaffelse av samtykke fra berørte grunneiere.  

I den aktuelle behandlingen bes Lyngen formannskap som planutvalg ta stilling til om lokal 
forskrift for snøskuterløyper med løypekart og beskrivelse av forskriftsprosess med 
utredninger skal legges ut til høring og offentlig ettersyn i minst 6 uker jf. reglene i plan- og 
bygningsloven §11-14. Rådmannen innstiller positivt. 

1. Hjemmel og forutsetninger for høringsvedtaket

Lyngen kommunes gjeldende forskrift om snøskuterløyper FOR-2007-01-09-36 trådte i kraft 
09.01.2007 med hjemmel i motorferdselloven §5 tredje ledd. Forskriften hjemler kjøring i 
løyper som nå søkes videreført med md mindre justeringer og tillegg.  

§5 tredje ledd: 

I Finnmark og i Nord-Troms (kommunene Kvænangen, Kåfjord, Lyngen, Nordreisa, Skjervøy 



og Storfjord) kan fylkesmannen etter forslag fra kommunestyret gi forskrift om adgang til 
bruk av snøscooter på vinterføre langs særskilte løyper i utmark og på islagte vassdrag. 
Vedkommende kommune skal sørge for merking av og informasjon om løypene.
Gjennom endringer i motorferdselloven 19.06.2015 fikk alle landets kommuner mulighet å 
fastsette snøskuterløyper i lokal forskrift hjemlet i ny §4a. I sammenheng med lovendringen 
vedtok også Stortinget å oppheve §5 tredje ledd. Kommunene i Nord-Troms og Finnmark ble 
gitt en frist på 6 år frem til 19.06.2021 for å behandle eksisterende løyper etter ny 
lovhjemmel (§4a). Løyper som ikke fastsettes av kommunen på ny vil bli opphevet. 

Løyper som vedtas etter lov om motorferdsel i utmark og vassdrag (motorferdselloven) §4a. 
skal behandles etter de prosessuelle kravene i forvaltningsloven kapittel VII og særreglene 
som følger av forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag 
(motorferdselforskriften) §4a. Det skal gjennom forskriften gis bestemmelser om bruk. Som 
et minimum skal disse omfatte regler om fartsgrenser og kjøretider. Forslag om 
snøskuterløyper med bestemmelser om bruk skal sendes på høring i minst 6 uker som 
beskrevet i plan- og bygningsloven §11-14. 
Det skal foreligge samtykke fra alle grunneiere før løypene legges frem for endelig vedtak i 
Lyngen kommunestyre (etter høring).  

Konsekvensene av skuterløypene med bestemmelser har vært vurdert, og hvilken betydning 
disse er tillagt, samt kommunens vurdering av hensynet til støy, andre ulemper for 
friluftslivet samt naturmangfold, bolig- og hytteområder, landskap, kulturminner og 
kulturmiljø og sikkerheten for de som kjører og andre. Høringsvedtak kunngjøres ved 
melding om vedtak, annonse i avis som er alminnelig lest på stedet og informasjon 
publiseres på kommunens hjemmesider.  

2. Opphevelse av forskriften og klagemulighet

Motorferdselforskriften §4a åttende ledd gir mulighet til å klage på kommunens vedtak om 
forskrift for snøscooterløyper. Forskriften kan påklages av grunneiere og rettighetshavere til 
eiendommer i løypenes influensområde, Sametinget og berørte reinbeitedistrikt, 
organisasjoner hvis interesser blir berørt av snøscooterløypene, nabokommuner og berørte 
statlige og regionale organer. Med influensområde menes området som blir påvirket av 
etablering av snøscooterløyper, f. eks det området som blir påvirket av støy. Organisasjoner 
kan klage dersom interessene som de skal ivareta blir berørt. Dette er f. eks frilufts-, 
naturvern- og snøscooterorganisasjoner, grunneier-, bruker- og velforeninger. Fristen for å 
klage er 3 uker fra tidspunktet underretning om vedtaket er kommet frem til vedkommende 
part. Skjer underretningen ved offentlig kunngjøring vil klagefristen løpe fra den dag 
vedtaket første gang ble kunngjort. 

Forskrifter må oppheves på samme måte som de fastsettes. Forskriften bør oppheves når 
det ikke lenger er behov for den eller når hjemmelsloven eller den aktuelle 
hjemmelsbestemmelsen oppheves, og forskriften ikke skal gjelde videre med ny hjemmel. 

3. Forskriftsprosessen

Rådmannen gjennomfører en forskriftsprosess iht. bestemmelsene i forvaltningsloven. Det 
er innledet dialog med grunneiere, andre berørte og interessenter samt gjort vurderinger 
som følger av reglene i naturmangfoldloven og motorferdselforskriften §4a. 



Melding om oppstart ble sendt til sektormyndighetene og berørte reinbeitedistrikt 
03.08.2020 med frist for å uttale seg innen 15.09.2020. Det kom inn 4 uttalelser til 
oppstartvarselet. Uttalelsene er mottatt innen fristen og tas til orientering. 

Reinbeitedistriktene har også blitt tilskrevet i egen e-post med forespørsel om å medvirke i 
forskriftsprosessen. Skogbrukssjefen avholdt møte med Ittunjárga reinbeitedistrikt 
23.06.2020 for å innhente informasjon om skuterløypenes virkninger for reindrifta og drøfte 
mulige avbøtende tiltak.  

Rammene for utredningen omfatter videreføring av eksisterende løyper, justeringer der det 
er hensiktsmessig av hensyn til gjeldende regelverk samt vurdering og utredning av mindre 
tillegg til eksisterende løyper.   

Skogbrukssjefen søkte Troms og Finnmark fylkeskommune om tillatelse til videreføring av 
eksisterende kryssing av fv. 7922 ved Engenes i Nord-Lenangen. Fylkeskommunen har med 
hjemmel i veglovas §40 og §43 gitt tillatelse til krysningspunktet meddelt i brev dat. 
21.05.2021.  

Rådmannen legger frem forslag til lokal forskrift om snøskuterløyper med bestemmelser om 
bruk, kart over løypenett og beskrivelse utredninger og forskriftprosess som er utarbeidet i 
regi av Sweco i samarbeid med skogbrukssjefen i Lyngen.  

I tillegg til videreføring av eksisterende løyper har skuterforeningen og Svensby og omegn 
grunneierlag kommet med innspill om visse justeringer og tilføyinger som er behandlet og 
beskrevet i utredningsmaterialet. 

Vurdering av alternativer og konsekvenser
Ved å vedta snøskuterløyper gir Lyngen kommune tilsvar på registrert etterspørsel etter 
videreføring og oppdatering av løypene blant kommunens innbyggere og interessenter. 
Videreføring av eksisterende løyper med beskrevne tilføyinger gir tilsvar på registrert 
etterspørsel og grunnlag for trivsel blant brukere. Det er gjort vurderinger for å ivareta 
hensynene kommunen plikter å ta jf. reglene i motorferdselforskriften §4a. Det er innledet 
dialog med reindriften, vurdert løypenes virkninger for naturmangfold og friluftslivet samt 
gjort avbøtende tiltak der bolig- og hytteområder kan bli utsatt for støy/forurensning. 
Gjeldende retningslinjer for håndtering av skredfare er lagt til grunn. 

Forslaget til løyper som rådmannen legger frem vil ha betydning for videreføring og utvikling 
av skutermiljøet i bygdelagene som drifter dagens løypenett samt lokale reiselivsaktører som 
har skuterturer som del av sitt kundetilbud. Løypene og interesseforeningene har også sosial 
betydning som møteplass og grunnlag for frivillighet i lokalmiljøene.  

Rådmannens innstilling:
Med hjemmel i lov om motorferdsel i utmark og vassdrag (motorferdselloven) §4a og 
reglene i forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag 
(motorferdselforskriften) §4a vedtar Lyngen formannskap som planutvalg å legge forslag til 
ny lokal forskrift om snøskuterløyper ut til høring og offentlig ettersyn.  



Vedlegg:
1. Forskrift om snøskuterløyper dat. 14.05.2021 (003)
2. Kart over snøskuterløyper dat. 14.05.2021 (003)
3. Forskriftsprosess og utredninger dat. 31.05.2021
4. Uttalelser til oppstartvarsel
5. Tillatelse til kryssing av fv. 7922
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Forskrift om snøskuterløyper, Lyngen kommune, Troms og Finnmark fylke 
 

Hjemmelsgrunnlag Lov om motorferdsel i utmark og vassdrag (motorferdselloven) §4a 

Arkivsak:  2015 / 2214 

Dato:   14.05.2021 

Revisjoner:    

 

§1 Formål 

a) Formålet med denne forskriften er ut fra et samfunnsmessig helhetssyn å regulere og legge 

til rette for kjøring med snøskuter (beltemotorsykkel) i fastsatte og tilrettelagte løyper. 

 

§2 Virkeområde 

a) Forskriften gir bestemmelser om bruk av snøskuterløyper i Lyngen kommune.  

Bestemmelsene hjemler kun kjøring med typegodkjent og registrert snøskuter. 

(beltemotorsykkel). Den hjemler ikke fornøyelseskjøring med andre motorkjøretøy, som ATV 

med påsatte belter. 

b) Løypenettet iht. løypekart består av følgende nummererte traséer: 

 
Nr. Trasé 

1 Lenangen 

L1 

Sør-Lenangen – Nedre Raudtindvatn  

Løypa har startpunkt på gnr. 112 bnr. 45 i Sør-Lenangen og følger østgående løype til Storvoll, 
videre inn Straumen og frem til Nedre Raudtindvatnet. 

L2 

Båtnes – Engenes  

Løypa springer ut fra L1 ved Båtnes, går videre over Stakkemyran, langs fylkesvegen til Nord-
Lenangen før den krysser fylkesvegen og går frem til startpunktet ved dagligvarebutikken på 
Engenes.  

L3 

Straumen - Vaggas 

Sidegrein som springer ut fra L1 innerst i Straumen og følger frem til endested øst for toppe 
292/293 meter før Vaggashytta.  

L4 
Vassdalsskardet  

Sidegrein som springer ut fra L1, går frem til endested før Bjørndalen. 

L5 
Hesjebukta  

Sidegrein til Lemo A/S. Ingen startpunkt på denne sideløypa.  

2 Svensby  

 Svensby – Jægervassbot – Trollvatnet – Heimtun 

 
Løypa følger skogsbilvei fra Svensby til Jægervassbotn. Fra Storåsvegen går det sidegrein til 
avstikker til Trollvatnet og videre til Heimtun v/ Storsteinnes.  

3 Lyngseidet 

 Lyngshallen – Rottenvikvatnet 

 
Løypa starter ved Lyngshallen, følger vei langs Eidebakken kirkegård og følger videre skogsveg 
mot Rottenvikvatnet. Løypa slutter like sør for Rottenvikvatnet.  

 

§3 Åpning og stenging av løypene 

a) Ferdsel med snøskuter langs løypene etter denne forskrift er kun tillatt på snødekt mark, når 

løypene er entydig merket i terrenget, og kommunen har kunngjort at løypene er merket og 

åpnet for sesongen. Dersom løypen ikke er merket, er den stengt. 

b) Tidspunkt for åpning og stenging skal kunngjøres på kommunens hjemmesider. 

c) Kommunen kan stenge hele eller deler av løypene grunnet hensyn til sikkerhet for de som 

kjører og andre.  
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d) Kommunen skal stenge hele eller deler av løypene med umiddelbar virkning etter 

anmodning fra reindriften grunnet reindriftsforhold. 

e) Kommunen kan stenge hele eller deler av løypenettet med umiddelbar virkning dersom 

bestemmelsene gitt i denne forskrift ikke overholdes eller at det oppstår forhold som gjør 

dette nødvendig. 

f) Ved gravferd og planlagte seremonielle aktiviteter på Eidebakken gravlund skal 

snøskuterløypen stenges.  

g) Løypenettets åpningstid er regulert av forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på 

islagte vassdrag § 9. Løypene kan tidligst åpne 1. desember og stenges senest 5. mai med 

mindre det ikke gis tillatelse til utvidet åpningstid jf. §9.  

 

§4 Skilting og merking 

a) Løypene skal merkes entydig i terrenget. Løypestart og løypeslutt skal merkes tydelig. 

b) Over åskammer og der hvor det er liten, eller ingen sikt kan løypen deles inn i 2 kjørefelt. 

c) Kommunen kan hvis det er hensiktsmessig regulere / skilte nedsatt fartsgrense i løypene.   

d) Midlertidige skilt og annen merking skal fjernes ved stenging av løyper ved sesongslutt. 

e) Løypedrifter skal merke områder med skredfare, åpne råker i vassdrag, løypekryss, 

vanskelige områder og strekninger med redusert hastighet. 

 

§5 Bruk av løypene 

a) All ferdsel i løypene skal foregå aktsomt og hensynsfullt, for å unngå skade og ulemper for 

naturmiljøet og mennesker. 

b) For kjøring i løypene gjelder normalt de nasjonale bestemmelsene for hastighet etter 

vegtrafikkloven og forskrift om kjøring med motorvogn i terrenget og på veg ikke åpen for 

alminnelig ferdsel. 

 

§6 Stopp og rasting utenfor snøskuterløypene 

a) Under skoggrensen er rasting tillatt inntil 30 meter til hver side for løypen 

Rasting utenfor løypen under skoggrensen er kun tillatt der hvor dette fremgår av skilt. 

b) På snaufjellet er rasting tillatt inntil 300 meter til begge sider for løypen   

c) Det er bare kjøring i rett linje ut fra løypa som er tillatt ved rasting.  

Parallellkjøring ut langs løypene er ikke tillatt. 

 

§7 Rasting på islagte vann 

Det åpnes for kjøring ut av løypene for rasting og isfiske på islagte vann.  

Bestemmelsen gjelder Nedre Raudtindvatn (løype L1).  

 

§8 Brukerbetaling 

Lyngen kommune kan ta betaling for bruken av løypenettet.  

 

§9  Ikrafttreden 

Forskriften trer i kraft straks. 



1. Løyper i Lenangen
2. Løyper ved Svensby 
3. Løype fra Lyngshallen l Ro envikvatnet

Forskri  om snøskuterløyper
Lyngen kommune
Høring og offentlig e ersyn

Vedlegg 2: Kart over snøskuterløyper
Dato: 14.05.2021     M = 1 : 170 000  SnøskuterløypeSnøskuterløype
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Forord 

Rapporten er en beskrivelse av Lyngen kommunes prosess for konvertering av forskrift 
om snøskuterløyper til gjeldende regelverk hjemlet i lov om motorferdsel i utmark og 
vassdrag (motorferdselloven) §4a.  

Lyngen er en av komunene i Nord-Troms som gjenom mange år har hatt løyper fastsatt 
av Fylkesmanenn med hjemmel i motorferdselloven §5 tredje ledd, som er en særregel 
for kommunene i Nord-Troms og Finnamrk. Løypene skal nå vurderes med sikte på 
vedtak etter det nye regelverket som fulgte ved endring av motorferdselloven 19.06.2015.  

Skuterløypene i Lyngen kommune er lokalisert med utspring fra bygdene Nord-Lenangen, 
Svensby og kommunesenteret Lyngseidet.  

Sweco Norge AS er engasjert i arbidet med å bistå i utredningen av hensynene 
kommunen plikter å ta slik det er beskrevet i forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark 
og på islagte vassdrag (motorferdselforskriften) §4a. Lyngen kommune er gjennom 
prosessen ansvarlige for saksgangen som følger forvaltningsloven kapittel VII og 
dialogen opp mot grunneierne.  

De presenterte utredningene er med på å danne grunnlag for kommunens vedtak om 
videreføing av snøskuterløyper under gjeldende hjemmelsgrunnlag. 

Intensjonen bak arbeidet er å legge til rette for videreføring av dagens tilbud med 
snøskuterløyper innenfor rammene av nytt regelverk.  

Gjennom prosessen tas det høyde for visse justeringer av løypetraseene for å ivareta de 
hensynene kommunen plikter å ta.  

Forslaget til lokal forskrift omfatter et løypenett på 57 km.   

Beslutningsgrunnlaget sendes på høring og saken søkes så godt som mulig belyst for 
berørte partrer, interessenter og innbyggerne forøvrig.    

Saksgrunnlaget er sammensatt av følgende dokumenter: 

1. Forskrift om snøskuterløyper (bestemmelser om bruk) 
2. Kart over løyper 
3. Beskrivelse av forkriftsprosess og utredninger 

Det har blitt foretatt annonsering og kommunikasjon med grunneiere og andre berørte 
parter i saken. Beslutningsgrunnlaget med tilhørende dokumenter er utarbeidet av Sweco 
Norge AS i samarbeid med Lyngen kommune.   

Saken legges ut til  høring og offentlig ettersyn. 

Innpill må merkes sak 2015/2214  og sendes til: 

Lyngen kommune, Strandveien 24, 9060 Lyngseidet eller på E-post til:  

post@lyngen.kommune.no 
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1 Om fastsettel se av snøskuterl øyper etter §4a

Hjemmel i lov og forskrift

Kommunene har gjennom bestemmelser i lov og forskrift fått myndighet til å etablere løyper for
kjøring med snøskuter på vinterføre i fastsatte løyper.

Iht. motorferdsellovens §1 er lovens formål å «ut fra et samfunnsmessig helhetshensyn å
regulere motorferdselen i utmark og vassdrag med sikte på å verne om naturmiljøet og fremme
trivselen.»

Av lovens forarbeider fremgår det at begrepet naturmiljø skal forstås i videste betydning.
Det omfatter både naturlandskap med mark, planteliv, dyreliv og andre miljøverdier som ren luft,
rent vann, landskap samt stillhet og ro. Formuleringen «fremme trivselen» innebærer at loven
også tar sikte på å tilgodese rekreasjonsverdier, friluftsliv og naturopplevelser.

Vedtak om snøskuterløyper medfører disponering av areal, stedvis over lange strekninger som
kan berøre ulike interesser innenfor influensområdet. Samtidig er løyper også ofte med på å
skape ringvirkninger for lokal handels- og næringsstand i lokalmiljøene rundt startpunkter.

Gjennom endring av motorferdselloven 19. juni 2015 ble alle landets kommuner på nærmere
vilkår gitt hjemmel til å etablere snøskuterløyper for fornøyelseskjøring gjennom
motorferdselloven §4a.

Konvertering av løyper i Nord-Troms og Finnmark

Frem til lovendringen har adgangen til fornøyelseskjøring på snøskuter med unntak av
kommunene i Nord-Troms og Finnmark stort sett vært knyttet til prøveprosjekter.

Kommunene i Nord-Troms og Finnmark ble ved lovendringen gitt en frist på 6 år, frem til 19. juni
2021 til å konvertere sine løyper og fastsette disse i tråd med gjeldende nytt regelverk.

Lyngen kommune søker i denne forbindelse gjeldende forskrift om snøskuterløyper
(09.01.2007) konvertert til nytt regelverk og har åpnet en forskriftsprosess som tar utgangspunkt
i videreføring av eksisterende løyper.

Gjennom utredningen har Sweco Norge AS tatt utgangspunkt i saksbehandlingsreglene angitt i
motorferdselforskriften §4a og utdypninger vedr. konvertering i Miljødirektoratets brev av
22.09.2017 «Videreføring av eksisterende snøskuterløyper – krav og veiledning til utredning og
prosess».

Kommunene vedtar løyper med hjemmel i motorferdselloven §4a. Forskriftprosessen og
utredninger i forkant av vedtaket gjøres etter reglene i motorferdselforskriften §4a.

Lovverket som gir adgang til etablering av løypene baserer seg fullt og helt på en åpen
planleggingsprosess der dialog, medvirkning og enighet på tvers av ulike interessefelt er
nødvendig å oppnå for at kommunene oppfyller vilkårene for fastsettelse av løyper.

Hvordan dette stiller seg i forhold til konvertering av eksisterende løyper vil i større grad
avhenge av erfaring og kunnskap om interesseforhold og mulige konflikter knyttet til hensynene
som motorferdselforskriften §4a skal ivareta.
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Forutsetninger

1 .3 .1 M e d v i r k n i n g o g p r o s e s s

Gjennom konverteringsprosessen stilles det forventinger til at kommunen legger til rette for
dialog med berørte parter, involvering av interessenter, samarbeid, offentlighet og informasjon.

Kommunen må finne løsninger slik at det så langt det er mulig unngås interessekonflikter.

Løypenes virkninger for influensområdet må utredes og saken må sendes på høring før det kan
treffes vedtak om snøskuterløyper.

- Grunneiere må ha gitt samtykke
- Avklaring og dialog med reindriftsnæringen
- Vurdere løypene mot kartlagte og verdsatte friluftslivsområder
- Vurdering mot naturmangfoldloven samt kulturminner og kulturmiljø
- Vurdere løypenes virkning for naturmangfoldet
- Støy mot bolig- og hytteområder iht. angitte minsteavstander
- Sikkerheten for de som kjører og andre (ROS)
- Skredfare
- Landskaps- og kjøreforhold

1 .3 .2 G e n e r e l t o m u t r e d n i n g e n

Selv om motorferdselforskriften §4a åpner for motorisert ferdsel til fornøyelsesformål, er det
fortsatt et mål å begrense motorferdsel mest mulig. Motorferdselloven gjelder fortsatt for all
annen ferdsel i utmark og på vassdrag. Det gis ikke tillatelse til etablering av løyper for ATV eller
andre motoriserte kjøretøy bortsett fra snøskuter. I sentrale områder for kalving og flytting av
rein skal løypene være stengt etter 25. april. Løypene skal ikke kreve terrenginngrep, men
mindre tiltak som små bruer eller klopper der hvor det er nødvendig for å ivareta sikkerheten
defineres ikke som terrenginngrep.

Løypene kan ikke legges i verneområder eller forslåtte verneområder. Kommunen kan ikke
dispensere eller på en annen måte gjøre unntak fra bestemmelsene om snøskuterløyper som
den har vedtatt. Løypene vil ikke være dispensasjonsgrunnlag for hyttekjøring el.

Forskrift om kjøring med motorvogn i terrenget og på veg ikke åpen for alminnelig ferdsel legges
til grunn for kjøring i løypene. Lyngen kommune har ingen vegstrekninger åpne for
snøskuterkjøring.
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1.3.3 Mulighet til å klage på kommunens vedtak  

Kommunestyrets vedtak kan påklages av grunneiere og rettighetshavere til eiendommer i 
løypenes influensområde, Sametinget og berørte reinbeitedistrikt samt organisasjoner hvis 
interesser blir berørt av snøskuterløypene, nabokommuner og berørte statlige og regionale 
organer. Muligheten til å klage på kommunens vedtak om snøskuterløyper følger av 
motorferdselforskriften §4a åttende ledd. Forvaltningsloven kapittel VI gjelder. Fristen for å 
klage er 3 uker fra det tidspunkt underretning om vedtaket er kommet frem til vedkommende 
part. 
 

1.3.4 Opphevelse av forskriften  

Den lokale forskriften om snøskuterløyper kan og bør oppheves når det ikke lenger er behov for 
den eller når eldre forskrift erstattes av en ny. Hvis hjemmelsloven eller den aktuelle 
hjemmelsbestemmelsen oppheves bør også den kommunale forskriften oppheves. Forskrifter 
oppheves på samme måte som de fastsettes.   
 

1.3.5 Overtredelse av forskriften 

Gjennom evalueringen av tidsbegrenset forsøksprosjekt med isfiskeløyper igangsatt av 
Fylkesmannen i Troms med siktemål på å redusere omfanget ulovlig kjøring beskrevet i 
Miljødirektoratets DN Rapport 2007-3 konkluderes det med at forsøksordningen ikke hadde ført 
til nedgang i ulovlig kjøring.    

Overtredelser knyttes i hovedsak til kjøring som strider med rammene kommunen har satt 
gjennom bestemmelsene om bruk av løypene.  

Ut fra erfaringer fra andre kommuner som har fastsatt løyper etter motorferdselforskriften §4a er 
ulovlig kjøring ut fra løypene en varierende utfordring. Det er av stor betydning at kommunene 
definerer en tydelig toleransegrense mht. virkemidlene som er tilgjengelige. 

Politiet og Statens naturoppsyn (SNO) er kontrollmyndigheter.  

Kommunens virkemiddel er anmeldelse av ulovlige forhold og stenging av løypenettet. 
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2 Bakgr unn

Sakens foranliggende

Løypene i Lyngen er trekkplaster for både lokale og tilreisende. Flere aktører benytter løypene
til næringsvirksomhet ved å tilby aktiviteter som snøskutersafari, og opplevelser som bla.
nordlysturer. Løypene er også viktige for lokale bedrifter som driver salg eller reparasjon av
snøskutere. Løypene har vært viktige i lokal næringssammenheng og bidrar til frivillig
engasjement blant skuterforeningene som er med på den daglige driften med merking og
preparering av løypene.

Rammer for utredningen

Lyngen kommune har fastsatt rammene for utredning til å gjelde videreføring av eksisterende
løypenett med muligheter for utredning av forslag til endring og mindre utvidelse av de
gjeldende løypene.

Kommunene har gjennom bestemmelser i lov og forskrift fått myndighet til å etablere løyper for
kjøring med snøskuter på vinterføre i fastsatte løyper. Vedtak om løyper medfører disponering
av areal, stedvis over lange strekninger som kan berøre flere motstridende interesser, spesielt
gjennom vinteren.

I dette tilfellet har Lyngen kommune åpnet en prosess som tar utgangspunkt i videreføring av
eksisterende løypenett. I den sammenheng sees også utredningene i lys av Miljødirektoratets
brev til kommunene i Nord-Troms og Finnmark datert 22.09.2017 – «Videreføring av
eksisterende snøskuterløyper - krav og veiledning til utredning og prosess», hvor intensjonen er
å avklare interessemotsetninger som skapes av bruken i eksisterende løyper og vurdere
løypene opp mot ny informasjon som har tilkommet etter forrige vedtak om skuterløyper.

Lyngen kommune har gitt rom for utredning av moderate tilføyinger og endring av traseene der
hvor det er hensiktsmessig. Det har ikke tilkommet forlag om løyper utenfor de geografiske
områdene som allerede har skuterløyer.

I 2009 kom naturmangfoldloven som stiller krav om vurderinger etter §§ 8 – 12. Det kan også ha
kommet til ny kunnskap og registreringer, for eksempel om fjellrev, rovfugler eller andre sårbare
arter. Derfor legger man til grunn at kunnskapsgrunnlaget for vurderingene som ble foretatt ved
siste fastsettelse kan ha forandret seg.
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3 Utr edni ngsgr unnl ag

Gjeldende løypers lokalisering

Løypene er lokalisert på tre forskjellige
geografiske steder i Lyngen kommune i
Troms og Finnmark fylke.

En løype er anlagt ved kommunesenteret
Lyngseidet, den andre ved bygda Svensby
som har fergeforbindelse til Breivikeidet
(korteste veg til Tromsø) og den tredje og
lengste løypen i Nord-Lenangen, nord i
kommunen. Alle løypene er lokalisert på
nordre del av Lyngenhalvøya.

Løypene er ikke knyttet sammen og går for
det meste i lavlandet og dels inn i, og
oppunder de majestetiske lyngsalpene som
er en av Tromsø-regionens mest populære
turistattraksjoner for skikjøring, og friluftsliv.

Følgende løyper kan åpnes for kjøring i tråd
med gjeldende forskrift om snøskuterløyper:

1 Båtnes – Straumen – Raudtindvatnet

2 Båtnes – gnr./bnr. 112/45 i Sør-
Lenangen

3 Løype opp Vassdalen

4 Løype til Hamnes over Stakkemyra

5 Svensby – Jægervassbotn, med
sidegrein til Trollvatnet

6 Nord-Lenangen – Vákkas

7 Storsteinnes til eksisterende løype
vest for Trollvatnet

8 Storsteinnes til eksisterende løype
vest for Trollvatnet

9 Lyngseidet – Rottenvikvatn

Figur 1: Gjeldende løypers lokalisering
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Gjeldende forskrift FOR-2007-01-09-36

Gjeldende forskrift åpner for kjøring i løy

Båtnes – Straumen – Raudtindvatnet
Snøscooterløypa starter fra Båtnes og følger lia nordover før den svinger mot øst til
Straumen/Reinbakken, og videre sørover før den går ned på sjøisen før Grasbergneset og fra
sjøisen via Nordlenangsbotn til nordbredden av Raudtindvatnet (= nedre Rundtindvatnet).

Båtnes – gnr./bnr. 112/45 i Sør-Lenangen
Snøscooterløypa starter fra Båtnes og følger lia sørover langs Sør-Lenangen, hovedsakelig i
60-100 meters høyde. Løypa stopper ved gnr./bnr. 112/45.

Løype opp Vassdalen
Snøscooterløypa tar av fra Raudtindløypa 180 moh., går mot vest/nordvest til den møter
Mellaelva, og følger Mellaelva oppover. Løypa passerer nordenden av nedre Vassdalsvatn og
går sør for de øvre Vassdalsvatnan. Løypa går gjennom Vassdalsskardet, og ender sør for
skardet, ca. 600 moh.

Løype til Hamnes over Stakkemyra
Løypa tar av fra Raudtindløypas nordligste punkt, passerer vestsiden av Stakkemyra, for
deretter å følge parallelt med hovedveien til den møter vegen som går ned til Hamnes. Fra
Krysset går løypa over vegen og ned til havna på Hamnes.

Svensby – Jægervassbotn, med sidegrein til Trollvatnet

Snøscooterløypa går langs Storåsvegen (skogsveg) fra fylkesveg 312 på Svensby til grensen
mellom eiendommene 123/8 og 123/11 øst for Storåsen. Derfra ca. 100 meter østover langs
grenseveg, videre ca. 400 meter nordover langs myr til eiendommen 123/7, krysser
Trollvasselva østover, derfra ca. 500 meter nordover langs myr, krysser Trollvasselva over til
elvas vestside og ender på eiendommen 121/2, i en avstand av ca. 200 meter fra Jægervatnet
leirskole.

Sidegreina starter ved snuplassen på Storåsvegen, ca. 2 km fra fylkesveg 312. Derfra går løypa
østover til Trollvasselvas utløp fra Trollvatnet.

Nord-Lenangen – Vákkas
Løypa starter fra Raudtindløypa ved Vassdalselva i Nordlenangsbotn, følger vest for Botnelva til
Nedrevatnet, Øvrevatnet og til endepunkt øst for høyde 293 i botn av dalen.

Storsteinnes til eksisterende løype vest for Trollvatnet

Løypa starter ved avkjøringen til tomt 91/11 på Storsteinnes. Den vil knyttes sammen med
eksisterende skuterløype, som har startpunkt ved parkeringsplassen til Gamslett
bygdemuseum. Sammenknytningen til eksisterende løype vil være på myra vest for Trollvatnet.

Lyngseidet – Rottenvikvatn
Løypa starter bak Lyngenhallen, går opp bak kirkegården, vest for alpinbakken og følger
eksisterende skogsbilveg opp til Eidenasen, derfra over Langvatn og til Rottenvikvatn. Løypa
stopper ved den sørligste enden av Rottenvikvatn.
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Arealbruk og påvirkning

Løyper kan kun etableres på bærende snølag. Arealbruken utgjør flaten som dekkes av
snøskuterløypen på snø samt tilhørende arealer i forbindelse med av/på-lasting av snøskutere
samt arealer til rasting, løypemerking og skilting. Parkerings- og oppstillingsplasser for biler med
tilhengere inngår også i løypenes infrastruktur.

Løypene i Lyngen berører viktige og svært viktige friluftslivsområder kartlagt etter
Miljødirektoratets veileder M98-2013. Eksisterende løype «Båtnes-Straumen-Rødtindvatn» i
Nord-Lenangen går et stykke inn i Lyngsalpan landskapsvernområde.

Lyngen-området brukes mye av tilreisende, både sommer og vinterstid. Lyngasalpan er med sitt
karakteristiske landskap og nærheten til Tromsø et populært friluftslivsmål for tilreisende.

Snøskuterløyper fører ikke til bruk av naturressurser, men kan medføre lokale belastninger på
området i form av forurensing fra snøskutere som brukes i løypene.
Støy er en faktor som kan skape forstyrrelser for dyrelivet samt mennesker som bor, har hytte
eller oppholder seg i influensområdene. Det kan skape virkninger for utøvelse av tradisjonelt
vinterfriluftsliv i områder hvor naturen brukes til dette. Løypene ligger for det meste utenfor
inngrepsfri natur.

Følsomheten for støy kan variere og det er vanskelig å fastlegge en grenseverdi som garanterer
mot helseskader for mennesker eller tydelig definerer virkningene for dyrelivet.
Minsteavstandene i miljødirektoratets veileder for støy og planlegging av snøskuterløyper dat.
10.01.2018 legges til grunn for behandlingen av løypeforslagene.

Bruken i faste løyper kan skape virkninger for reindriften hvis området utgjør et bruksgrunnlag i
fremtidig perspektiv, brukes til vinterbeite på nåværende tidspunkt, eller at kjøring i løypene
gjennom terrenget kan medføre forstyrrelser som leder reinen bort fra naturlige oppholds- og
beitearealer. Lyngen kommune har ikke vinterbeiter, men det er viktig at reinen gis ro i den
viktige tiden før kalving.

Skuterløypen fra Engens i Nord-Lenangen krysser på et sted fylkesveg. Statens vegvesen stiller
krav til utforming og frisikt i krysningspunktet på bakgrunn av veilederen «Snøscooter».

Bruken av løypene i samfunnsmessig perspektiv

Løypene er åpne for alle brukergrupper og nyttes av både lokale brukere og tilreisende.
Nærheten til Tromsø gjør løypene svært aktuelle for opplevelsesturisme. De fleste aktørene er
lokale, og avhengige av løypene i Lyngen kommune for å ha et stabilt kundegrunnlag. Dette
bidrar sammen med fritidskjøringen at man på større utfartsdager opplever høy intensitet og
mye kjøring i løypene. Samtidig bidrar løypene til engasjement i skuterforeningen som står for
merking og vedlikehold av løypene gjennom sesongen. Det forekommer årlig flere ski- og
skredulykker i Lyngsalpene. Skuterløypene er viktige fremkomstveger for redningstjenester og
nødetater. Norsk folkehjelp har en beredskapsstasjon ved Lenangen skole. Herfra er det 1,8 km
frem til skuterløypen i Nord-Lenangen og dens endepunkt ved gnr. 112 bnr. 45. Ved utrykning
benytter folkehjelpen skuterløypen så langt det er mulig, da løypene er preparert, lette og raske
å ferdes i.
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Samfunnsmessige forhold

- Løypene er en viktig akselerator for frivillig engasjement i skuteforeningen.
- Løypene er med på å dekke et rekreasjonsbehov og bidrar til opprettholdelse av

kundegrunnlaget for en del av den lokale næringsstanden. I mindre lokalmiljø er dette
spesielt reiselivsbedrifter som tilbyr snøskuterturer, verksteder som reparer motorkjøretøy
samt dagligvarebutikker, campingplasser og drivstoffstasjoner.

- Nytteverdien av snøskuterkjøring til rekreasjonsformål er normalt størst i de nordligste
delene av landet hvor vinteren er lang og det er vanlig med store snømengder. Bruken av
snøscootere er derfor utbredt både til nyttekjøring og fornøyelseskjøring.

- Løypene bidrar til opprettholdelse av bedrifter lokalt og i regionen, grobunn for frivillig
engasjement og økt trivsel blant brukerne. Skuterløyper skaper likevel store
interessemotsetninger. Kjøring i løypene bidrar til forstyrrelser for både dyreliv og friluftsliv.
Reindriften berøres også i den grad løyper ikke stenges før reindriften ankommer Lyngen
for vår- og sommerbeite. Lyngen kommune har svært viktige områder for friluftsliv hvor
løypene går i grenselandet til Lyngsalpan landskapsvernområde, og lengst nord i
Landskapsvernområdet går løypene inn i deler av verneområdet.
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Vurdering mot forskrift om KU

Kommunale planer, og private og offentlige tiltak og virksomheter medfører som regel
forandringer i befolkningens omgivelser. Enten slike forandringer blir påført folk, eller folk
oppsøker dem, er det både riktig og viktig å redegjøre for hvilke forandringer som er
sannsynlige, og hva disse kan bety.

Snøskuterløyper innebærer disponering av areal til et formål som berører flere interessefelt over
et stort geografisk område, spesielt reindrift, friluftsliv og naturmangfold, men også boliger og
hytter.

Negative virkninger vil primært skapes av kjøring i løypene vinterstid. Virkningene for resten av
sesongen vil normalt ikke medføre betydelige konsekvenser utenfor vintersesongen.

Sjekkliste for KU

Plantype Ja Nei

§6 a Regional plan etter plan- og bygningsloven x

Kommuneplanens arealdel x

Kommunedelplan x

Områderegulering x

Tiltak i vedlegg I som behandles etter andre lover enn plan- og
bygningsloven.

x

b Reguleringsplan etter plan- og bygningsloven som for tiltak i vedlegg I. x

Tiltaket er konsekvensutredet i tidligere plan x

c Tiltak i vedlegg I som behandles etter andre lover en plan- og
bygningsloven

x

§7 a Tiltak i vedlegg II som behandles etter energi-, vannressurs- eller
vassdragsreguleringsloven

x

b Planer og tiltak etter andre lover som fastsetter rammer for tiltak i
vedlegg I og II og som vedtas av et departement

x

Planer og programmer etter andre lover etter tiltak i vedlegg I og II som
vedtas av et departement

x

§8 a Reguleringsplan for tiltak i vedlegg II x

b Tiltak i vedlegg II som behandles etter en annen lov enn plan- og
bygningsloven

x

Konklusjon til KU vurdering

Temaene som kommunen plikter å utrede jf. motorferdselforskriften §4a sammen med forhold
som er funnet relevante å ta med dekkes i tilstrekkelig grad av kravene til utredning jf.
motorferdselforskriften §4a med kravet til vurdering iht. NML §§ 8-12 samt kravet til prosess
etter forvaltningsloven kapittel VII.

Utredningsplikten dekkes av regelverket som følger av lovhjemmelen. Samtidig kan løyper
reverseres uten større synlige spor etter en eventuell avvikling.
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Løypene er en kjøreveg for beltemotorsykkel på snødekt mark hvor de største konsekvensene
primært knyttes til støy, hardpakking av snø og ulykker hvor beltemotorsykkel er involvert.
Virkningene relaterer seg også i stor grad til hvordan føreren håndterer kjøretøyet.

Planlegging og utredning av snøskuterløyper jf. motorferdselloven §4a med tilhørende forskrift
faller ikke inn under KU-plikt. Temaer som kunne vært aktuelle for KU dekkes av reglene for
behandling av snøskuterløyper etter nasjonal motorferdselforskrift §4a.

Det knyttes forventninger til at kommunen tilrettelegger for en hensiktsmessig bruk slik at det
skapes en rasjonell balansegang som bidrar til å dempe interessemotsetninger og miljømessig
belastning, men likevel legger til rette for skuterløyper som i størrelse og omfang er dekkende
for å ivareta et helhetlig løypesystem som er til gagn for rekreasjon, turisme, lokale
næringsaktører og frivillig engasjement i skuterforeningene.

Forventninger til kommunen

Samtidig med dette arbeidet pågår er det åpnet prosesser for åpning av nye løyper og
videreføring av gjeldende løyper flere andre steder i Troms og Finnmark fylke.

Bruken i sammenliknbare naboland som Sverige og Finland der det er tillatt med fritidskjøring
med snøskuter i en eller annen form skaper også forventninger til at kommunen fortsetter å
legge til rette for snøskuterløyper.

Kommunen må ivareta interesser som reindrift, jordbruk og skogbruk. Som
forurensningsmyndighet er det også knyttet forventninger til at kommunen ikke tillater
motorferdsel som kan føre til forurensning av drikkevannskilder som kan følge fra bruk både
direkte ved vannkilden eller via tilsig fra løypesporet. Drikkevannskilder kan være brønner,
inntak fra elver og bekker eller oppkom som ikke er registrerte. Her er det viktig at grunneierne,
gjerne gjennom grunneieravtalen gjøres oppmerksom på hensynet slik at kommunen kan få
informasjon som gjør det mulig å lokalisere drikkevannskilder som kan bli berørt av løypene.

Brukergrupper som pr. i dag nytter området til andre friluftslivsformål som opplever negative
virkninger fra bruken i løypene søkes ivaretatt gjennom dialog og muligheter til å uttale seg til
oppstartvarselet og under høringen. Lyngen kommune har stått for GPS sporing og
prosjektledelse. Skutermiljøet har bidratt med lokalkunnskap og informasjon. Løypene i Lyngen
er svært populære og mye brukt av reiselivsbedrifter.

Det er dermed grunn til å tro at forventningene til avklaringer i forskriftprosessen både blant
ulike interessegrupper, innbyggerne og sektormyndighetene er høye.
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4 For skr iftspr osess

Forutsetninger

4 .1 .1 R o l l e f o r d e l i n g u t r e d i n g / p r o s e s s

Lyngen kommune leder prosessen og har involvert Sweco Norge AS i arbeidet med utredninger
og vurderinger knytet til forskriftsarbeidet med utferdigelse av forskrift.

4 .1 .2 F o r v e n t n i n g e r f r a n a s j o n a l t o g r e g i o n a l t h o l d

Kommunes mulighet til å gjøre vedtak om snøskuterløyper med kart over løypenett er en direkte
konsekvens av Stortingets vedtak av ny lov om motorferdsel i utmark den 19.06.2015. Gjennom
lovendringen ble også særreglene for kommunene i Nord-Troms og Finnmark fjernet og disse
kommunene gitt en frist på 6 år til å konvertere sine løyper til det nye regelverket.

4 .1 .3 F o r s k r i f t s p r o s e s s e n v e d k o n v e r t e r i n g a v l ø y p e r

Miljødirektoratet har i brev av 22.09.2017 «Videreføring av eksisterende snøskuterløyper - krav
og veiledning til utredning og prosess» redegjort for kravene til utredning og veiledning til
prosess for videreføring av løyper i Nord-Troms og Finnmark.

Generelt gjelder de samme kravene til prosess for videreføring av løyper som for fastsettelse av
nye løyper. I kommuner som Lyngen hvor det har vært løyper i mange år vil
interessemotsetninger og virkinger kunne synliggjøres basert på erfaringsgrunnlaget som
kommunene har med de eksisterende løypene.

Likevel må vurderingene gjøres på nytt siden det gjennom årenes løp kan ha tilkommet ny
informasjon som må tas med i beslutningsgrunnlaget.

Gjennom forskriftprosessen har kommunen også mulighet til å vurdere både mindre og mer
omfattende endringer av løypenettet. Miljødirektoratet sier i brevet av 22.09.2017 at kommuner
med planer om utvidelse av løypenett bes samkjøre prosessene slik at man lettere kan vurdere
samlet belastning jf. NML §§ 8-12.

4 .1 .4 A k t i v m e d v i r k n i n g

Flere enkeltpersoner, lag foreningen og organisasjoner har medvirket aktivt i sammenheng med
fremskaffelse av grunnlagsmaterialet. Sweco Norge AS har sammen med Lyngen kommune i
tidligfase etablert dialog for å avklare status for eksisterende løyper og forutsetninger for
konverteringsprosessen. Løypene i Lyngen kommune har eksistert fra 1980-tallet og er i den
sammenheng godt etablert i lokalmiljøet. Løypene er spesielt viktige for kommunens
reiselivsnæring og frivillighet i skuterforeningen på tvers av aldersgrupper og lokalmiljøene i
kommunen. Snøskuterforeningen har sammen med grunneierlaget på Svensby bidratt aktivt i
planleggingsfasen.

Løypene kan ha uheldige virkninger for f.eks. naturmangfoldet, friluftsliv og reindrift samt støy
mot bolig- og hytteområder. Fra nasjonalt og regionalt hold forutsettes det at kommunene skal
bidra til å ivareta disse hensynene.



  

   

 
 

15(72) 
 

  

 

4.1.5 Grunneiers samtykke 

Motorferdselforskriften §4a sjuende ledd sier: Kommunen kan ikke treffe vedtak om 
snøscooterløyper over en eiendom før grunneier har samtykket. Det betyr f. eks at et sameie 
eller en eiendom med flere hjemmelshavere, så må alle ha samtykket til løypene.  

Lyngen kommune innhenter samtykke fra grunneiere som er berørt. Snøskuterforeningen bidrar 
i dette arbeidet for løypene i Nord-Lenangen og Lyngseidet. Løypen som går fra Svensby, 
berører eiendommer som omfattes av Svensby og omegn grunneierlag. Grunneierlaget har 
gjennom kommunens arbeid stilt forutsetninger for grunneieravtalen. Man ser at flere 
reiselivsaktører benytter seg av løypene. Grunneierne ønsker åpne løyper for innbyggerne og 
tilreisende rekreasjonskjørere, men vil ha mulighet til å inngå avtaler med aktører innenfor 
opplevelsesbasert turisme som baserer sin virksomhet og inntjening på å kjøre turister i 
løypene. Det er naturlig at kommunen i slike sammenhenger imøtekommer grunneierne så langt 
det er mulig. Kommunene kan ikke overprøve en grunneiers rett til å forby motorisert ferdsel på 
ens eiendom jf. motorferdselloven §10 og motorferdselforskriften §4a sjuende ledd. For å få til 
løyper er det viktig at det føres dialog med grunneierne for å se hva som er mulig å få til.  

Motorferdselloven § 10.(forholdet til grunneiere o.a.). 

Denne lov innskrenker ikke den adgang grunneier og bruker har etter gjeldende rettsregler til å 
forby eller begrense motorferdsel på sin eiendom. 

Motorferdselforskriften §4a sjuende ledd: 
Kommunen kan ikke treffe vedtak om snøscooterløype over en eiendom før grunneier har 
samtykket. 

I en kommune som Lyngen, hvor løypene i relativt stort omfang brukes av aktører som benytter 
skuterløypene i sitt kundetilbud kan bidra at grunneiere som stiller sin grunn til disposisjon for 
kommunens forskrift om snøskuterløyper, vil oppleve at de aktører som bruker løypene henter 
sin inntjening uten at grunneierne selv står igjen med fortjeneste. Slike forhold kan bidra til at 
grunneiere ikke samtykker til snøskuterløyper.  

Merknadene til motorferdselforskriftens §4a: 

Kommunen kan også fastsette andre bestemmelser om bruken av løypene, for eksempel om 
bruk til bestemte formål eller grupper, eller bestemmelser om betaling. Slike bestemmelser må 
imidlertid ikke stride mot andre rettsregler (for eksempel prinsippet om ikke-diskriminering i 
EØS-avtalen). 

Motorferdselloven §10.(forholdet til grunneiere o.a.):  

Denne lov innskrenker ikke den adgang grunneier og bruker har etter gjeldende rettsregler til å 
forby eller begrense motorferdsel på sin eiendom. 

Forholdet til samtykke fra berørte grunneiere er ofte et av de mest sentrale temaer i 
forskriftprosessen. Lov og forskrift sier lite om ingen ting utover det forhold at grunneiers 
samtykke må hentes inn før kommune treffer vedtak om snøskuterløyper. Miljødirektoratet har i 
sitt svar til WSP Norge AS den 12.08.2019 - Svar på kravet til grunneiersamtykke ved 
videreføring av eksisterende løyper i Kåfjord kommune gitt rom for at samtykke fra berørte 
grunneiere kan innhentes ved «stilltiende samtykke». I Lyngen kommune har 
snøskuterforeningen og grunneierlag sammen med Lyngen kommune bidratt med å skaffe til 
veie samtykke fra berørte grunneiere ved direkte forespørsel.  
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Forskriftsprosessen

4 .2 .1 M e l d i n g o m o p p s t a r t

Lyngen kommune meldte oppstart av forskriftsprosess i brev til regionale myndigheter,
interesseorganisasjoner og andre berørte den 03.08.2020 hvor frist for innspill var satt til
15.09.2020.

Organisasjoner og publikum er invitert til å komme med innspill og synspunkter. Prosessen har
også omfattet drøftingsmøter innad i kommuneadministrasjonen.

4 .2 .2 D i a l o g f ø r h ø r i n g o g o f f e n t l i g e t t e r s y n

o Dialog og kommunikasjon med reinbeitedistriktene om deres bruk av området og løypenes
virkninger for den daglige driften er et av hensynene kommunen plikter å utrede iht.
motorferdselforskriften §4a. Møte med Ittunjárga/Rendalen reinbeitedistrikt ble avholdt
23.06.2020. Senere har Sweco og Lyngen kommune gått i dialog med Svensby og omegn
grunneierlag og snøskuterforeningen.

o Sweco har vært i telefonisk kontakt med verneområdeforvalteren for Lyngsaplan LVO.

o Dialog med snøskuterforeningen knyttet til sporing og tilpasninger av løypetraseene

Saksutvikling

Tid Hendelse

14.05.2020 Innledende møte med Svensby og omegn grunneierlag

03.08.2020 Melding om oppstart med frist 15.09.2020

23.06.2020 Møte med Ittunjárga / Rendalen reinbeitedistrikt

Mars 2021 GPS sporing av traseer

Mai 2021 Vedtak om høring og offentlig ettersyn

Gjennom forskriftsprosessen har Lyngen kommune hatt løpende dialog med berørte grunneiere.
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Uttalelser til melding om oppstart

Lyngen kommune sendte ut melding om oppstart av forskriftsprosessen den 03.08.2020 med
frist for innspill 15.09.2020. det kom inn 4 uttalelser.

Avsender: Mattilsynet
Dato: 19.08.2020
Merknad: Det er viktig at det blir teke nødvendig hensyn til drikkevannskilder og

nedslagsfelt til drikkevannskilder i denne prosessen. Lyngen kommune har
enkle og sårbare vannbehandlingssystem. Trygt drikkevann er avhengig av at
råvatnet har brukbar kvalitet. Mindre vannverk er ekstra sårbare. Dei har ofte
ikkje ressursar til omfattande vannbehandling.

Råvannskilden til Svendsby tursenter sitt vannverk ligg i det same området
som ei av dei eksisterande skuterløypene etter som vi forstår.

Beskyttelse av drikkevannskilder og sikring av råvannskvaliteten er eit viktig
punkt i «Nasjonale mål for vann og helse» og føringane frå sentrale
myndigheter.

Når det gjelder beskyttelse av drikkevannskilder og krav til vannforsyning viser
vi til; Drikkevannsforskriften § 26: krav til at kommuner skal ta
drikkevannshensyn ved utarbeidelse av kommuneplanens arealdel og
reguleringsplaner. Krav til å vurdere behov for restriksjoner for å beskytte
råvannskilder og vanntilsigsområder.

Nasjonale mål for vann og helse, vedtatt av regjeringen i 2014: mål angående
kvalitet på drikkevannet, behov for økt tilknytning til felles vannforsyning,
beskyttelse av vannkilder.

Nasjonale forventinger til regional og kommunal planlegging 2019-2023 pkt 2-
3: Det er viktig at
vannforekomster som benyttes til vannforsyning beskyttes mot forurensning
slik at brukerkonflikter kan unngås og at befolkningen er sikret tilstrekkelige
mengder helsemessig trygt drikkevann. Sikring av drikkevannskilder og areal
til infrastruktur for vann og avløp er en viktig del av kommunale planer.

Og regjeringens forventinger: Fylkeskommunene og kommunene tar hensyn til
og beskytter drikkevannskilder i sin planlegging, slik at behovet for rensing ved
produksjon av drikkevann reduseres.

Når det gjelder dyrevelferd, er det på generelt grunnlag viktig å ta hensyn til
reindrifta.

Vurdering: Løypene er vurdert mot registrerte drikkevannskilder. Gjennom dialogen med
berørte grunneiere og skuterforeningen har det blitt avdekt drikkevannskilder
som er hensyntatt ved plassering av løyper.
Selv om drikkevannskilder er hensyntatt i forskriftsarbeidet kan det like fullt
være at løypene berører private vannkilder som ikke er fanget opp. Lyngen
kommune har videre meddelt om dette i melding om høringsvedtak hvor det
forespørres om at aktuelle grunneiere eller andre berørte sjekker ut om
løypene kan komme i konflikt med kjent drikkevannskilde.
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Avsender: Sametinget 

Dato: 24.08.2020. 

Merknad: Naturgrunnlaget for samisk kultur og næringsutøvelse.  
Sametinget ser medvirkning fra samiske interesser som viktig og verdifullt i all 
type planarbeid. Samiske interesser og lokalsamfunn vil kunne være siida, 
reinbeitedistrikt, bygdelag, utmarkslag og andre interesseorganisasjoner. 
Kommunen skal også legge til rette for medvirkning fra den samiske 
befolkningen som ikke alltid er bosatt i kommunen, men som likevel har sine 
næringsarealer i kommunen, herunder reindrift. Snøscooterløypene vil ha 
konsekvenser for reindrifta. Fra Sametingets side forutsetter vi en reell og nær 
dialog med reindrifta i området. Dette både i forhold til vedtak av løypenettet 
og de enkelte løypetraseene, og i forhold til utforming og vedtak av 
løypeforskrift. Sametinget viser til brev av 20.10.2017 fra Miljødirektoratet til 
kommunene om planlegging av snøskuterløyper og hensynet til reindriften. 
Kommunen skal ta hensyn til kulturminner og kulturmiljø ved fastsetting av 
løyper, og må søke å finne løsninger for å unngå konflikt med disse 
hensynene. Sametinget forventer at ferdsel på skuterløyper skjer på snødekt 
mark og is slik at fare for slitasje av både kjente og ikke registrerte 
kulturminner er liten. Vi ber om at kommunen allikevel tar i hensyn til kjente 
kulturminner som er tilgjengelige i databaser som Kulturminnesøk og 
Askeladden og søker å unngå at løyper kommer i direkte berøring med disse. 
Sametinget vil vurdere eventuelle konflikter med kjente kulturminner når en 
oppdatert løypenett kommer på høring. 

Vurdering: Lyngen kommune har avholdt møte med Ittunjárga reinbeitedistrikt hvor 
reinbeitedistriktet bidro sterkt til forskriftsarbeidet, både i sammenheng med 
hensynet til reindrifta og informasjon om Samiske kulturminner i 
skuterløypenes influensområder. Det er gjennom utredningen sjekket 
løypeforslagene mot kulturminneregistreringer i offentlige søketjenester som 
askeladden og kulturminnesøk.  

 

 
Avsender: NVE Norges vassdrags- og energidirektorat  
Dato: 02.09.2020 
Merknad: Skredfare: 

Ved utarbeidelse av planer som inkluderer snøscooterløyper innenfor 
aktsomhetsområder for skred anbefaler vi at personer med dokumentert 
snøskredfaglig kompetanse involveres for å vurdere skredsikkerheten for 
foreslåtte løyper. Personer med tilstrekkelig kompetanse finnes ofte lokalt. En 
må også ta hensyn til andre lokale forhold som kan representere en fare ved 
scooterkjøring, f.eks. små brattheng og kløfter, usikker is og lignende. 
 
Klima og løyper på vasssdrag 
Norsk klimaservicesenter (NKSS) har utarbeidet klimaprofil for Troms . 
Klimaprofilen konkluderer med at klimaet i Troms allerede er i endring og at 
det bla. må forventes flere og større regnflommer, tidligere snøsmelteflommer, 
hyppigere vinterisganger og økt snøskred- og sørpeskredfare. Disse 
endringene innebærer at det må utvises økt 
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varsomhet både ved planlegging av, og ferdsel i, snøscooterløypene. Særlig 
varsomhet må utvises ved kryssing av regulerte magasin og kryssing av 
vassdrag hvor kryssingspunktene ikke består av faste kryssingspunkter som 
bruer eller kulverter samt i områder i, eller i nærhet til, bratt terreng. Vann og 
bekker som tidligere kunne krysses trygt hele vinteren og langt ut over våren 
ser mange steder allerede ut til å være mer usikre enn tidligere pga varmere 
klima. Dette er en trend som ifølge «Klima i Norge 2100» bare vil fortsette å 
øke. I tillegg kjøres i dag mange kraftverk med hyppigere variasjoner i tråd 
med raskere endringer i kraftprisene, noe som skaper grunnlag for mer usikre 
isforhold på regulerte vann. 

NVE viser også til Varsom.no som er NVEs portal for varsling av naturfare i 
Norge. Her finner en bla. skredvarsling, flomvarsling og isvarsling. I tillegg 
finnes bla. «Skredskolen» som har svært mye nyttig informasjon hva angår 
ferdsel i bratt terreng og hvordan en kan unngå farefulle situasjoner mht. 
skredfare. Se http://www.varsom.no/. I tillegg viser vi til NVEs faktaark 
«Snøskred og skuterkjøring» 
http://publikasjoner.nve.no/faktaark/2018/faktaark2018_05.pdf. 
 
Som hovedregel vil NVE anbefale kommunene å etablere løyper som kan 
være åpne/sikre selv under krevende værforhold slik at en unngår å legge opp 
til et omfattende system med skredfaglig personell og rutiner for varsling og 
stenging av traseer. Vi forventer ellers at kommunen har et tilstrekkelig faglig 
godt og effektivt system for å kunne ivareta et eventuelt opplegg med stenging 
og åpning av værutsatte (del)traseer. 

NVE har ikke kapasitet til å behandle saker som gjelder de enkelte 
snøscooterløyper. NVE vil derfor ikke uttale seg til de enkelte løypeforslag. 

Kommentar: Lyngen kommune har gjort vedtak om egen rutinebeskrivelse for skredfare.  
Rutinen går ut på at kommunen bruker NVEs side www.varsom.no for 
rasfarevurdering, hvor man i utgangspunktet holder alle løyper åpne ved 
faregrad 1 og 2 med unntak av evt. spesiell varsling fra NGI, NVE eller andre 
kilder med snøskredkompetanse. Stenging slår inn ved faregrad 3 og 4. 
rutinen er lagt til grunn for forskriftsarbeidet. Kjøring på islagte vann er i 
hovedsak aktuelt hvor løypa legges ut på isen i Lenangsstraumen og Nedre 
Rødtindvatnet hvor den ene løypa i landskapsvernområdet ender. 

 
  

http://www.varsom.no/
http://publikasjoner.nve.no/faktaark/2018/faktaark2018_05.pdf
http://www.varsom.no/
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Avsender: Troms og Finnmark fylkeskommune 
Dato: 11.09.2020 
Merknad: Fylkeskommunen peker i sin veiledende uttalelse spesielt på tema som 

friluftsliv, medvirkning, samferdsel og kulturminner. Det forventes grundige 
vurderinger knytet til sumvirkinger og samlet belasting.  

Kommentar: Friluftsliv: 
De enkelte friluftslivsområder som berøres av skuterløypene i Lyngen er 
vurdert mht. løypenes virkninger for vinterfriluftslivet jf. kartlegging og 
verdsetting av friluftslivsområder (2016). det er også foretatt en vurdering av 
skuterløypenes virkninger for kommunens friluftsliv, samlet sett. Det er pekt på 
hvilke områder som berøres, hvilke tiltak som er gjort for å skåne friluftslivet i 
berørte områder, og også beskrevet hvilke friluftslivsområder i kommune som 
er fri for snøskuterløyper. 

Medvirkning: 
Lyngen kommune har oppstartmeldt saken. Det har kommet inn 4 uttalelser 
som er vurdert. Berørte reinbeitedistrikt ble tilskrevet, og avholdt møte med. 
Skuterforeningen og grunneierlag har medvirket aktivt med lokalkunnskap og 
sporing av løypetraseene. i tillegg har det kommet inn henvendelser av 
medvirkende karakter som er hensyntatt.  

Samferdsel: 
Lyngen kommune har søkt om kryssing av fv. 7922 ved Engens i Nord-
Lenangen. Dette er en eksisterende veikryssing. Statens vegvesens veileder 
«Snøscooter (2016)»  er benyttet for vurderinger rundt søknad om veikryssing. 

Kulturminner: 
Skuterløypene er vurdert mot kulturminneregistreringer. Løypene berører ikke 
kjente registreringer men det er gjort avbøtende tiltak knyttet til kulturminnet 
Eidebakken kirkegård.    
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5 Utr edni ng av l øyper

Rammer for forskriftsprosessen

Rammene for forskriftsprosessen omfatter videreføring av gjeldende snøskuterløyper i Lyngen
kommune. Lyngen kommune har åpnet for endinger og tilføyinger av løypene slik at ny forskrift
skal kunne dekke dagens behov og skape mulighetsrom for ivaretakelse av hensynene som
kommunene plikter å ta jf. motorferdselforskriften §4a. Snøskuterforeningen og Svensby og
omegn grunneierlag har gjennomført GPS sporinger som er lagt til grunn for utredningen av
løypene. Løypenettet i Lyngen kommune er i omfang mindre enn flere av de andre kommunene
i Nord-Troms. Løypene ligger i 3 separate geografiske områder og er ikke sammenknyttet.

Traseene vil enkelte steder fravike, fra linjer som er knyttet til gjeldende forskrift og publisert i
kartløsningen «Nordatlas». Disse linjene skal i første omgang ha blitt tegnet for hånd, og siden
digitalisert.

Forholdet til gjeldende forskrift

5 .2 .1 Lenangen

o Løypestart fra Båtnes ikke angitt i Nordatlas kartet.
o Løypen Båtnes – gnr./bnr. 112/45 i Sør-Lenangen er ikke angitt i Nordatlas
o Sluttsted for løypa til Vákkas er jf. gjeldende forskrift øst for høyde 293 i botn av dalen.

Av kartet fremgår høyde 293 på en topp øst for Kvasstinden.
Sør for løypas endested ligger en hytte som pleier å være åpen for turgåere.

o Startpunkt ved Lyngstuva fotballbane er ikke angitt i Nordaltas

5 .2 .2 S v e n s b y

o Ca. 400 meter lang avstikker opp til utsiktspunkt oppunder Dalbotnurda tilføyes

5 .2 .3 L y n g s e i d e t

o Løypen forblir uforandret.
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Kryssing av fv. 7922

Sweco Norge AS har på vegne av Lyngen kommune søkt Troms og Finnmark fylkeskommune
som vegeier om tillatelse til å opprettholde kryssingen av fv. 7922 ved dagligvarebutikken på
Engenes i Nord-Lenangen. Troms og Finnmark fylkeskommune meddelte i brev av 21.05.2021
at tillatelse til krysningspunkt i tråd med angitt situasjonsplan gis i medhold av veglovas §40 og
§43.

Sikkerhetstiltak ved veikryssing

Fartsdempende kurvatur inn mot krysningspunktet

Løypens linjeføring bør uformes slik at det oppnås en naturlig fartsdemping inn mot
krysningspunktet. Ellers gjelder følgende:

- Kryssing vinkelrett på vegen
- Markering av krysningspunktet
- Skilting langs løypen før kryssingsstedet.
- Krav til fri sikt
- Snøskuter har alltid vikeplikt
- Kryssingsstedet gjøres normalt ikke kjent for bilistene

Vedlikehold av krysningspunktene gjennom vinteren

Innkjøringsrampen må vedlikeholdes ved at brøytekantene må fjernes i løypa og holdes nede i
sideområdene for å sikre frisikt og sikker kryssing på begge sider av vegen.

En av kryssingene vises ovenfor. Her ser man at snøscooterløypen krysser normalt på
riksvegen på en rett og oversiktlig strekning. Snøskuterfører har til en enhver tid vikeplikt for
trafikk på den vegen som skal krysses.

For at snøskuterløyper skal kunne krysse offentlig veg kreves det tillatelse fra vegeier.
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Tilføyinger til løypenettet

Lenangen Ny tilleggsløype øst for eksisterende trase mellom Hesjenes og Storvollen
i Nord-Lenangen.

Svensby Ca. 400 meters tilføying til utsiktspunkt v/ Dalbotnbergan nord for Heimtun
på Svensbyløypa.

Lemo AS v/
Hesjebukta

Tilføyingsløype frem til Lemo AS for delesalg/reparasjon av snøskutere.
Bedriften har ytret ønske om en tilføying. Dette er ikke et startpunkt.

Figur 2: Tilføyinger til løypenettet

Ny løype

SvensbyLenangen
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Justering av gjeldende løypetraseer

Storvollen Løypen trekkes høyere opp i terrenget og lenger vekk fra bebyggelsen og
Nord-Lenangen kirke. Dette avhjelper i forhold til støy fra løypen mot
boligfeltet, bidrar til en buffer for nærfriluftsliv vinterstid samt at man ved
denne endringen plasserer løypa mer gunstig slik at det omgås en privat
drikkevannskilde et stykke lenger sør på løypa.

Nord-Lenangen
Gnr. 109 bnr. 8

Reguleringsplan for hyttefelt på eiendommen er under planlegging. Det
forespørres om snøskuterløypa kan trekkes lenger vest.

Startpunkt på løypenettet

Lenangen

Løypestart fra parkeringsplassen ved Lyngstuva fotballbane v/ Båtnes.

Engenes bensin og dagligvare. Stor parkeringsplass ved bensinpumpe og dagligvarebutikk.

Svensby

Løypestat fra Svensby tursenter. Tursenteret har et tun med gode parkeringsmuligheter.

Løypen skal være åpen for alle, men det er mest turkjøring som er aktuelt fra Svensby.

Startpunktet ved Heimtun er mest brukt av de som bor i nærområdet. Begrensede
parkeringsmuligheter, men gunstig med tilgang fra begge sider.

Lyngseidet

Løypestart fra parkeringsplass ved Lyngshallen.

Miljømessige utfordringer

o Løypene merkes med plaststikker. Medfører en del forsøpling hvis disse ligger igjen og
ikke plukkes opp, eller kjøres på knekker og ligger igjen etter at snøen har smeltet.
Fastmerking har blitt nevnt som et alternativ, men dette vil virke sjenerende i terrenget
sommerstid. Krav om bruk av mekrestikke i tre vil kunne bidra miljømessig.

o Mye ulovlig kjøring, spesielt løype fra Lyngseidet hvor det ofte kjøres ulovlig inn i
verneområdet nord for Rottenvikvatnet, på Rotnvikbreen og i Rundfjellet,. Dette skjer
også i Nord-Lenangen men her kjøres det mest utenfor løypene i lavlandet. Det har
tidligere blitt drøftet et egnet lukket skuterpark / motorpark i Tyttebærvika. Det nevnes at
løypa fra Lyngseidet er kort. På utfartsdager er ofte skutertrafikken stor i denne løypa.

o I lys av mengden ulovlig kjøring har det gjennom forskriftsprosessen kommet
tilbakemelding om at Lyngen kommune kunne vært mer restriktive og benyttet
muligheten til å stenge løypene som et virkemiddel mot utstrakt ulovlig kjøring.



25(72)

Verneområder

5 .8 .1 E k s i s t e r e n d e s k u t e r l ø y p e i v e r n e o m r å d e

Den eksisterende skuterløypen i fra Straumen i Nord-Lenangen krysser inn i Lyngsalpan
landskapsvenområde. Den deler seg i 3 separate korte løyper med vendested ved
Bjørndalstinden, Nedre Rødtindvatnet og Vaggas, slik som vist i bildet nedenfor.

Figur 3: Skuterløyper i Verneområdet
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Motorferdselloven §4a fjerde ledd sier at:  

Løyper som fastsettes etter annet og tredje ledd, skal ikke legges i verneområder, foreslåtte 
verneområder eller nasjonale villreinområder. 

Bestemmelsen følges opp i motorferdselforskriftens §4a, også her fjerde ledd.  
Videre følger det av merknadene til motorferdselforskriften §4a at  

Forbudet mot løyper i verneområder innebærer at det ikke kan etableres nye løyper i et 
eksisterende verneområde. Bestemmelsen er ikke til hinder for at allerede eksisterende løyper i 
eksisterende verneområder kan videreføres, slik de fremgår av verneforskriftene, innenfor det 
foreslåtte regelverket. Forbudet er heller ikke til hinder for at man i en prosess om et nytt 
verneområde etter en konkret vurdering lar allerede eksisterende løyper i området bestå, 
forutsatt at løypa ble etablert før oppstart av verneprosessen ble kunngjort etter 
naturmangfoldloven § 42. Dette må avgjøres konkret i den enkelte verneprosess. 

Verneforskriften for Lyngsalpan landskapsvernområde sier følgende om snøskuterløyper: 

§3 5.2 c) Kjøring med snøscooter i eksisterende scooterløyper opprettet i forskrift i 
medhold av motorferdselsloven 

 5.3 a) Motorferdsel på barmark i forbindelse med reindriftsutøvelse i samsvar med 
godkjent distriktsplan etter reindriftsloven 

  b) Landing med helikopter og bruk av snøscooter/ beltevogn på vinterføre i 
sammenheng med Forsvarets øvelser 

  c) Etablering av snøscooterløyper 
 
Med bakgrunn i merknadene til motorferdselloven hvor det åpnes for videreføring av 
eksisterende snøskuterløyper innenfor rammene av landskapsvernområdets verneforskrift, 
legges det opp til at de deler av skuterløypen i Nord-Lenangen som er innenfor 
landskapsvernområdets kan videreføres iht. rammene av ny lokal forskrift slik som løypene 
fremgår etter gjeldende forskrift jf. motorferdselloven §5.  
 
Innenfor rammene av verneformålet gjelder ivaretakelse av det karakteristiske fjellandskapet 
med biologisk mangfold og de historiske aspektene knyttet til kulturmiljø og friluftsliv. 
Lyngsalpene er svært viktige i friluftslivssammenheng.  
Vinterstid er dette i stor grad knyttet til opplevelsen av de alpine fjellområdene. Området er mye 
brukt av turister og et viktig friluftslivsmål. I de lavereliggende områdene ligger det mange 
private hytter / fritidsboliger. Skuterløypen fra Nord-Lenangen deler seg sør for 
Nordlenangsbotn, først med avstikker mot Vaggasvatnet og deretter til Nedre Rødtindvannet og 
Vassdalsskardet. 
 
Vassdalsskaret er et fint utsiktpunkt som er populært blant turister og benyttes mye til 
nordlyssafari. Her inne er det steinete terreng hvo løypen er delt inn i to spor som danner en 
rundkjøring ved endepunktet. Dette er gjort av sikkerhetsmessige hensyn slik at løypen 
avhengig av føreforholdene ved endestedet kan stikkes på to plasser.  
Vassdalsvannet og vannene i Vaggasdalen bruker å være mål for isfiske.  
 
Snøskuterforeningen som drifter løypene i Lenangen, har fremstilt ønske om forlengelse av 
snøskuterløypen mot Vaggas fra dagens endested øst for høyde 293 og frem til Vaggasvannet. 



27(72)

Forslaget medfører en forlengelse av eksisterende løype i verneområdet. Forslaget strider mot
hjemmel for etablering av løyper jf. motorferdselloven og nasjonal motorferdselforskrift §4a.

Merknadene til motorferdselforskriftens §4a sier:

Bestemmelsen er ikke til hinder for at allerede eksisterende løyper i eksisterende verneområder
kan videreføres, slik de fremgår av verneforskriftene, innenfor det foreslåtte regelverket.

I lys av merknadene til nasjonal forskrift gjøres det dermed unntak for eksisterende
snøskuterløyper slik disse fremstår iht. gjeldende forskrift etter motorferdselloven §5.
Det er i forskriftsarbeidet lagt til grunn at man i GPS sporingen bør operere innenfor rimelig
skjønn slik at snøskuterløypene spores slik som de tilrettelegges jf. gjeldende forskrift.

Kulturminner og kulturmiljø

Skuterløypene i Lenangen og Svensby berører ikke registrerte kulturminner. Løypen fra
Lyngseidet berører heller ikke kulturminner direkte, men vurderes nærmere i sammenheng med
nærhet og forstyrrende virkninger for seremoniell aktivitet på Eidebakken kirkegård. Kirkegården
er et registrert kulturminne.

Vurdering

Løypene virker naturlig nok noe inn på livsgrunnlaget til bunnvegetasjonen i selve løypetraseen
slik at denne i markdekket kan se annerledes ut. Dette vurderes i lys av de vurderinger som er
gjort mot naturmangfoldloven, men har også virkninger for visuelle kvaliteter av f.eks.
kulturlandskap.

Ingen av de 3 skuterløypene er plassert slik at disse virker direkte inn på kulturminner eller
kulturmiljø. Det er flere kulturminne-lokaliteter i omkringliggende områder til snøskuterløypene.

Lenangen

Et av temaene i møte med reinbeitedistriktet var ivaretakelse av hensynet til samiske
kulturminner. Spesielt i områdene rundt Lenangen, hvor det historisk har vært størst aktivitet
knyttet til reindrift. Her finnes det flere gammer. Kulturminnelokalitetene ligger for det meste i
lavlandet. Mellom Rundfjellet og Hesjebukta er flere registrerte lokaliteter. Disse ligger i god
avstand fra skuterløypen. På det nærmeste ligger skuterløypen i om lag 100 meters avstand fra
kulturminnene.

Svensby

Ved Svensby ligger registrerte kulturminner langs kysten. Skuterløypen her berører ikke
kulturminnene da disse enten er plassert sør-øst for Vassbotn i Stortinddalen eller vest for fv. 19
langs Ullsfjorden.

Lyngseidet

Skuterløypen fra startpunktet ved Lyngseidet runder fra vegen langs Eidebakken kirkegård ut på
innmark langs med sikringssone for kulturminneforekomsten Eidebakken kirkegårdsolkalitet.
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Dette er enste kulturminne som utredes ytterliggere mht. dets nærhet til skuterløypen.   

Kulturminnet omfatter Eidebakken kirkegård. Kirkegården er i daglig drift, er innegjerdet og 
velholdt. Det er ikke risiko for at skuterløypa vil medføre skade eller ha materielle virkinger for 
kirkegården. Løypens lokalisering vil derimot kunne forringe opplevelsesverdien knyttet til støy 
fra kjøring i skuterløypen fra startpunkt og inn på innmarksjordet før skuterløypen går videre i 
utmark. 

Vi viser i denne sammenheng til den nye kirkegårdsboka (ISBN 82-92059-12-1). 
Kirkegårdsareal har ingen særskilt beskyttelse mot uheldig naboskap, og et støyende eller 
uetisk naboskap kan være nokså uheldig. Forskriftene til gravferdsloven §2 krever at det skal 
anlegges en buffersone mellom kirkegård og naboskap dersom det er mulig.  

Det vises i denne sammenheng til gravferdsforskriften §2 første ledd, tredje punktum: 

Gravplass skal skjermes mot støy i samsvar med gjeldende retningslinjer for behandling av støy 
i arealplanlegging. 

Skuterløypenes virkeområde er begrenset til snødekt mark. Løypene brukes i en tid på åre der 
aktivitet på kirkegården er mer begrenset i forhold til besøkende som steller gravene. Derimot 
kan det likefult avholdes gravferder og begravelser vinterstid som i sommerhalvåret. 

Omlegging av løypetraseen vil medføre at Lyngen kommune må finne nytt startpunkt for 
skuterløypen fra Lyngseidet. Det er den sørøstlige delen av kirkegården som berøres mest av 
skuterløypen. Ut fra hensynet til gravferdsloven med tilhørende forskrift vil det være 
hensiktsmessig å hjemle begrensning i skutertrafikken når kirkegården benyttes i sammenheng 
med gravferder og minnestunder og liknende aktiviteter.  

Bestemmelsene til lokal forskrift om snøskuterløyper bør derfor inneholde bestemmelse om 
stenging av snøskuterløypen av hensyn gravferd og liknede. Hensynet vil spesielt være knyttet 
til behovet for stillhet i sammenheng med seremoniell aktivitet, men gjelder likefult hele den 
tiden gravfølget oppholder seg på eller i nærheten av kirkegården slik at kirkegårdsfreden ikke 
forstyrres.  

Med bakgrunn i vurderingen innlemmes passende bestemmelse om stenging av 
snøskuterløypen fra Lyngseidet ved gravferder og forhåndsmeldt seremoniell aktivitet på 
kirkegården. Det er viktig at forskriften beskriver hvem som skal foreta åpning og stenging av 
løypa i denne sammenheng. Skuterløypen må kunne stenges fra begge kjøreretninger, da det 
kan være skutere som har kjørt ut i løypa før den ble stengt.  
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Reindrift

Reindriften er en arealavhengig næring hvor
driftsmønsteret betinger ulike arealbehov
uavhengig av f.eks. kommune- og
fylkesgrenser. Reindriftens arealer må sees
som reindriftens viktigste ressurs.

Det oppleves en stadig økende mengde av
interessenter og aktører som i ulik grad
ønsker å operere i de samme områder som
reindrifta bruker. I den
forbindelse er det særdeles viktig å beskytte
ressursgrunnlaget etter forpliktelsene nedfelt i
Grunnloven § 108, Reindriftsloven § 3 og de
folkerettslige forpliktelser som
eksisterer overfor urfolk og minoriteter.

Naturforhold og reinens behov varierer
gjennom året, og gjør det nødvendig å flytte
reinen mellom ulike beiteområder gjennom
beitesesongen. I henhold til reindriftsloven § 1
er det et nasjonalt ansvar å sikre reindriftens
arealer. Ansvaret påhviler både innehavere av
reindriftsretten, øvrige rettighetshavere og
myndighetene.

De nordlige delene av Lyngen-halvøya
tilhører Ittunjárga / Rendalen reinbeitedistrikt.
Dette er eneste reinbeitedistrikt som berøres
av skuterløypene i Lyngen kommune.

Reindriftskartet i NIBIO kilden viser at reindriften bruker nordre del av Lyngen-halvøya som vår,
sommer og høstbeite. Reindriften oppholder seg ikke i området vinterstid. Skuterløypene vil i
den sammenheng ikke berøre reindriften før reinbeitedistriktet ankommer Lyngen med rein på
vårparten. For simlene stater kalvingen i tiden etter ankomst. Reindriften opplyste i møtet med
Lyngen kommune og Sweco den 23.06.2021 at de normalt ankommer Lyngen i mai måned,
men at dette avhenger av beitesituasjonen og kan variere. Distriktet bruker landgangsfartøyer til
flytting til og fra sommerbeitedistriktet. Landgangsfartøyene legger til i Koppangen. Reinen
befinner seg på beite fra slutten av april/begynnelsen av mai til september/oktober.

Det essensielle er at løypene bør stenges slik at det ikke kjøres i løypene etter at reindrifta har
ankommet i begynnelsen av mai.

De sørlige delene av Lyngenhalvøya brukes av distrikt 19/32T Lakselvdalen/Lyngsdalen
reinbeitedistrikt. Skuterløypene berører ikke areal som dette distriktet bruker.

Figur 4: Reindriftens arealbrukskart
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Ittunjárga / Rendalen reinbeitedistrikt har spilt inn følgende ønsker i sammenheng med 
forskriftsprosessen.  

- Skuterløypa i Nord-Lenangen ønskes trukket lenger bort fra kysten og nærmere 
landskapsvernområdet.  

- Reindrifta opplyser at Lyngen kommunes system for stenging av løypene av hensyn til 
reindrifta har fungert bra, og ønsker dette videreført.  

- Reindrifta opplever forstyrrelser knyttet til en del ulovlig kjøring i Nord-Lenangen, men dette 
skal ikke være knyttet til selve løypenettet. 

 
Hensynet til reindriften vil bero på justering av løypeleden der dette er forespurt og innlemmelse 
av bestemmelse knyttet til reindriftshensyn. Dette vil i praksis bety at skuterløypene stenges for 
sesongen når reindrifta ankommer med reinen for vårbeite på nordre del av Lyngenhalvøya. 
Skuterløypen ved Båtnes er sporet noe lenger øst. I tillegg er det anlagt en ny løype lenger øst, 
tettere opp til verneområdet. Dette muliggjør også en differensiering i forhold til 
reindriftshensynet slik at løypa ved Båtnes kan stenges selv om de øvrige løypene i Nord-
Lenangen er åpne. 
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Naturmangfold

5 .1 1 .1 I n n l e d n i n g

Lyngen kommune liger øst for Tromsø. Lyngsalpene deler kommunen i nord-sør retning.
Kommunen har snøskuterløyper som er knyttet til 3 forskjellige geografiske områder, Lenangen,
Svensby og Lyngseidet.

Områdene har et rikt plante- og dyreliv, viktige landskapsverdier og visuelle særtrekk.
Formålet med Lyngsalpan landskapsvernområde er å ivareta disse særtrekkene som byr på en
spesiell kombinasjon av bratte alpine fjell og kystnær natur.

De høye, nokså sammenhengende fjellformasjonene på Lyngenhalvøya har en viss
barrierevirkning med hensyn til nedbør. Det faller mer nedbør på vestsiden enn på østsiden,
noe som gjør østsiden tørrere. Skuterløypene i Lenangen og ved Svensby ligger på vestsiden
av Lyngenhalvøya.

En del av løypene fra Lenangen går et stykke inn i landskapsvernområdet.
Om vinteren er Lyngsalpan kjent som en av Norges mest populære topptur-destinasjoner.
Skuterløypene er ikke så lange i utstrekning, men den omfattende bruken bidrar likevel til et
press på området. Løypene utgjør 3 separate systemer og ligger geografisk sett langt fra
hverandre. Dette bidrar til at områdene mellom er fri for snøskuterløyper. Det meste av løypene
ligger i lavlandet hvor man har et rikere dyre- og planteliv.

Skuterløypene berører ikke registrerte naturtypelokaliteter. Arter av nasjonal
forvaltningsinteresse er registrert i løypenes influensområde. Registreringene er knyttet til
fuglearter, karplanter og insekter. For det meste er disse knyttet til registreringer i strandsonen.
Det er ikke registrert hekkelokaliteter ved selve løypetraseen.
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5.11.2 Arter av særlig stor forvaltningsinteresse 

Artstype Art Kategori  Lokalisering  

Lenangen  

 Gråtrost Rødliste Sørlenangen  

Fugler  Teist Rødliste Sørlenangen 

 Gulnebblom Rødliste Sørlenangen 

 Ærfugl Rødliste Sørlenangen 

Karplanter  Sotstarr Rødliste  Lenangsstraumen  

 Snøsoleie Rødliste  Bjørndalen 

 Nordlig saltsiv Rødliste Indre del av Lenangsstraumen  

 østersurt Rødliste Indre del av Lenangsstraumen 

Innsekter Alpehumle Rødliste Vaggasvatnet  

Svensby 

Fugler Havørn Rødliste  Bensnes 

Knoppsildre Rødliste Øst for Trollvatnet 

Bjørkefink Rødliste   Trollvatnet 

Tyvjo Rødliste Lomåsen 

Fiskemåke  Rødliste Jægervann  

Karplanter  Tromsøyentrøst Rødliste Øst for Branndalen 

Trefingerurt Rødliste Øst for Langsnesmyran v/ Svensby 

Bakkesøte Rødliste Sør for Storåsen 

Fjellveronika Rødliste  Sør for Storåsen  

Veistarr  Rødliste  Storåsen 

Rypefot Rødliste  v/ Storåsveien  

Engbakkesøte   

Innsekter  Syntormon pennatum Rødliste Områdene mellom Bensnes og 
Heimtun langs fv. 91.  

Fjellmetallibelle Rødliste  V/ løypestart Svensby  

Lyngseidet 

Karplanter  Snøsoleie Rødliste  60 meter øst for løypa v Eidnasen 
 
- Skuterløypene bidrar ikke til forringelse av registrerte rødliste-lokaliteter  
- Skuterløypene bidrar ikke til risiko for spredning av fremmed-arter. Det er gjort registreringer 

i influensområdet, men lokalitetene berøres ikke av skuterløypene.  
- Skuterløypene er ikke innenfor forvaltningsområde for rovvilt  
- Skuterløypene går i områder som har registrerte ansvarsarter. Ansvarsartene trefingerurt og 

fjellmetallibelle er registrert i et myrområder ca. 20 meter fra skosgbilveien. En registrert 
lokalitet av snøsoleie er lokalisert 60 meter fra løypa mellom Lyngseidet og Rottenvikvatnet.   
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5 .1 1 .3 I n n g r e p s f r i e n a t u r o m r å d e r ( I N O N )

INON områdene deles inn i 3 kategorier:

Inngrepsnære områder: Mindre enn en kilometer fra tyngre tekniske inngrep

Inngrepsfri sone 1: Områder mellom tre og fem kilometer fra tyngre tekniske inngrep.

Inngrepsfri sone 2: Områder mellom en og tre kilometer fra tyngre tekniske inngrep.

Villmarkspregede områder: Villmarkspregede områder: Områder fem kilometer eller mer fra
tyngre tekniske inngrep.

Inngrepsfri natur (INON) er en
arealbruksindikator som viser utviklingstrekk og
status for større sammenhengende
naturområder i Norge.
Inngrepsfrie naturområder er areal som ligger
én kilometer eller mer i luftlinje fra tyngre,
tekniske inngrep, som for eksempel veier, større
kraftledninger, jernbane og vannkraftmagasin. I
kartløsningen man se hvilke områder som ikke
var berørt av tyngre tekniske inngrep pr. 2018.

INON kartlegginger tar ikke mål av seg å dekke
alle former for menneskelig påvirkning av
naturen. Snøskuterløyper tillegges ikke
definisjonen «tyngre teknisk inngrep» og endrer
ikke INON-kategoriseringen. Et viktig mål med
INON-feltene er bla. å begrense inngrep som
kan påvirke viktige biologiske og naturfaglige
verdier i naturområder.

Løypene ligger for det meste i lavlandet utenfor
INON kategoriseringen. Der løypa fra Nord-
Lenangen gå inn i landskapsvernområder
berøres det inngrepsfri natur. Endringer knyttet
til løypetrase berører ikke i vesentlig grad
løypene innenfor inngrepsfri natur.

Løypene fra Svensby og Lyngseidet berører
inngrepsfri sone 1, men i liten grad.

Figur 5: Skuterløypene og inngrepsfri natur
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5 .1 1 .4 N a t u r t y p e r

Snøskuterløypene i Lyngen kommune berører ikke forekomster av viktige eller utvalgte
naturtyper. Nærmeste naturtypeforekomst er Gråor-heggeskog ved Gjerdelva ID: BN00110816.
Lokaliteten ligger om lag 250 meter fra løypestart ved Lyngshallen og betegnes som
flommarkskog.

Oversiktsbilde naturtyper:

Figur 6: Naturtype-oversikt i Lyngen og omegn
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5.11.5 Skuterløypenes generelle virkninger på fauna og flora 

Fauna og dyrs naturlige habitat 

Skuterkjøring i utstrakt grad over tid medfører en betydelig innvirkning på de økologiske 
vinterøkosystemene. Kjøringens innvirkning på dyrelivet representerer en negativ syklus hvor 
én innvirkning leder til den neste, der virkningene kan være langsiktig uheldige.  

Ville dyr i kaldt og vinterlangt klima har utviklet en kapasitet til å lagre store fettreserver og 
redusere aktivitetsraten vinterstid hvor dyrene overlever på lite og næringsfattig mat.  

Menneskelige forstyrrelser gjennom vinteren kan virke negativt på dette kapasitetsmønsteret og 
bidra til at energien dyrene har / tiden dyrene bruker på å fremskaffe nødvendig mat reduseres. 
Forandringer i mulighetene til å fremskaffe næring vil i sin tur virke negativt inn på dyrs evne til 
reproduksjon.  

Fugler vil være særlig utsatt for støy fordi mange fuglearter bruker lyder i sin kommunikasjon. 
Støy kan være en viktig årsak til at fugler får nedsatt reproduksjon.  

Dette er noe man ser der fuglene samles langs veger. Likevel klarer mange dyr til en viss grad å 
venne seg til støy og dermed reagere mindre på slike forstyrrelser. 

Man vil ofte se at ville dyr som opplever negative virkninger i form av støy fra vedvarende 
snøskutertrafikk viker unna.   

Selv om alvorlighetsgraden vil variere avhengig av områdespesifikke egenskaper kommer bruk 
av snøskutere til å virke inn på vinterøkosystemene det kjøres i.         

Støy og aktivitet fra snøskuter virker på dyrelivet, fører til stress og høyner dyrenes energibehov 
samtidig som det skaper endringer i hvordan dyrene bruker habitatet sitt, som i sin tur kan 
forstyrre dyrene fra å bruke deres foretrukne habitat, og til og med kan redusere dyrs sjanser til 
å overleve vinteren under krevende forhold.  

Gjennomgående løyper med høy bruksfrekvens kan dele habitat og populasjoner mens løyper i 
omkringliggende terreng kan skape negativ influens inn mot kjerneområder fra habitatets 
periferier.  

Snøskuterløypene i Lyngen kommune dekker en del områder langs lavlandet nær Ullsfjorden, 
da spesielt mellom Svensby og Jægervann samt lavlandet mellom Båtnes og Engenes i 
Lenangen. Her er det godt med beiteområder for drøvtyggere som elg og småvilt.  

I fjæra er det flere steder langgrunne områder som hovedsakelig består av mudderfjære som er 
lokalt viktig for en rekke arter vannfugl som fjærpytt, gravender og en rekke andre ender.  

På vårtrekket og i mytetiden gjøres det flere observasjoner av gravender som hekker i 
tilknytning til lokaliteten. Skuterløypa i Lenangsstraumen er ca. 700 meter fra denne lokaliteten.   

Om lag 2,5 km sør for lokaliteten går løypa ut på sjøisen i en sving før den kommer inn på land 
igjen. Der skuterløpa berører fjære anlegges den kun hvis sjøisen i Lenangsstraumen er sikker.   

Det er gode avstander mellom de geografiske stedene som er utgangspunkt for løypene, noe 
som bidrar til at det er flere områder også i lavlandet som er fri for skuterløyper. Man opplever 
derimot høy intensitet på kjøring. Samtidig vet man at løypene generer en del ulovlig kjøring.  

Dyre- og plantelivet er rikere i dalene og i lavlandet enn på snaufjellet og landskapsvernområdet 
hvor områdene er mer vegetasjonsfattige. Noen dyr vil da ofte trekke ned i lavlandet nærmere 
skuterløypene for å finne mat. Graden av innvirkning på dyrelivet vil først og fremst avhenge av 
brukshyppigheten og hvilke deler av løypenettet som brukes mest.  
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Bruk av snøskuter i sårbare perioder utover seinvinteren og våren kan føre til avbrutt hekking. 
Det er en særlig stor trussel mot både pattedyr og sårbare fuglearter. Rovfugl som ørn reagerer 
ofte med mislykket hekking. I samtale med verneområdeforvalteren vises det også til en del 
ulovlig kjøring inn i landskapsvernområdet. Det er tydelig at det bør gjøres noe. Innenfor 
rammene av regelverket har kommunen mulighet til å stenge løypene. Dette virkemidlet bør 
brukes hyppigere. Hvorvidt tiltak som åpning av nye traseer eller begrensninger knyttet til kart 
og forskrift vil kunne avhjelpe på situasjonen med ulovlig kjøring er mer usikkert.  

En bør derfor håndheve en strikt ferdsel etter fastsatte traseer innenfor de arealene motorisert 
ferdsel tillates, og generelt være meget restriktiv med å legge opp traseer gjennom terreng der 
man kan komme i konflikt med viktige viltområder. Under disse forutsetningene kan viltet bli 
mindre forstyrret av en kontrollert snøscootertrafikk enn ved utstrakt hundekjøring eller skigåing. 
Dyr kan imidlertid til en viss grad tilvenne seg motorisert ferdsel, dersom denne ikke blir satt i 
sammenheng med farlige situasjoner sett fra dyrenes side. Forutsigbarhet i forhold til hvordan 
de snøscooterfarende oppfører seg, og at denne trafikken kun skjer innenfor faste traseer, vil 
derfor kunne redusere betydelig stress- og flukt-responsene til dyrene. Dette er blant annet 
avdekket i villreinsområder der det foregår motorisert ferdsel (Reimers 1991). 

En viktig faktor for de konsekvenser motorferdsel kan få for dyr er hvor sårbare de er. Dette 
varierer mye mellom arter og dyregrupper. Graden av påvirkning er avhengig av en rekke 
faktorer. Selve kjøretøyet ser ut til å ha mindre betydning, mens faktorer knyttet til bruken har 
stor betydning. Om dyr er vant til at kjøretøy passerer rolig vil dyrene normalt trekke seg et 
stykke vekk til kjøretøyet har passert, mens en aggressiv kjørestil derimot vil medføre at dyrene 
skremmes og drar lenger av sted, og bruker opp mer energi på flukten enn hva de ville gjort hvis 
kjøretøyet passerte i rolig tempo hvor fører praktiserer en defensiv kjørestil. 

Aktivitetsnivået og erfaringer fra bruk viser at dyr over vinterens løp klarer å tilpasse seg 
løypene. Det er ikke gjort artsregistreringer i Lyngen kommune som indikerer at løypene har 
vesentlig negative virkninger for naturmangfoldet utover akseptabelt nivå. Det er flere områder i 
kommunen, og mellom skuterløypene som er fri for skuterløyper. Lenangen, Svensby og 
Lyngseidet er lokalsamfunn som utover de fastsatte skuterløypene har etablert infrastruktur, 
med veier bebyggelse, gårdsdrift med videre. Hensynet knyttet til naturmangfold vil i stor grad 
bero på at kommunen sikrer områder som også er frie for snøskuterløyper, ivaretar 
artsmangfoldet i skuterløypenes influensområde og vurderer om løypene har negative 
virkninger for forvaltningen av arter, herunder også sårbare og sensitive arter.   

Når det gjelder begrensninger knyttet til bruken av løypene bør man i første rekke ha fokus på: 

- Forstyrrelser i hekke- og yngletid som påvirker individenes produktivitet 
- Forstyrrelser utenfor hekke- og yngletid som påvirker individenes overlevelse  

Både gaupe og jerv opptrer med jevne mellomrom i Lyngen kommune. Oter er vanlig langs 
kyststripa og observeres langs bekker og elver i kommunen. Hønsehauk, jaktfalk, havørn og 
kongeørn hekker flere steder i kommunen.   

Lyngen kommune har 11 lokaliteter av sammenveide områder som er viktige for biologisk 
mangfold. Område nr. 4 Veidal – Eidstranda (Sør-Lenangen) er et viktig overvintringsområde for 
en rekke rødlistede vannfugler, og flere norske ansvarsarter. Det grunne havområdet mellom 
Sør- og Nord-Lenangen langs med fv. 7922 er et svært viktig område for biologisk mangfold. 
Skuterløypene går her øst for fylkesvegen.  
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Fordeling av kjøring og forstyrrelser påvirker dyrene gjennom hvor stor grad av trussel eller 
sikkerhet kjøringen gir. En bruk som følger kjørekorridorer, kanskje med noen få valgte traseer, 
antas ikke å ha samme påvirkning på dyr som en fri bruk i rom og tid (NINIA rapport 187). 

Det er en tendens til at støynivået for nye scootere blir lavere, og dette vil påvirke den totale 
støysituasjonen. Dimensjoneringsstørrelsene må derfor justeres med jevne mellomrom for å 
gjenspeile dette (SINTEF rapport 2017:00612 Støy fra snøscooterløyper).  

Løypenettet i Lyngen kommune omfatter de geografiske områdene Lenangen med nordre del 
av Lynsalpene nordvest for Vaggasvatnet, lavlandet øst for Svensby mellom Heimtun og 
Jægervann samt traseen fra Lyngseidet til Rottenvikvatn.  Skuterløypene både i Lenangen, 
Svensby og ved Lyngseidet går gjennom forekomster av rik sumpskog omgitt av bjørkeskog 
med høgstauder.  

 

Virkninger for flora 

Utslipp i form av snøskutereksos akkumulerer i snødekket og frigis under snøsmeltingen slik at 
surhetsgraden i nærliggende overflatevann kan øke. Eksos fra bensinmotorer inneholder også 
luftbårne giftstoffer som forringer luftkvaliteten og medfører endret snøkjemi. De senere årene 
er det stilt strengere krav til utslipp også fra snøskutere hvor målinger viser at 
utslippskonsentrasjonene har sunket mye. 

Målinger fra «Vetapos» oppdragsrapport OR 34/2011 fra prosjektet «Volatile and persistent 
emissions from traffic and power production on Svalbard» konkluderer med et lavt 
konsentrasjonsnivå av flyktige organiske forbindelser (PAH) i godt brukte skuterløyper i 
tettbygde strøk på Svalbard.      

Konsentrert snøskuterkjøring i løyper fører til skade på landdekket gjennom direkte fysisk 
påvirkning på plantene og økt erosjon i områder med tynt snødekke. Kjøring i løypene vil 
komprimere snøen, føre til lengre smeltetid og påvirke vegetasjonens vekst og utvikling senere 
på året. Det forandrer vegetasjonen over tid, og i noen tilfeller kan det føre til tap av arter. Selv 
om skadene sjeldent er dramatiske, er det feil å si at plantedekket ikke blir påvirket av 
snøskuterkjøringen. 

Likevel er det også slik at når snø i løypen pakkes på grunn av kjøring gjennom vinteren 
begrenses samtidig noen av effektene snøscooterkjøring har på grunnen og floraen.  

Skuterløypene i Lyngen berører for det meste lavtliggende kystområder hvor vekstsesongen er 
lenger enn i fjellet. Effekten på floraen avhenger derimot mest av selve trafikkmengden. 
Hardpakkingen av snø er relativt omfattende, hvor både selve trafikken og også løpende 
prepareringer med løypeslodd vinteren gjennom bidrar til langsommere snøsmelting i 
løypetraseene når våren kommer. Samtidig er preparering og aktiv slodding svært viktige tiltak 
for å skape trafikksikre og funksjonelle løypetraseer som er jevne og komfortable å kjøre i.     
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5.11.6 Spesielt sårbare og sensitive dyrearter 

INON områdene fungerer også som en buffer mot ferdsel, men snøskuterløyper er en type 
motorferdsel som kan bidra til å skape forstyrrelser for dyrearter som er spesielt sårbare.  

I tillegg til offentlig tilgjengelige registreringer i miljødirektoratets nettløsning Rovbase må 
løypenes influensområde vurderes mot sensitive artsdata.  

Dette er vurderinger som avklares i dialog med Statsforvalteren i Troms og Finnmark og de 
retningslinjene som gjelder for håndtering av denne typen informasjon. Miljødirektoratet har 
utarbeidet en veileder med minsteavstander til slike lokaliteter.  
 

5.11.7 Sjekkliste naturmangfold 

Sentrale tema  Beskrivelse  

Hvilke landskap, økosystemer, 
naturtyper eller arter berøres? 

Løypene strekker seg fra kystnære trøk til lavalpine 
fjellområder. Løypene ligger for det meste innenfor 
områder med vekstsesong på 120 til 140 dager i 
lavlandet. Skuterløypene berører ikke forekomster av 
utvalgte eller viktige naturtyper. Det finnes ansvarsarter i 
løypenes influensområder. 
 

Hvilke effekter har og vil 
løypeforskriften ha på landskap, 
økosystemer, naturtyper og 
arter? 

Belastingen må sees i sammenheng med bruken av 
skuterløypene. Støy vil bære langer i høyfjellsområdene, 
men her er dyrelivet mer begrenset. Forurensing knyttet til 
utslipp av flyktige organiske forbindelser stort sett 
begrenser seg til selve løypen det kjøres i og like utenfor.  

Hvordan er tilstanden for 
landskapet, økosystem og 
utviklingen i antall lokaliteter av 
naturtypene og bestandene på 
landsbasis og på stedet? 

Stabilt god tilstand. Løypenes virkninger for den generelle 
tilstanden til økosystemet og de naturlige økologiske 
prosessene er liten. Virkningene flora i løypetrassen og 
støy er mer betydelig men ikke uhåndterbart. Hensynet til 
både naturtyper og bestandssituasjon jf. NML §§ 4 og 5 er 
ivaretatt..Det er ingen registrerte forekomster av prioriterte 
arter eller økologiske funksjonsområder i løypenes 
influensområde.  

Foreligger det faglige rapporter 
og utredninger om 
naturmangfold i det aktuelle 
planområdet? 

NINA rapport 187 – Biologisk mangfold, Lyngen kommune 

Foreligger det erfaringsbasert 
kunnskap (fra lokalsamfunnet, 
kommuner og andre 
myndigheter) om det aktuelle 
planområdet? 

Sweco Norge AS har gjennom prosessen innhentet 
informasjon for å etablere et tilstrekkelig 
utredningsgrunnlag. Fastsatte skuterløyper i Lyngen har 
eksistert i mange år, og bygger på erfaringsbasert drift av 
løypenettet. Det gjøres i denne prosessen noen 
endringer. 

Vil løypeforskriften påvirke 
sårbare, truete og nær truete 
arter på Norsk rødliste for arter? 

Det finnes registreringer av truete arter i løypenes 
influensområde. Registreringene er for det meste knytte til 
karplanter som ligger i rimelig avstand utenfor løypene. 
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Ingen registreringer av prioriterte arter. Løypene ligger 
heller ikke innenfor prioriterte viltområder jf. NINA rapport 
187 (2005).  

Vil løypeforskriften påvirke 
verneområder, nærområder til 
verneområder, marint 
beskyttede områder eller 
vernede vassdrag (jf. verneplan 
for vassdrag)? 

Deler av eksisterende snøskuterløype går innenfor 
Lyngsalpan landskapsvernområde. 

Vil løypeforskriften påvirke 
tilstanden i sjø eller 
vannforekomster? 

Skuterløypen er flyttet ved Storvollen i Nord-Lenangen 
pga. nærhet til privat drikkevannskile. Løypene har 
eksistert i mange år., men må være oppmerksom på 
virkningene fra snøskutereksos som akkumulerer i 
snødekket og kan forurense nærliggende 
drikkevannskilder til både hus og hytter.  

Berøres utvalgte 
kulturlandskap? 

Nei 

Påvirkes miljøregistreringer i 
skog? 

Løypene berører ikke miljøregistreringer i skog iht NIBIOs 
gårdskart. 

Berører planen INON områder 
(inngrepsfri natur) 

Løypene berører inngrepsfri natur spesielt, den delean av 
Lenangsløypa innenfor Lyngsalpene LVO.  

Påvirkes områder eller 
naturtyper som er spesielt 
verdifulle for naturmangfold? 

Skuterløypenes naturpåvirkning er i størst grad knyttet til 
dyrelivet på grunn av støy og virkninger for flora 
begrenset til selve løypen på grunn av hardpakking og 
eksos. Løypen krysser ikke forekomster som er svært 
viktig for naturmangfoldet. Beskrevne lokaliteter ved 
Svensby ligger nært løypen, men graden av eksponering 
er liten ettersom løypen går på skogsbilvei.  

Fremmede arter (tidl. 
svartelistede) 

Forekomster i influensområdet, men ingen reell fare for 
eventuell spredning på grunn av skuterløypene.    

Er det kunnskapsmangel? Utredningsgrunnlaget vurderes å være tilstrekkelig. Det er 
benyttet tilgjengelig informasjon fra miljødirektoratets og 
NIBIOs tjenester på internett. Sammen med 
lokalkunnskap, informasjon fra Lyngen kommune og NINA 
rapport 187. Kunnskapsgrunnlaget ansees som 
tilstrekkelig for vurderingen av skuterløypenes virkninger 
for naturmangfold med påfølgende vedtak om videreføring 
av snøskuterløypene jf. motorferdselloven §4a.    
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Vurdering iht. naturmangfoldloven (NML) §§ 8-12

Løypenes influensområder er vurdert mot naturmangfoldloven §§ 8-12. Undersøkelsen er
basert på registreringer i Miljøstatus og Naturbasen; Direktoratet for naturforvaltning, og øvrige
kilder som sier noe om biologisk mangfold i delene av Lyngen kommune som påvirkes av
kommunes snøskuterløyper.

Naturmangfoldloven har som formål å ta vare på naturens mangfold og de økologiske
prosessene gjennom bærekraftig bruk og vern. Loven regulerer forvaltning av arter,
områdevern, fremmede organismer, utvalgte naturtyper og prioriterte arter.

5 .1 2 .1 N M L § 8 K u n n s k a p s g r u n n l a g e t

Offentlig beslutning som berører naturmangfoldet skal så langt det er rimelig bygge på
vitenskapelig kunnskap om arters bestandssituasjon, naturtypens utbredelse og økologisk
tilstand, samt effekten av påvirkninger. Søk i artsdatabasen og register for sensitive dyrearter
viser funn. Snøscooterkjøring kan påvirke ville dyr og fugler direkte innenfor deres habitat.

Snøskuterløypene som vurderes er for det aller meste eksisterende løyper med enkelte tillegg.
Virkningene baserer seg på flere års bruk. Det er naturlig å fremheve at naturmangfoldet i slike
tilfeller også har tilpasset seg en del til bruken av løypene.

Når kommunen behandler en sak, må den vurdere om beslutningen kan medføre at det blir
vanskeligere eller umulig å nå forvaltningsmålene for naturtyper, økosystemer og arter jf. NML
§5 slik at artene og deres genetiske mangfold ivaretas på lang sikt og at artene forekommer i
levedyktige bestander i sine naturlige utbredelsesområder. Artenes økologiske
funksjonsområder skal ivaretas. I vurderingen er det først og fremst truede arter og naturtyper
som er relevante. Truede arter og naturtyper omfatter kategoriene kritisk truet, sterkt truet og
sårbar.

Kravet til kunnskapsgrunnlaget skal stå i et rimelig forhold til sakens karakter og risiko for skade
på naturmangfoldet. Tema er kontrollert ved oppslag i tilgjengeliggjort materiale og oppslag i
Miljødirektoratets kartløsninger på internett. Foreliggende opplysninger og artsregistreringer ser
ikke ut til å være av en karakter som gjør at standpunkt rundt løypene endres vesentlig i forhold
til forrige vedtak knyttet til gjeldene forskrift. Nye tillegg til løypenettet langs Lenangsfjorden og
frem til utsiktspunkt ved Heimtun på Svensbyløypa berører ikke natur-registreringer, og bidrar i
seg selv heller ikke til vesentlig økning i snøskutertrafikken.

Kunnskapsgrunnlaget må bygge på kjent og tilgjengelig kunnskap. Områdene som omfattes av
snøskuterløypene er analysert i henhold til kravene for utredning som følger av
motorferdselforskriften §4a og baserer seg på vurderinger tilknyttet eksisterende løypenett med
enkelte mindre justeringer.

Kunnskapsgrunnlaget for naturmangfold er ivaretatt gjennom vurderinger mot data i
artsdatabanken, miljødirektoratets kartløsninger naturbase, rovbase og miljøstatus samt
lokalkunnskap hos dem som har medvirket til plan- og forskriftsprosessen.
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Det mest sentrale spørsmålet er om 1) de nye bestemmelsene jf. nasjonal forskrift §4a vil 
medføre at løypene må sees i lys av gjeldende regler for utredning som kan avvike fra forrige 
utredning og 2) om den erfaringsbaserte kunnskapen utløser behov for endringer og 3) om  

Man kan ikke se at mengden brukere skulle øke til et nivå som overskrider tålegrensen for 
forringelse av naturmangfoldet.  

Kunnskapsgrunnlaget vurderes som tilstrekkelig.  

 

5.12.2 NML §9 Føre- var- prinsippet 

Når det treffes en beslutning uten at det foreligger tilstrekkelig kunnskap om hvilke virkninger 
den kan ha for naturmiljøet, skal det tas sikte på å unngå mulig vesentlig skade på 
naturmangfoldet. Foreligger en risiko for alvorlig eller irreversibel skade på naturmangfoldet, 
skal ikke mangel på kunnskap brukes som begrunnelse for å utsette eller unnlate å treffe 
forvaltningstiltak. 

«Føre-var-prinsippet» er en retningslinje for hvordan myndighetene håndterer usikkerhet om 
kunnskapsgrunnlaget. Dersom et område er antatt sårbart, skjerpes kravet til kunnskap om 
virkningene av bruken av det. «Føre-var-prinsippet» vil få størst betydning i de tilfeller man har 
lite kunnskap. 

Kunnskapsgrunnlaget om skuterløypenes påvirkning på miljøet ansees som tilstrekkelig mht. 
virkningene som skapes av eksisterende løyper samt utredede tillegg til løypenettet som er 
vurdert mot gjeldende regelverk jf. motorferdselforskriften §4a.  

«Føre-var-prinsippet» kommer etter vår vurdering ikke til anvendelse. 
 
 

5.12.3 NML §10 Økosystemtilnærming og samlet belastning  

En påvirkning av et økosystem skal vurderes ut fra den samlede belastning som økosystemet er 
eller vil bli utsatt for. Prinsippet i naturmangfoldlovens §10 skal sikre at nye påvirkninger, 
herunder motorferdsel i utmark, underlegges en helhetsvurdering av hvilke belastninger 
økosystemet vil bli utsatt for. Dette har særlig betydning dersom miljøbelastningen er ved en 
kritisk grense hvor selv en liten økning, f. eks i motorferdsel, vil ha stor betydning for 
økosystemet ferdselen foregår i samt de omkringliggende områder som påvirkes 
(influensområdet). 

I sammenheng med vurderingen av samlet belasting etter NML §10 har man også sett hen til 
NML §§ 4 og 5 Forvaltningsmål for økosystemer, naturtyper og arter. Snøskuterløypene berører 
ikke sårbare naturtyper. De har en moderat virkning på vinterøkosystemet hvor belastningen i 
form av forurensing til luft og bakken stort sett kan knyttes til et begrenset influensområde.  

Støy fra snøskuterløypene bærer lengre. Foruten å se til avstandskarevene i miljødirektoratets 
veileder «Støy og planlegging av snøskuterløyper» dat. 10.01.2018 er løypene knyttet til variert 
topografi med avstander på 10-15 km mellom de forskjellige løypene hvor de også skilles av 
dalfører med høye fjell.          

Hensikten med skuterløypene er at kommunen kan skape et tilbud for fornøyelseskjøring 
vinterstid. Utstrekningen av tilbudet bør sees i lys av foreliggende behov, samlet belastning, 
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interessemotsetninger og virkningene for kommunen og innbyggerne satt i et helhetlig 
perspektiv omhandler også andre hensyn som f.eks. reindrift og friluftsliv.  

I Lyngen kommune søkes eksisterende skuterløyper videreført. Løypene er godt etablert og har 
med visse variasjoner eksistert gjennom flere år.  

Lyngen kommune har i Troms’ skala et begrenset løypenett hvor det er også er større areal 
uten skuterløyper, både mellom løypene og i de sørlige og østlige delene av kommunen.  

Videreføring av eksisterende løyper under ny lovhjemmel med de beskrevne endringer og 
tillegg medfører samlet sett ikke større belastning på vinterøkosystemet. Viktige naturtyper 
kommer ikke under påvirkning på grunn av endringene.  

Så lenge det kjøres i løypene vil ikke skutertrafikken bidra til å forringe eller ødelegge 
leveområdet til truede eller nær truede dyrearter. Prinsippet om samlet belastning jf. 
naturmangfoldloven §10 ansees for å være ivaretatt. Løypene har ikke virkninger for registrerte 
naturverdier i nabokommuner.   

Snøskuterløypene i angitte traséer ikke vil være til en så vesentlig ulempe for naturmangfoldet i 
influensområdet at løypene ikke kan videreføres under ny lovhjemmel. Løypene er gjennom 
forskriftsprosessen vurdert i lys av avbøtende tiltak mht. naturmangfold og friluftsliv. Et av 
kommunens viktigste natur- og friluftslivsområder Lyngsalpan landskapsvernområde berøres av 
løypene ved Nord-Lenangen, men dette er innenfor akseptable rammer for hensynet 
naturmangfold. Disse løypene tjener også friluftslivet i form av at skiløpere har bedre 
forutsetninger for å ta seg fram i de preparerte skuterløypene.  
 
 

5.12.4 NML §11 Kostnadene ved miljøforringelse skal bæres av tiltakshaver 

Tiltakshaver skal dekke kostnadene ved å hindre eller begrense skade på naturmangfoldet som 
tiltaket volder, dersom dette ikke er urimelig ut fra tiltakets og skadens omfang. 

Med bakgrunn i opplysningene som foreligger er det ikke indikasjoner på at snøskuterløypene i 
Lyngen kommune vil føre til miljøforringelse hvis bruken er i tråd med de føringene som 
fastsettes gjennom forskriften.   

Som et avbøtende tiltak bør brukerne av løypen gjøres kjent med faren ved kjøring på islagte 
vann / vassdrag og forbudet mot forsøpling gjennom f.eks. opplysningsskilt ved løypens 
startpunkter. 

Den største faren knyttet til miljøforringelse vil være om snøskutere går gjennom isen og utslipp 
av bensin og olje forurenser vann og vassdrag. Slike forhold kan avbøtes ved at løypen ikke 
legges over islagte vann. På en annen side er vanligvis mer kurant å legge løypen over vann av 
hensyn til kjørbarhet. Mange vann og innsjøer er generelt sett også populære utfartssteder for 
isfiske der snøskuteren er fremkomstmiddel. Rent kjøreteknisk har løyper som legges over vann 
stabilt jevnt underlag som også er en viktig sikkerhetsfaktor.   
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5.12.5 NML §12 Miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder 

For å unngå eller begrense skader på naturmangfoldet skal det tas utgangspunkt i slike 
driftsmetoder og slik teknikk og lokalisering som, ut fra en samlet vurdering av tidligere, 
nåværende og fremtidig bruk av mangfoldet og økonomiske forhold, gir de beste 
samfunnsmessige resultater. 

Kvalitetsnormene for naturmangfoldet er ivaretatt gjennom vurdering av løypene opp mot 
foreliggende miljøregistreringer og betraktninger knyttet til løypenes virkninger for fauna og flora 
i influensområdet. Stedene har stort sett gjennom mange år vært under påvirkning av gjeldende 
løypenett. Der hvor løypetraseene justeres vil naturkvaliteten samlet sett forbli relativt lik.  

Naturkvalitetene i landskapsvernområdet har ikke viktige naturtyper eller andre naturverdier 
som kommer under belastning av løypene.  

Prinsippet om miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder er lagt til grunn i forslaget til 
bestemmelser om bruk forlokal forskrift for snøscooterløyper i Lyngen kommune.  

Det gjelder for åpningstider, retningslinjer for åpning / stenging samt skilting, merking og 
preparering av løypen med tilretteleggelse av parkeringsplasser ved startstedene. 
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Friluftsliv

5 .1 3 .1 K a r t l a g t e o g v e r d s a t t e f r i l u f t s l i v s o m r å d e r

Lyngen kommune har kartlagt og verdsatt
kommunens friluftslivsområder iht.
Miljødirektoratets veileder M98-2013.
Ishavskysten friluftsråd har bistått i kartleggingen
og gjennomført denne i samarbeid med Lyngen
kommune i 2016.

Kartleggingen ble også gjennomført i områder
med eksisterende Snøskuterløyper.

Årøya er et statlig sikra friluftslivsområde i
Lyngsfjorden som ikke berøres av
snøskuterløypene.

Friluftslivsområdene med høyest verdi ligger for
det meste i lavlandet. Dette er områder som er
godt tilgjengelige. Vinterstid går det skiløyper i
lavlandet langs Nord-Lenangen og rundt Svensby.

Skuterløypa fra Lyngshallen ligger i god avstand
fra lysløype og skihytte sør for Lyngseidet
sentrum. Her er utgangspunktet for den største
aktiviteten knytta til skigåing ved Lyngseidet.

Skuterløypene brukes også mye til skigåing da
dette er komfortable traseer å benytte. Ved at
skiløpere oppsøker skuterløypene fordi det er
lettere og mer komfortabelt å gå i disse, kan ikke
slike forhold betegnes som en interessekonflikt.

Portalen www.ut.no viser flere sommerturer i
løypenes influensområde, vinterstid er ikke
tilgjengeligheten så god. Skiturer som f.eks. fra
Storsteinen til Store Kjostinden er utenfor
løypenes influensområde. 3 separate snøskuterløyper forskjellige steder i kommunen bidrar til
at det er igjen flere viktige områder som er fri for snøskuterløyper. Sør-Lenangen er startsted for
flere topper som Bjørndalstindan, Stetinden, Eriksaksla, Veidalsfjellet/Skàidevarri, samt for turer
inn i Bjørndalen, Reindalen og Veidalen. Disse rutene benyttes også noe del på vinteren.

Man ser derimot at løypene er relativt korte, spesielt løypa fra Lyngseidet. Dette bidrar til høy
trafikkintensitet med snøskutere spesielt på populære utfartsdager.

Figur 7: Skuterløyper og kartlagte
friluftslivsområder i Lyngen kommune

http://www.ut.no/
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5.13.2 Friluftsliv, Lenangen 

Delene av skuterløypen ligger i lavlandet og berører østlige del av det svært viktige 
friluftslivsområdet Sør-Lenangen – Eidstranda. Videre går løypen inn i friluftslivsområdet 
Straumen som dekker området fra Engenes til Storvoll og Hesjeneset hvor man også finner A-
området Lyngstuva gressbane som er den lokale fotballbanen som benyttes av Lyngstuva 
sportsklubb og brukes til ballspill i sommerhalvåret. Skuterløypen er trukket lenger fra 
bebyggelsen ved Storvollen og Nord-Lenangen kirke, noe som er positivt i lys av hensynet til 
både støy og friluftsliv. 

 ID Område Kat. Verdi 

 FK00011879 Lyngstuva gressbane LR A 

 Denne kunstgressbane er hjemmebane for Lyngstuva sportsklubb. Banen blir brukt om 
sommeren, i hovedsak til fotball. 

 Et av startpunktene for skuterløypa i Nord-Lenangen er ved fotballbanens 
parkeringsplass. Fotballbanen brukes i sommerhalvåret.   

 FK00011883 Sør-Lenangen - Eidstranda NT A 

 Dette er nærturområder for fastboende i området. I området ligger Lenangen skole. 
Oppfør fjellsidene finnes populære turområder med flere små stier. Ved Hesjebukt finnes 
en FYSAK-kasse på Lenangen bygg. Det er populært å gå eller sykle hit fra Lenangen 
skole i sør eller Eidstrand i nord. Sør-Lenangen er startsted for flere topper som 
Bjørndalstindan, Stetinden, Eriksaksla, Veidalsfjellet/Skàidevarri, samt for turer inn i 
Bjørndalen, Reindalen og Veidalen. Veldig mange turgåere går også til Steinfjellet fra 
Sørlenangsbotn. Det er dårlig med parkeringsplasser i området. Ved Hesjebukt finnes 
flere kulturminner. Sørlenangsbotn naturreservat grenser til avgrenset område i sørvest. 

 Sørlenangsbotn naturreservat ligger utenfor skuterløypenes influensområde 5 km sør for 
Gammelgården. Skuterløypa går her i to traseer oppunder fjellene med en ny trase lengst 
øst oppunder verneområdegrensen. Bruksintensiteten er aller størst i sommerhalvåret, 
men områdene brukes også på vinteren. Skiløypa i dette området går i lavlandet, et 
stykke vest for snøskuterløypa. De fleste brukerne som starter fra Båtnes, har 
verneområdet som mål for kjøreturen. Ved å legge opp til to traseer i dette området vil de 
som skal inn i Straumen kunne benytte den nye østlige traseen. Dette bidrar til at 
skiløypa mindre skuterkjøring i nærheten av skiløypa.  

 FK00011905 Straumen NT B 

 Dette er nærturområde for folk i både Storvoll og Eidstranda. Over Stakkemyran går en 
gammel ferdselsåre og sti. Stien er delvis universelt utformet, fra kirkegården i Straumen 
og vestover til en stor åpen lavvo på Innereidet som er etablert av UL Vaggas. Folk tar 
seg også til anlegget på Innereidet langs en mindre sti fra Eidstranda. Her er det også 
tilrettelagt med utedo, skilt med informasjon om Lyngsalpan, samt bord og benker. Folk 
går hit til fots og på ski, men også en del firhjuling, noe som delvis har ødelagt løypa. Det 
går sti videre fra lavvoen opp til Rundfjellnasen. Området er mest brukt lokalt. 

 Området har skiløype. Skuterløypa runder ovenfor Storvoll, på de nærmeste om lag 80 
meter fra boligområdet. Løypa gir en rimelig bufferavstand til boligene som ivaretar 
nærfriluftlivsområde. Løypa er her sporet lenger fra bebyggelsen enn gjeldende løype jf. 
spor i nordatlas.   

 FK00011864 Straumen - Vaggas TM B 

 Dette er et populært turområde som strekker seg langs Nordlenangsbotn fra Storvollen 
og ned til Vaggasvatnan. Vaggasvatnan ligger ca. 11 km fra veienden ved Nord-
Lenangen, og er hovedkilder for Botnelva som renner ut i fjorden. Området er mye brukt 
til friluftsliv og er et svært viktig rekreasjonsområde for befolkningen i området. 
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Nordlenangsbotn besøkes hele året, først og fremst av fastboende og hytteeiere i Nord-
Lenangen, men også fra folk i hele kommunen samt av folk utenfor Lyngen. Vanligste 
friluftsaktiviteter er turgåing, skikjøring, bærplukking, jakt og fiske. Det er mulig å gå på 
begge sider om fjorden, men stien på vestsiden fra Molund er mest i bruk. Stien på 
østsiden går i tørt terreng helt inn i fjordbotn, men videre inn er det ingen sti og det blir 
mer myrlendt. Stien fra Molund på vestsiden går i myr stort sett hele vegen inn til botn, 
men stien er godt merket. I begynnelsen av stien, ved Sommarneset, står en åpen 
grillhytte som eies av Nord-Lenangen scooterforening. Hit går scooterløype i 
vintersesongen, og videre innover til Vaggas. Det er også en del skikjøring på 
scooterløypene. Videre innover fra Botn går stien helt inn til den åpne hytten i sluttet av 
dalen som eies og vedlikeholdes av UL Vaggas. Stien er godt merket, kloppet og brulagt 
over myr og elv. Det er laget en bru over Botnelva ca. 8,5 km inn fra botn. Ved 
Vaggashytta, ca. 1 km fra brua, finnes FYSAK-kasse. Videre innover til Vaggasvatnan er 
stien merket i begynnelsen, men merkinga tar slutt litt opp i skaret. På østsiden av Store 
Vaggasvatnet er det finest å campe. Området er flatt og godt egnet for barnefamilier som 
vil gå litt lengre turer med ski, og pulk eller bæremeis. Folk ankommer også vannene 
gjennom å gå ca. 2,5 km inn til østsiden av Store Vaggasvatnet fra Lyngenfjorden i øst, 
dit de ankommer med fritidsbåt. Med Vaggasvatnet som utgangspunkt er det også gode 
muligheter til fjell-/klatreturer med ulik vanskelighetsgrad. I Vaggasdalen finnes også en 
gapahuk. Om sommeren er det vanlig å fiske i Botneelva, samt å fiske ørret i Store og 
Lille Vaggasvatnet. Det står en del hytter ved Grasbergneset. Det går ikke veg inn til 
hyttene, så folk tar seg til hyttene til fots eller med båt. Den innerste delen av avgrenset 
område er en del av Lyngsalpan landskapsvernområde, der formålet med vernet er å ta 
vare på et av Norges mest karakteristiske fjellområder som inkluderer isbreer, morener, 
daler og geologiske forekomster, med det biologiske mangfoldet, de kulturminnene og 
den kulturpåvirkning som preger landskapet. 

 På vinteren brukes området til en del skikjøring i skuterløypene. Området er godt egent 
for skigåere med pulk. Skuterløypen stopper 250 meter nord for Vaggashytta. Slik har 
man funnet en hensiktmessig regulerings av skuterløypen. Da kan skuterløypa benyttes 
av skigåere et godt stykke, men ikke helt frem til Vaggas. På denne måten ivaretar man 
hensynet til friluftsliv på en rimelig god måte.  

 FK00011873 Nordlenangsbotn SS B 

 Denne fjord ligger inne i et mye brukt friluftsområde og aktive lokalsamfunn, med flere 
hytter, fritidsboliger, og tilreisende som besøker fjellområdene rundt eller Vaggashytta 
innerst i Vaggasdalen. Det er mulig å kjøre båt helt inn til Botn, og det fiskes en god del 
både fra land og fra båt. Om vinteren er det isfiske i området, og dette er eneste området 
i Lyngen der det er mulig å fiske på havisen. Det går ikke veg inn til hyttene innerst i 
Straumen, så folk tar seg til hyttene til fots eller med båt. Hvis det ikke er springflo og 
forholdene ellers er forsvarlige er det mulig å kjøre småbåt under brua. Om vinteren er 
det skuterløype i vest, som går delvis ut på isen. 

 Friluftslivet er primært knyttet til aktiviteter i sommerhalvåret. Skuterløypen går utpå isen 
et stykke for å komme rundt en eiendom og er kun åpen når sjøisen er trygg nok til at det 
kan kjøres på den. Om vinteren er det isfiske i området, og dette er eneste området i 
Lyngen der det er mulig å fiske på havisen. Skuterløypen går på det nærmeste om lag 80 
meter fra land hvor det på Grasbergneset ligger noen hytter.  

 FK00011884 Rundfjellnasen og Rundfjellet TU B 

 Rundfjellnasen (595 moh) og Rundfjellet (768 moh) er mest lokalt brukt, og brukes hele 
året. Fjellområdene er lett å gå i og har ikke ur, sammenlignet med mange andre fjell i 
området. Rundfjellet (768 moh) anses i tillegg å være et flott og sikkert alternativ til de 
mange bratte, kvasse og utfordrende fjellene innover og sørover på Lyngenhalvøya. Det 
er vanligst å begynne turen gjennom å gå til Innereidet i nord der det står en lavvo, utedo, 
bord og benker (utenfor avgrenset område), for å siden fortsette rett opp mot sør. 
Alternativ rute er fra Båtnes lengre vest. Rundfjellnasen er med i aktivitetstilbudet 
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Fjelltrimmen, og på toppen finnes flaske med gjestebok. Det er planlagt at turløypen opp 
til toppen skal merkes. Området er en del av Lyngsalpan landskapsvernområde, der 
formålet med vernet er å ta vare på et av Norges mest karakteristiske fjellområder som 
inkluderer isbreer, morener, daler og geologiske forekomster, med det biologiske 
mangfoldet, de kulturminnene og den kulturpåvirkning som preger landskapet. 

 Ytterkant av friluftslivsområdet berører skuterløypen som ender øst for Rundfjellet.   

 FK00011933 Stetinden og Bjørndalstinden TU B 

 Stetinden (920 moh) er et nokså populært skifjell for både lokale og regionale besøkere. 
Fjellet er med i aktivitetstilbudet Lyngen Fjelltrim. Bjørndalstinden (913) nord for Stetinden 
er ikke fullt så populær, men får besøk av enkelte toppturentusiaster ofte i kombinasjon 
med Stetinden. Området er en del av Lyngsalpan landskapsvernområde, der formålet 
med vernet er å ta vare på et av Norges mest karakteristiske fjellområder som inkluderer 
isbreer, morener, daler og geologiske forekomster, med det biologiske mangfoldet, de 
kulturminnene og den kulturpåvirkning som preger landskapet. 

 Populært fjell for skikjøring. Kurant å benytte skuterløypene til å komme seg opp.  

 FK00011920 Kvasstindan og Vaggastindan TU C 

 Dette er et stort fjellområde langt fra veg, med spisse, alpine fjell og breområder. Hit 
kommer enkelte toppturentusiaster, både lokale, regionale og internasjonale, men 
bruksfrekvenser er stort sett lave. Området er en del av Lyngsalpan 
landskapsvernområde, der formålet med vernet er å ta vare på et av Norges mest 
karakteristiske fjellområder som inkluderer isbreer, morener, daler og geologiske 
forekomster, med det biologiske mangfoldet, de kulturminnene og den kulturpåvirkning 
som preger landskapet.  

 På vinteren brukes området fra tid til annen av toppturentusiaster. Med andre ord er ikke 
aktiviteten i så stor grad knyttet til tradisjonelt vinterfriluftsliv.  
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5.13.3 Friluftsliv, Svensby 

 

 ID Område Kat. Verdi 

 FK00011937 Barheia TM B 

 Dette er et stort og mye brukt turområde der de vanligste aktivitetene er turgåing, 
bærplukking, soppsanking, fiske, jakt, terrengsykling, skigåing og orientering. I hele 
området går mange løyper og stier. Den som går fra Svensby over til Jægervatnet er 
spesielt mye brukt, samt løypen som går fra Bensnes over til Stortinddalen (eller 
Trollvasshytta). Begge disse stier er merket. Langs løypen fra Svensby til Jægervatnet 
finnes i tillegg to rasteplasser med bord og benker. Barheia (352 moh) er en populær 
topp, med en godt brukt FYSAK-kasse på toppen ved varden. Barheivatnet like ved er et 
populært fiskevann som er tilrettelagt med do, og langs stien hit finnes rasteplass med 
bord og benker. I området finnes tre andre godt brukte FYSAK-kasser. En ved 
Trollhytta/Gielas, og en på hver av de to mest brukte stiene til Trollhytta som begynner 
enten fra Bensnes eller Svensby. I begynnelsen av stien fra Bensnes er det skogsbilveg 
opp til Stortuva, med postkassen og utedo. Det er mulig å ta seg fram med rullestol opp til 
Stortuva, men utedoen er ikke tilpasset funksjonshemmede. Trollhytta lengre nord er en 
åpen hytte som eies av UL Trollvasstind. Om vinteren tråkker UL Trollvasstind løyper fra 
Svensby til Trollhytta. Ved Trollhytta er det servering hver søndag. Ovenfor Toften i vest 
ligger et populært orienteringsområde. Ved Kvitberget helt i øst har elgjaktlaget etablert 
en gapahuk av stein. Sjøområdene (ikke avgrenset) benyttes til fritidsfiske. Tromsøya 
speidergruppe bruker området i sine aktiviteter. Ved østsiden av Trollvatnet ligger en fin 
steinbre. Friluftsområdet brukes hele året, først og fremst av folk fra Lyngen kommune. 

 Området brukes mye til skigåing. Den populære Trollvasshytta er et populært mål og 
endepunkt for skiløypen som trakkes i området. Skuterløypa krysser denne skiløypa. 
Friluftslivsområdet er godt tilrettelagt med nærmiljøfasiliteter. Trollhytta ligger 370 meter 
vest for snøskuterløypen. Hytta drives av UL Trollvasstind. Turer hit kan starte fra 
Bensnes eller Svensby. Turistsenteret på Svensby benytter skuterløypen en del. I tillegg 
er det en egen næringsløype jf. lokal forskrift  om snøscooterløyper med næringsformål, 
Lyngen kommune, Troms - FOR-2018-10-02-1552 som går på eiendom 123/12 fra 
Bergvika østover mot Trollvannet.  

 FK00011935 Storsteinnes - Kjosen NT B 

 Kjosen er et mye brukt nærfriluftslivsområde for beboerne i området. Området benyttes til 
små og store hverdagsturer, med eller uten ski på beina, hele året. Området blir også 
brukt som utfartssted for lengre turer opp til fjellområdene som Sultinden eller 
Tyttebærtinden, eller for turer inn i Tyttebærdalen mot Fastdalen. Bergene langs Kjosen 
blir brukt til rekreasjonsfiske. I området ved Tyttebærdalen finnes sjelden kystfuruskog. I 
Tyttebærelva som renner gjennom dalen finnes vannverk, og det går en anleggsveg opp 
dalen. Nedenfor vegen ligger Tyttebærneset, en mye besøkt utfartsplass som er 
avgrenset som eget område. Ovenfor dette område ligger et steinbrudd som er planlagt å 
utvides. 

 Det mindre brukte startstedet for løypa ved Heimtun ligger i friluftslivsområdets vestlige 
ytterkant og berører således ikke friluftslivsområdet i vesentlig grad.   

 FK00011925 Jægervatnet UO A 

 Jægervatnet er et stort vann med mye forskjellig friluftsbruk hele året. Vanligste 
aktivitetene er fiske, turgåing på stier langs vannet, bading, kano- og kajakkpadling, fyre 
bål ved strandkanten, sykling, skigåing, samt bærplukking på myrene i området rundt 
Jægervatnet. Jægervatnet har oppgang av både laks og sjørøye og er et veldig viktig 
innlandsfiskevann. På østsiden og i nord finnes en del private hytter. På østsiden ligger 
også Jægervasshytta, som er en åpen turlagshytte i regi av Troms Turlag. Nesten helt i 
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sør, ved elvemunningen til Stortindelva, ligger en sandstrand som av og til brukes som 
badeplass. På begge sider av vannet går skogsbilveier. Begge er tilgjengelige med 
rullestol, men den på vestsiden er bedre tilrettelagt for dette formål og er lengre. Langs 
med den vestlige løypa finnes også to FYSAK-kasser, en ved rasteplassen helt innerst 
(fem kilometer) og en ved en sti som tar av til vest litt nærmere parkeringen (to kilometer). 
Stien er tilrettelagt med utedo ved veienden, samt rasteplasser med bord og benker flere 
plasser. Det er også nokså populært å sykle langs stiene på begge sider om Jægervatnet 
og videre mot Svensby i vest. Kobbenes i nord er en mye brukt strandsone. I nord ligger 
også Jægervatn leirskole sitt område, som benyttes mye av skoleelever i Lyngen samt av 
Barnas Turlag. Her finnes lavvoer, toalett, badestamp, ei bu med et soverom, og et naust 
med kjøkken. Leirskolen tilbyr kajakker og kano for leirskolens besøkere og til utlån. 
Friluftsområdet Jægervatnet er lett tilgjengelig, og besøkes av folk i alle aldrer både fra 
Lyngen kommune og nabokommunene. Tromsøya speidergruppe bruker området i sine 
aktiviteter. Ved Jægervassbotn helt i sør slutter en offentlig scooterløype fra Svensby, 
helt inntil grensen av landskapsvernområdet. Området helt i sørøst er en del av 
Lyngsalpan landskapsvernområde, der formålet med vernet er å ta vare på et av Norges 
mest karakteristiske fjellområder som inkluderer isbreer, morener, daler og geologiske 
forekomster, med det biologiske mangfoldet, de kulturminnene og den kulturpåvirkning 
som preger landskapet. Området grenser også i nord til Stormyra (Jægervatn) 
naturreservat, som er vernet for å bevare et vakkert myrlandskap med stor variasjon i 
myrtyper. 

 Skuterløypen går nesten opp til Jægervannets sørlige bredde. Myrene rundt Jægervann 
brukes til skigåing og må sees i sammenheng med skiturer til Trollhytta og 
Jægervasshytta. Skuterløypen berører sørsiden av friluftslivsområdet. Det betyr at øvrige 
deler av friluftslivsområdet er fritt for snøskutertrafikk, men lyden vil bære overvannet.  

 

5.13.4 Friluftsliv, Lyngseidet 

 ID Område Kat. Verdi 

 FK00011866 Verdens ende TU A 

 Opp til Verdens ende, Eidnasen/Muotkenjunni (450 moh), går en traktorvei og sti fra 
Lyngenhallen, samt fra Giæverlia. Området brukes hele året, mest av de lokale. På fjellet 
står en FYSAK-kasse, oppe på fjellkanten like over skoggrensa. Det står en gapahuk rett 
øst for alpinbakken, som brukes en god del av de lokale og av skolen. En grillhytte skal 
bygges i området av Lyngseidet hytteforening. Det er også vanlig å gå via her på veg til 
Rottenvikfjellet i nord. Randonee-konkurransen Lyngen Rando går her. 

 Friluftslivsområdet preges av at skuterløypen til Rottenvikvatnet gir økt fremkommelighet 
for folk som vil gå hit på ski om vinteren. området brukes mest til friluftsliv sommerstid.  

 FK00011861 Rottenvikfjellet TU B 

 Rottenvikfjellet (600 moh) er et populært fjellområde. Rottenvikvannet i nordvest er 
regulert. Det går en anleggsvei, "Rørgata", fra øst opp til Rottenvikvannet, og herfra 
fortsetter en sti videre opp mot Rottenvikfjellet. Det er vanlig å gå ned til Lyngseidet 
herfra, eller videre over til Rundtinden. Det er gjennomfart i området også til 
Fastdalstinden og Loktosvárri. Rottenvikfjellet blir brukt hele året, først og fremst av 
lokale. Det går en scooterløype fra Lyngseidet opp til Rottenvikfjellet. 

 Friluftslivsområdet er endested og vendepunkt for snøskuterløypa som følger 
anleggsveien til Rottenvikvatnet. Området brukes hele året, hvor bruken vinterstid aller 
mest er knyttet til snøskuterløypa.  
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5.13.5 Vurdering mot øvrige friluftslivsområder i Lyngen kommune 

Skuterløypene berører nordre del av Lyngen kommune, og noen sentrale område for 
vinterfriluftsliv. De aller viktigste vinterfriluftslivsområdene i Lyngen kommune er områdene 
knyttet opp til Lyngseidet lysløype, skihytta og Rørneshytta like sør for Lyngseidet. Disse er fri 
for snøskuterløyper. De sørlige og østligste friluftslivsområdene i kommunen er også fri for 
snøskuterløyper, men dog ikke like tilgjengelige om vinteren. Friluftslivsområdene rundt 
Svensby med skiløype til Trollhytta og vinterbruken knyttet til Vaggasvannet er også av stor 
betydning. Her er det snøskuterløyper, men hensynet til tradisjonelt vinterfriluftsliv balanseres 
på en hensiktsmessig måte ved alt skuterløypa fra Lenangen ender i god avstand før 
Vaggasvannet, og at de største delene av Jægervann friluftslivsområde er fritt for 
snøskuterløyper. Det er lagt til rette for en ny løypedel mellom Sør-Lenangen og Nord-
Lenangen parallelt med eksisterende løype. Dette bidrar til å styre en del av skutertrafikken mot 
Vaggas, Rødtindvannet og Rundfjellet lenger bort fra skiløyper i Lenangen.  

 
5.13.6 Støy og friluftsliv 

Miljødirektoratets veileder «Støy og planlegging av snøscooterløyper» dat.10.01.2018 gir 
kriterier for løypenes avstand til viktige og svært viktige friluftslivsområder.  

For friluftslivsområder som kommunen selv har kartlagt og verdsatt som svært viktig eller viktig 
anbefaler direktoratet at en grenseverdi på 40 dB benyttes. I disse områdene er fravær av 
menneskeskapt støy i utgangspunktet forventet, og det skal være mulig å drive med ulike 
aktiviteter uten å bli forstyrret av menneskeskapt støy. Løyper bør ikke legges så tett opp til 
viktige friluftslivsområder for vinterfriluftslivet at disse områdene vil bli forringet av støy fra 
snøskuterløypene som overstiger grenseverdien. 

Der kommunene fastsetter snøskuterløyper innenfor angitt minsteavstand, må det gjøres 
nærmere vurdering av støy. For viktige eller svært viktige friluftslivsområder er det lagt til grunn 
en minsteavstand på 450 meter fra løypene.   

Vann som Nedre Rødtindvatnet og sideområder på snaufjellet kan benyttes til rasting innenfor 
300 meters-reglen for rasting på snaufjellet i Nord-Troms og Finnmark. 

Hensyntagen til minsteavstandene i Miljødirektoratets støyveileder må da gjelde fra den aktuelle 
rastegrense. Løypene i Lyngen kommune går stort sett i lavlandet. Endestedene ved 
Rundfjellet, Nedre Rødtindvatn og Rottenvikvatnet er på snaufjellet. Her kan det rastes inntil 
300 meter fra løypene. Der det er aktuelt å åpne for rasting i lavlandet bør det fastsettes en 
mindre avstandsgrense. Spesielt i delen av løypa som går øst for Rundfjellnasen i Nord-
Lenangen er mer brukt i friluftslivssammenheng vinterstid.  

Løypene bryter inn i viktige og svært viktige friluftslivsområder, men støypotensialet begrenses 
en del der hvor løypa går i dalfører og vegetasjonsrike områder. Dette gjelder spesielt inne i 
verneområdet hvor traseen strekker seg gjennom dalføre og løypa fra Lyngshallen og frem til 
tregrensen et stykke sør for Rottenvikvatnet.  

I sammenheng med løyper i viktige og svært viktige friluftslivsområder må man vurdere aktuelle 
avstander til turmål som nyttes i vinterhalvåret og se både negative og positive sammenhenger 
mellom skuterløypene og vinterfriluftslivet. Trollhytta ved Svensby er et viktig mål for skigåere 
som følger oppkjørt løype. Rottenvikvatnet er også et fint turmål, men dette er igjen fordi 
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skuterløypen fra Lyngseidet blir brukt av skigåere. Man opplever ofte en viss økning knyttet til 
skigåing der det etableres snøskuterløyper. Skuterløypene i Lyngen har vært i drift i mange år. 
Det oppleves at det er få interessekonflikter knyttet til bruken av de fastsatte løypene. Man ser 
derimot beklageligvis at Lyngen er et sted det kjøres mye ulovlig utenfor løypene. Dette har 
negative virkninger for utøvelsen av vinterfriluftsliv, mest knyttet til at skuterstøy blir mer utbredt. 
I så måte bør man jobbe med tiltak. I forskriftsprosessen kan man primært påvirke gjennom 
begrensninger eller utvidelser av løypenettet. I sammenheng med privatkjøring utenfor 
løypenettet ser man ikke at forskriftsprosessen kan avhjelpe stort.  

Mellom skuterløypene er det flere områder som er fri for skuterløyper man kan bruke til å ta seg 
fra lavlandet og opp i Lyngsalpene. Trafikk i skuterløypene vil høres på avstand, men 
utbredelsen begrenses også av topografi og vegetasjonsskjerm. Løypene fra Svensby og 
Lyngseidet innbyr til lav fart. Fra Lyngseidet er veien opp til Rottenvikvatnet preget av stigning 
som bidrar til mer støy ved at det trengs større gasspådrag.  
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Støy

5 .1 4 .1 M i n s t e a v s t a n d e r

Miljødirektoratet har utarbeidet en veileder «Støy og planlegging av snøscooterløyer» dat.
10.01.2018. Veilederen er førende i kommunenes arbeid med fastsettelse av snøscooterløyper
og gir følgende minsteavstander fra side for senterlinjen:

Eksisterende støykilder Maks. 30-50 meter

Boliger, hytter og annen støyfølsom bebyggelse Min. 60 meter

Viktige og svært viktige friluftslivsområder Min. 450 meter

Der det tillates rasting på snaufjellet og på islagte vann utvides influensområdet og
minsteavstanden med angitt avstand for rasting.

5 .1 4 .2 B o l i g e r n æ r t l ø y p e n

Utfordringene til støyfølsom bebyggelse nær løypen er i størst grad knyttet til situasjoner der
skuterløypen går nær boliger i tettstedene. Langs fv. 7922 mellom Engens og Stakkemyra i
Nord-Lenangen går skuterløypen nærere enn 60 meter fra boligene langs fylkesvegen. Her er
likevel fylkesvegen en eksisterende støykilde, og løypens plassering kan aksepteres ved at
skuterløypen går langs med en eksisterende støykilde som ligger enda nærmere og utsetter
boligene for trafikkstøy. Ved Storvallen i Nord-Lenangen er skuterløypen trukket lenger bort fra
boligområdet slik at støykravet på 60 meter innfris.

Figur 8: Rød linje illustrerer avstandskrav for støy 60 m.
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Storvoll er et boligområde hvor skuterløypen er trukket lenger vest slik at det skapes større
distanse til boligfeltet.

5 .1 4 .3 S t ø y i m o t b a k k e r

I motbakker langs traseen må man påregne at snøscootere som skal opp stigningene genererer
høyere støynivå enn kjøring på flatmark eller nedoverbakke.

I årene som har gått siden snøskuterløyper i Lyngen kommune ble fastsatt jf. §5 tredje ledd, har
både utslippsnivå og støynivået fra snøskutere sunket en del som følge av en kontinuerlig
heving av kravene til utslipp og støy sammen med teknologiske fremskritt. Spesielt i partier med
stigninger som f.eks. fra Lyngshallen til Rottenvikvatnet vil det være et høyere støynivå.
Influensområdet og støyens virkning for naturmangfold, friluftsliv samt bolig- og hytteområder er
også vurdert i lys av behovet for økt gasspådrag som gir mer støy. Ved løypenes startpunkter er
det ikke boliger eller hytter nærmere en 60 meter. Det er heller ikke bakker.

Figur 9: Støykart, boligområde Storvoll
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Sikkerhet

5 .1 5 .1 S i k k e r h e t o g l ø y p e d r i f t

Snøskuterforeningen og grunneierlaget på Svensby har GPS sporet løypenettet slik at linjen
som tegnes i kartet gjenspeiler den reelle traseen. Når drifter sammen med kommunens
saksbehandler og eventuell konsulent planlegger skuterløypenes linjeføring tas det flere
sikkerhetsfaktorer i betraktning. Overordnede tema er mest relevante for ROS analysen mens
planlegging på detaljnivå gjøres ute i løypa av de som sporer traseen.

Faren for snøskred står for en betydelig del av risikoen med å fastsette snøskuterløyper.
Sammen med utrygg is på elver/vann og påkjøringsfarlige objekter nær løypen er dette
faremomenter der risikoens kan reduseres med gode rutiner og planlegging.

Lyngen kommunes formannskap vedtok i sak 25/17 den 15.03.2017 egen rutinebeskrivelse for
stenging av snøscooterløypene ved snøskredfare.

Ulykke pga. dårlig
Linjeføring. Velt pga. topografi (tverrbratt
og/eller skråbratt løypetrasé)

Fall pga. topografi eller snøforhold
(brattkant nær løypetrasé)

Stigning/fall, helning på løypa og
siktforhold mht. vegetasjon og
bakketopper. Tilrettelegge for møtebredde
spesielt i kurver og over bakketopper.

Ulykker ved
anleggsgjennomføring

Anleggstiltak kan være hogst, merking,
skilting oppkjøring og slådding av
løypetraseen. Erfaring /
erfaringsutveksling til uerfarne og yngre
generasjoner.

Ulykke pga. høy fart på snøskuter og
fartsstrekninger

Rette og flate langstrekninger over myrer
og vann bidrar til at farten går opp.
Stikking av myke løypekurver over disse
stekningene vil kunne bidra til å redusere
farten noe.

Ulykke ved kryssing av bilvei. Løypedrifter må sørge for god sikt
gjennom hele sesongen

Ulykke
snøskuter/skiløpere

Spesielt knytet til faren for påkjørsel ved
at skiløpere bruker snøskuterløypene til
skigåing under værforhold når sikten er
dårlig. Der skuterløype og skiløype
krysser hverandre må det settes opp skilt.

Ulykke ved kjøring nær og parallelt med
bilvei

Lys fra motgående snøskuter som kjører
parallelt med bilveien kan villede
trafikanter som ikke er vant med
snøskutertrafikk

Snøskuterfører kjører seg fast pga. dyp
snø i løypa

Ved store snøfall bør berørte løyper
vurderes stengt til været har bedret seg
og preparering er gjennomført.
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5.15.2 Skredfare  

Løypene i Lyngen går gjennom noen potensielt skredfarlige områder knyttet til skuterløypa i 
Lenangen. Lyngen kommune foretok i 2008 en rasfarevurdering på alle sine gjeldende 
snøscooterløyper i kommunen. NGI utalte seg i forbindelse med løypa fra Lyngseidet til 
Rottenvik vannet. 

Uttalelse fra NGI v/ Frode Sandersen, 29.10.2008.  

Snøscooterløypa fra Lyngseidet - Rottenvik vannet: «Det anslåes at det går 100 år mellom hver 
gang ett skred kan nå snøscootertraseen Lyngseidet-Rottenvik vannet. Det er kun etter 
langvarig nedbør med vind fra 
nordvest at det kan gå skred mot løypa. Hvis sikkerheten skal økes kan det innføres 
restriksjoner av bruken under perioder med stor skredfare (faregrad 4) når vindretningen 
kommer fra nord –og nordvest». 
Ettersom kommunen er ansvarlig for sikkerheten i det åpne løypenettet bør det foreligge en rute 
for stenging av løypene i perioder med snøskredfare. 
 
For de andre løypene har det ikke vært involvert fagkompetanse for å vurdere skredfaren. Det 
er likevel noen traseer som går inn i områder som er definert som potensielt skredfarlig i 
aktsomhetskart fra NGI, NVE og Forsvarets skredkart. 

Kommunens rutinebeskrivelse for håndtering av skredfaren i snøskuterløypene legges til grunn 
som handlingsdokument i vurderingen av om løyper i utsatt område skal holdes åpne.  

Klima i stadig endring medfører at snøskred opptrer oftere enn tidligere og på andre steder enn 
før. Det er i de siste årene observert flere selvutløsende skred hvor det tidligere ikke har gått 
snøskred. Kommunen som er ansvarlig for sikkerheten i snøscooterløypene så lenge den er 
åpen. Lyngen kommune bruker NVEs tjeneste www.varsom.no for rasfarevurdering.  
 
Varsel farenivå 1 og 2: 

Alle løyper holdes åpne. Unntak kan skje i visse tilfeller, men da etter spesiell varsling fra NGI, 
NVE eller andre kilder (folk med snøskred kompetanse i kommunen). 

Varsel farenivå 3: 

Siste del av løypa opp til Raudtindvatnet og Lyngseidet – Rottenvik vannet vurderes spesielt. 
Vurderes mot vær, vindforhold/retning og snømengde. 

Varsel farenivå 4: 

Alle løypene stenges med unntak for løypenettet på Svensby, Båtnes – Straumen og Hamnes – 
Stakkemyra. 

Ved stenging varsles brukerne på kommunens hjemmeside, snøskuterforeningens facebook- 
side. Snøskuterforeningen har ansvaret for å fysisk stenge løypene med varselskilt og fjerne 
varselskiltene når løypa åpnes igjen.  

http://www.varsom.no/
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5 .1 5 .3 S k r e d o m r å d e r, k a r t

Figur 10: Aktsomhetsområder for snøskred
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5.15.4 Kjørefart og fartsgrenser 

Noen steder kan det være hensiktsmessig å skilte med nedsatt hastighet og gjøre fører 
oppmerksom på eventuelle farer. Ved kryssing av veg skal det skiltes med stoppskilt i 
snøskuterløypen.  

Forskrift om kjøring med motorvogn i terrenget og på veg ikke åpen for alminnelig ferdsel legges 
til grunn for fastsettelse av fart i snøskuterløypene.  

Forskriften fastsetter at det i terreng ikke må kjøres fortere enn 70 km i timen, og at det for 
beltemotorsykkel med slede ikke må kjøres fortere enn 60 km i timen uten passasjerer og 40 km 
i timen med passasjerer. 

Eventuell ytterligere fartsbegrensning kan skiltes lokalt hvis Lyngen kommune finner det 
hensiktsmessig.  
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6 Ri si ko og sår bar hetsanal yse

Om ROS - analysen

Vurdering av risiko og sårbarhet er satt sammen av fagspesifikke tema som er relevant for
snøscooterløyper.
ROS analysen konsentrer seg primært om overordnede faktorer som kan ha innvirkning på
sikkerheten til de som kjører og andre.

Analysen har som mål å sikre at forhold som kan
medføre alvorlige konsekvenser ved skade på mennesker, miljø, økonomiske verdier eller
samfunnsfunksjoner klargjøres, slik at omfang og skader av uønskede hendelser kan
reduseres. ROS - analysen identifiserer hvordan prosjektet eventuelt bør endres for å redusere
risikoen til et akseptabelt nivå, og danner grunnlag for de valgte løsningene og avbøtende
tiltakene som inngår i endelig løsning. Vurdering av sannsynligheten for at en uønsket hendelse
skal inntreffe bygger på kjennskap til lokale forhold, erfaringer, statistikk og annen relevant
informasjon. Listen er ikke uttømmende.

Bakgrunn for ROS - analysen

DSB veileder – Samfunnssikkerhet i kommunens arealplanlegging (2017) stadfester når det er
krav til ROS – analyser som faller utenfor plan- og bygningsloven §4-3.

Kravet til ROS-analyser etter § 4-3 gjelder alle planer for fremtidig utbygging i kommuneplanens
arealdel, kommunedelplaner og reguleringsplaner. Planer som faller utenfor plikten i § 4-3, vil
likevel måtte utredes tilfredsstillende. Det kan bety at en ROS-analyse kan være nødvendig for
andre arealplaner. I lovens formålsbestemmelse § 1-1 står det at konsekvenser for miljø og
samfunn skal beskrives. I § 3-1, første ledd bokstav h) står det at det er en oppgave å «fremme
samfunnssikkerhet ved å forebygge risiko for tap av liv, skade på helse, miljø og viktig
infrastruktur, materielle verdier mv.» Forvaltningsloven har også regler om forvaltningsorganets
utrednings- og informasjonsplikt før enkeltvedtak i § 17 (gjelder for reguleringsplaner) og
forvaltningsorganets utredningsplikt før vedtak av forskrifter i § 37 (gjelder for
kommune(del)planer).

Analyseområdet

ROS – analysen omfatter det geografiske området som er snøskuterløypens influensområder.

Analysen tar for seg de faktorene som relaterer seg til bruken av løypene med hensyn til
sikkerhet. Flere av temaene for en ordinær ROS – analyse dekkes av de spesifikke kravene til
utredning som følger av motorferdselforskriften §4a.
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Uønskede hendelser, konsekvenser og tiltak

Hendelse/situasjon Rel. Risiko Kommentar/tiltak

1. Sørpeskred og flomskred Ja
Risiko i smelteperioden utover våren. Ivaretas
gjennom kommunens rutiner for stenging av
løypene ved fare for skred.

2. Snøskred-/isras Ja

4. Elveflom Nei

Løypene krysser elver og bekkeløp. Økt
vannføring og fuktighetsgrad i terrenget må
påregnes under snøsmelting og ved lengre tids
mildvær.

7. Vindutsatt Ja

Løypen går enkelte steder i åpen topografi som
normalt er mer eksponert for vind enn
lavereliggende terreng. Dette gjelder spesielt
delene av sammenbindingsløypa og
Skibotnløypa på snaufjellet. Generelt er vinden
sterkere i høyereliggende og åpent terreng. Ved
kraftig vind/snøfokk stenges de utsatte delene
av løypenettet.

8. Nedbørutsatt Ja
Ved store snøfall er aktuelt å stenge løypene til
de er preparert på nytt.

9. Sårbar flora

Temaet vurdert mht. naturmangfoldloven §§ 8-
12. Ingen spesielt sårbar flora som kommer
under direkte påvirkning. Nærmere vurdering
vedr. forekomster av viktige naturtyper og arter i
vurdering etter NML.

10. Sårbar fauna/fisk Ja
Ingen kjente forekomster av spesielt sårbar
fauna/fisk i influensområdet.

11. Verneområder Ja Skuterløypen berører Lyngsalpan LVO

12. Vassdragsområder Nei

Løypene går over bekker / vann / Straumen hvor
tynn is, overvann og flere
islag er forhold som kommunen og
snøskuterforeningene må ha kontroll på før
løypa åpnes og gjennom hele sesongen.
Løypa må stenges evt. stikkes midlertidig om
ved dårlig is.

13 Fornminner (afk) Nei Ingen registrerte funn.
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14. Kulturminne/-miljø Ja  
Løypene berører ikke registrerte kulturminner. 
Området er unikt og svært verdifullt i landskaps- 
sammenheng. 

15. Vei, bru, knutepunkt Ja  

Statens vegvesens gir retningslinjer til utforming 
jf. veileder for snøscooterløyper. Retningslinjene 
som er gitt av Statens vegvesen skal følges når 
løypen er åpen til en enhver tid. Drifter må ha 
kontroll og sørge for god frisikt, riktig 
rampeutforming og godt synlig skilting i løypens 
knutepunkter / kryss. Løypen krysser fylkesveg 
Tillatelsen til å etablere kryssing gis av vegeier.       

HENDELSE/SITUASJON REL. RISIKO KOMMENTAR/TILTAK 

16. Havn, kaianlegg Nei   

17. Sykehus/-hjem, kirke Nei  
Norsk folkehjelp har stasjon ved Lenangen 
skole. De bruker løypene mye i sammenheng 
med redningsoppdrag.   

18. Nødetater og oppsyn/kontroll Ja  

Redning ved ulykker eller skader pga. kjøring 
med snøscooter i løypene samt kontroll og 
ulovlighetsoppfølging av Politi og Statens 
naturoppsyn (SNO). Kommunen bør opprette 
fremme samhandling i planleggingen av løyper 
ved å sende høringsforslag til 
kontrollmyndighetene slik at disse kan uttale 
seg.   

19. Kraftforsyning / høg og 
lavspent samt telefonlinjer  

Nei  

Ved store snøfall, spesielt snø med høyt 
fuktinnhold må det påses at ikke strøm- eller 
telefonlinjer blir hengende slik at det kan utgjøre 
fare for ferdende på snøscooter.  

20. Vannforsyning Ja  

Undersøkelser tilknyttet eventuelle 
drikkevannskilder ved løypene. Temaet bør 
belyses for bedre sikre at mulige 
drikkevannskilder blir fanget opp i 
høringsperioden. Gjelder spesielt der man har 
behov for å justere traseene.      

23. Område for idrett/lek Ja  
Mulig konfliktpotensial mht. støy. Løypene går 
ikke nær skoler / barnehager ol. eller boliger på 
en slik måte at kravene ikke innfris.  

24. Viktige områder for friluftsliv Ja  

Løypen berører friluftslivsområder. Temaet er 
omtalt i saksutredningen jf. 
motorferdselforskriften §4a. Løypen er vurdert 
mot kartlagte og verdsatte friluftslivsområder. 
Avbøtende tiltak som skilting og nedsatt fart bør 
gjøres for å ivareta hensynet til skiløyper.  

25. Vannområde for friluftsliv Ja  

Løypen passerer over eller i nærheten av vann 
aktuelle for isfiske. Tilretteleggelse for isfiske på 
utvalgte steder gjøres for løypens verdi, men 
skaper en viss risiko for forurensning av de 
utvalgte vannområdene for friluftsliv da i 
sammenheng med eventuelle ulykker hvor 
snøskuter går gjennom is.  
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26. Akutt forurensning Nei  

Løypa medfører transport av 
drivstoff i og på snøskuter. En viss fare for 
mindre søl og lekkasjer. Ulykker på islagte vann 
kan få konsekvenser for naturmangfoldet.  

27. Permanent forurensning Ja  

Utslipp i form av eksos kan føre til forringelser i 
markdekkets flora. Hardpakking av snø i løypen 
gir tregere plantevekst utover våren og 
sommeren.  

29. Støy fra snøskutere  Ja 

 
Bruken av løypene vil generere støy og økt 
bilkjøring til og fra løypens startsteder. 
Retningslinjene for støy planlegging av 
rekreasjonsløyper følges.  

30. Støy fra andre kilder Ja  

Uønsket støy generert fra snøscooterkjøring i 
løypene og trafikkstøy pga. bilkjøring til og fra 
løypenes ankerpunkter. Støy er utredet som 
eget tema. 

31. Forurenset grunn Ja  

Kan knyttes til fare for forurensing av 
drikkevannskilder som private brønner el. 
Floraen i markdekket eksponeres for flyktige 
organiske forbindelser (PAH). Dette gir lokale 
virkninger hvor konsentrasjonene utenfor 
snøskutersporet er små.      

32. Forurensning til sjø Nei  

Ikke relevant med mindre en eventuell 
forurensning finner sted i elvene langs 
løypetraseene som leder til sjø eller på isen i 
Lenangsstraumen.  

35. Avfallsbehandling Ja  

Bruken vil kunne bety søppel fra brukerne ved f. 
eks rasteplass eller løypens startpunkter. Det 
bør tilrettelegges for noen søppeldunker og 
tømming av disse. 

HENDELSE/SITUASJON REL. RISIKO KOMMENTAR/TILTAK 

37. Fare for akutt forurensning Ja  
Hvis snøscooter går gjennom isen og forurenser 
vann/innsjø. Løypene legges ikke over vann 
som er drikkevannskilder. 

44. Ulykke i av-/påkjørsler Ja  
Biltrafikk til/fra løypene kan føre til/bli utsatt for 
ulykker ved inn/utkjøring til løypens startpunkter 
eller ved av- og pålessing.  

45 Ulykke med    
      gående/syklende 

Ja  

Tiltaket kan føre til større risiko for trafikale 
hendelser mellom gående, biltrafikk og 
snøscootertrafikk spesielt ved løypens 
startpunkter.    

46. Ulykke ved anleggsarbeid Ja  
Hensyn til sikkerhet må tas når skuterforeningen 
stikker ut løypene og foretar kvisting/trefelling 
mv.     

47. Ulykkespunkter Ja  

Farer ved kryssing av veg og farer i terrenget og 
kryssing av skiløyper. Viktige faktorer er 
opplysning i form av skilt og overholdelse av 
krav til sikt ved kryssing av veg. 

48. Sabotasje og terror Nei  
Føre var prinsipp må ivaretas.  
Tiltaket er ikke et naturlig terrormål.  
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50. Naturlige terrengformer  
       som utgjør spesiell fare 

Ja  
Løypens vertikalkurvatur er til tider varierende. 
Gode rutiner for skilting av brattere opp og 
nedoverbakker vil ivareta temaet.  

51. Kollisjon med 
påkjøringsfarlige objekter i 
terrenget nær løypetrasé 

Nei  
Det er ingen åpne gruver eller sjakter i løypen 
eller dens umiddelbare nærhet.  

52. Snøskuterfører mister løypa 
pga. snøfokk eller 
whiteout 

  
Forekommer for det meste på fjellet, men kan 
også utgjøre fare ved snøvær og vind i 
lavlandet.  
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7 Løypepl an og dr i ftsfor utsetni nger

Kart over løypenettet

Figur 11: Løypekart



64(72)

Løypeinndeling

Hovedløypene følger inndelingen angitt i gjeldende forskrift.

Hovedløypene delt inn i mindre strekninger basert på steder hvor man lettere kan foreta
stykkvise åpninger/stengninger på grunn av f. eks. skredfare eller snøforhold.

1 Lenangen

L1 Sør-Lenangen – Storvoll – Nedre Rødtindvatnet

L2 Båtnes – Stakkemyran – Engenes

L3 L1 (Straumen) - Vaggas

L4 L1 - Vassdalsskardet

L5 L1 - Hesjebukta

2 Svensby – Jægervatnet - Heimtun

3 Lyngshallen – Rottenvikvatnet
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Figur 12: Løypenummer, Lenangen
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Rasting

7 .3 .1 R a s t i n g i l a v l a n d e t

Det åpnes for rasting inntil 30 meter fra løypene forutsatt at kommunen eller løypedrifter har satt
opp skilt som opplyser at rasting er tillatt nedenfor tregrensen.

7 .3 .2 R a s t i n g p å s n a u f j e l l e t

Det åpnes for rasting inntil 300 meter fra skuterløypen på snaufjellet. Områder hvor løypene går
i snaufjellet begrenser seg til enkelte av løypene innenfor landskapsvernområdet, samt områder
sør for Rottenvikvatnet over tregrensen.

7 .3 .3 R a s t i n g p å i s l a g t e v a n n

Det kan rastes på mindre vann i snaufjellet innenfor bestemmelse om rasting inntil 300 meter fra
løypene. Nedre Rødtindvatnet er det eneste vannet utover 300 meter hvor det åpnes for rasting.

Vannet ligger i landskapsvernområdet og er endested for løypen L1. Øvrige vann langs løypene
i snaufjell er innenfor 300 meter.
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Sikkerhetsaspektene knyttet til rasting på islagte vann omhandler i stor grad rådende isforhold. 
Kjøring på islagte vann stiller likefult forutsetninger om fartstilpasning, siktforhold og at fører tar 
hensyn til møtende kjøretøy ute på vannene.  

Islagte vann er flate områder som er mindre utfordrende kjøreteknisk, men lange rette 
strekninger med stabilt underlag innbyr også til høyere fart. Hensikten med å raste på islagte 
vann er i hovedsak knyttet til rekreasjon og isfiske.  

Ved at vann er åpne for rasting utvides ferdselen og bruken av dette området.  
Nedre Rødtindvatn er innenfor aktsomhetsområder for snøskred, og omfattes av Lyngen 
kommunes rutiner for håndtering av skredfare.  

Gjennom sesongen, og spesielt i perioder med mye mildvær er dialogen om åpning og stenging 
mellom kommunen og skuterforeningene som drifter løypene svært viktig.  

Det er viktig at isen er tykk nok til at det kan kjøres sikkert på vannet ute fare for at snøskuteren 
går gjennom isen. Isens tykkelse vil kunne variere betydelig avhengig av hvor på vannet man 
befinner seg, da spesielt om det er elver og bekker som og innløp eller utløp til og fra vannene.  

Under islegging og isløsning, samt i milde vintre og nedbørrike vintre, kan de svekkete 
områdene være vesentlig større enn hva man er vant med under en normal vintersituasjon.  
Is som bærer godt på morgenen på grunn av nattefrost, kan brått miste bæreevnen når 
temperaturen øker utover formiddagen. Større vann har vanligvis bekker og elver som renner 
inn og ut av vannene. Ved innløp og utløp og i trange sund, strømmer vannet under isen og 
smelter den nedenfra. Dette er vanskelig å se fra oversiden. Vannstrømmen ved innløp og utløp 
gjør også at det tar lengre tid før isen her fryser, og medfører også tynnere is enn der 
vannspeilet er rolig. Steder ved inn- og utløp bør i hovedsak unngås benyttet til skuterkjøring før 
man er helt trygg på at isen her er tykk nok.   
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8 Bestemmelser i for skri ften

Kjøretider

Enkelte kommuner vedtar daglige åpningstider. Dette er mer vanlig blant kommuner i Sør- og
Midt Norge som ikke har hatt løyper før gjeldende regelverk trådte i kraft i 2015.

Slike åpningstider kan være hensiktsmessige å fastsette der løypene f.eks. kjøring i løypene har
virkninger for folks nattesøvn.

Løypene i Nord-Troms og Finnmark har historisk sett ikke vært omfattet av daglige åpningstider.
På steder hvor bruksintensiteten i snøscooterløypene er svært høy, og løypene er korte med et
«baneliknende» preg samtidig som dem ligger tett på bebygde områder vil det være kurant å
vedta åpningstider over døgnet. På en annen side er slike restriksjoner krevende å håndheve
og også mindre kurante i lange løyper i Nord-Norge som for det meste er i utmark.

Kjøretidsbegrensninger utover sesongåpningstider kan virke hensiktsmessige for å ivareta
hensyn til både dyreliv og reindrift. På en annen side må man vurdere hvilken annen kjøring sen
kveld / nattestid har innvirkning i den store sammenheng. Løypene i Lyngen kommune kan
kjøres i hele døgnet.

Rasting på snaufjellet

Kommunen kan gi bestemmelser om rasting. Ved rasting er det bare kjøring rett ut fra løypa
som tillates. Nasjonal forskrift §4a gir en anbefalt maksimumsavstand på 30 meter for rasting
utenfor løypa.

Vurderingene rundt friluftsliv er gjort med omhu til 300 meters grensen for rasting på snaufjellet i
de områdene der dette kan være relevant. Dvs. ved Rottenvikvatnet og innenfor
landskapsvernområdet. Det vises her til Miljødirektoratets brev og merknadene til §4a, som
åpner for videreføring av praksisen med rasting inntil 300 meter fra løypene på snaufjellet og
rasting på islagte vann utover 300 m. Rasting nyttes f. eks til aktiviteter som isfiske. Når man
står på snaufjellet eller et islagt vann kan det være krevende å nøyaktig bedømme en avstand
på 300 meter.

I de åpne løypene i Nord-Troms og Finnmark har rasting i henhold til retningslinjer fra Klima- og
miljødepartementet ut fra sikkerhetsmessige og praktiske grunner vært akseptert inntil 300
meter fra merkestikkene i snaufjell og på islagt vann. Ut fra de særlige forholdene som gjør seg
gjeldende i disse fylkene, som også har begrunnet de åpne snøscooterløypene her, vil
departementet anta at denne praksisen bør kunne fortsette dersom den enkelte kommune
ønsker det og nedfeller det i sine bestemmelser.

De sikkerhetsmessige aspektene ved rasting nær løypen kan variere. Det kan være
hensiktsmessig å tillate rasting et godt stykke ut fra løypen. På steder hvor det parkeres
snøskutere kan rasting i kort avstand fra løypen medføre økt fare for påkjørsel. Samtidig kan
belastningen for friluftsliv og naturmangfold bli større ved å tillate kjøring normalt ut fra løypa i
en gitt avstand. Likevel knyttes rasting til pauser i kjøringen og det er vanlig å stoppe
snøscooteren når man når bestemmelsesstedet for rastingen. Rasting er ofte korte pauser, men
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kan også nyttes til lengre stopp i forbindelse med f.eks. bålbrenning eller isfiske. Rastingen er et
brukssupplement til løypenettet som gir mulighet for pauser og aktiviteter som kan knyttes til
utøvelsen av tradisjonelt vinterfriluftsliv. Dog er dette et omstridt tema hvor Stortingsmelding 18
(2015-2016) presiserer at motorferdsel ikke omfattes av friluftslivsbegrepet hvorpå regjeringen
med stortingsmeldingen om friluftsliv ønsker å fremme «samhandlingen mellom fysisk aktivitet
og naturopplevelse».

Rasting på islagte vann

Rasting på islagte vann i forbindelse med isfiske er et viktig og samholdsskapende
rekreasjonselement i sammenheng med bruken av løypene. Vannene som åpnes for rasting er
knyttet til snøskuterløypene, ligger på snaufjellet og er ikke regulert. Vannenes influensområde
er betraktet i sammenheng med vurderingen av løypene mht. naturmangfold og friluftsliv.

Rasting utenfor løypa under snaufjellet

Det åpnes også for rasting under snaufjellet. Flere brukere liker å raste i skogsområdene langs
med løypene under snaufjellet. F. eks er det å kunne stoppe og fyre opp et bål og grille pølser
et viktig og samholdsskapene element som Lyngen kommune også ønsker å kunne tilby videre.
Det tillates jf. forslaget til lokal forskrift rasting inntil 30 meter fra løypene under snaufjellet, men
kun hvis «Rasting tillatt» vises på skilt. Grunneiers samtykke må legges til grunn.

Fartsgrenser fastsatt i forskriften

Forskrift om kjøring med motorvogn i terrenget og på veg ikke åpen for alminnelig ferdsel
gjelder. Maksimalt tillatt hastighet for kjøretøy i terrenget er 70 km/ time. Beltemotorsykkel med
slede må ikke kjøres fortere enn 60 km i timen uten passasjerer og 40 km i timen med
passasjerer. Kommunen kan sette ytterligere begrensinger innenfor denne rammen.

På flere steder vil løypens linjeføring i terrenget gis med svinger og bakker innenfor vegetasjon
og naturlige terrengformasjoner som bidrar til å begrense kjørehastigheten.

Ved kryssing av offentlig veg stilles det jf. Statens vegvesens veileder «Snøscooter» krav til full
stopp med stoppskilt.

Noen steder ligger løypene litt nærmere bebyggelse enn 60 meter. Her avbøtes forholdet ved at
løypen ligger langs fylkesveg 7922 som er eksisterende støykilde, og således er nærmere
boligene enn snøskuterløypen.
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9 Dr i ft av snøskuterl øypene

Ansvarsforhold

Daglig drifts ansvar for løypene er formelt lagt til kommunene. Noen kommuner setter opp og
vedlikeholder løypene selv ved bruk av sine ansatte, mens andre kommuner benytter seg av
frivillige organisasjoner.

Lyngen kommune er løypeeier og har overordnet ansvar for skuterløypene. Kommunen kan jf.
merknadene til motorferdselforskriftens §4a sette ut det praktiske arbeidet med drift og
vedlikehold av løypene til andre aktører. Dette er gjerne lokale snøscooterforeninger eller
bygdelag eller grunneierlag.

Informasjon

Løpende informasjon knyttet til status for snøskuterløyper er et viktig sikkerhetsmessig aspekt.
Er løypene åpne? Er kun deler av løypenettet åpent? Er det fare for skred i deler av
løypenettet? Kanskje er det vann hvor isen har blitt utrygg siden siste oppdatering?

På kommunens hjemmesider legges det ut informasjon om hvilke løyper som er åpne, hvilke
som er stengt og hva som er årsaken til eventuell stengning.

Når kommunen har satt ut det praktiske arbeidet til lag eller foreninger som står for preparering,
vedlikeholdsarbeid og stikking av løypetraseene mv. foregår det en dialog mellom kommunen
og de med ansvar i f. eks snøskuterklubben.

Lag og foreninger har vanligvis en hjemmeside / Facebook-side el. hvor det plasseres
informasjon relatert til klubben / foreningens daglige virke.

Figur 13: Kunngjøring fra kommunens hjemmeside
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Forebyggende arbeid

Ulykker må sees i lys av fasene før, under og etter at de skjer. Primærforebygging foregår før
kjøring i løypene og fokuserer i hovedsak på det fysiske miljøet.

Forskriftsprosessen brukes til informasjonsinnhenting, planlegging av traseer og veiing av
hensynene kommune plikter å ta iht. nasjonal forskrift §4a.

Løypedrifters rolle og medvirkning i planleggingen er svært viktig i arbeidet med å fastsette sikre
og funksjonelle skuterløyper. Lag og foreninger som drifter løypene er gitt en sentral rolle i
planleggingsarbeidet.

- Videreformidling av erfaring
- Informasjonsutveksling
- GPS sporing

9 .3 .1 D a g l i g d r i f t

- Hele systemet, løype, utforming og drift må tilrettelegges med utgangspunkt i
brukerforståelse slik at løypesystemet blir logisk og lettlest.

- Ikke for mye men tilstrekkelig, og samtidig ikke unødig mye informasjon
- Fokus på farer som usikker is og snøskred

9 .3 .2 F o r e b y g g e n d e a r b e i d i l a g o g f o r e n i n g e r

Oppfordring til å holde seg til loven, implementering av sikkerhetsregler gjennom kurs i frivillige
foreninger og bekjentgjøring av lovverket, infrastruktur og sikkerhetsforanstaltninger gjennom
informasjon fra kommunen eller andre. Forebyggende arbeid bør også rette seg mot gruppen
snøscooterkjørere i etterkant av ulykker med oppfordringer til å være risikofokusert og forholde
seg til lover og regler for å dempe faren for ulykker.
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ÁŠŠI/SAK MIN ČUJ./VÅR REF. DIN ČUJ./DERES REF. BEAIVI/DATO 

20/3303 - 2 20/20716 2015/2214 24.08.2020  

 

Innspill til oppstart regodkjenning av snøskuterløypene i Lyngen 
kommune. 
 
Vi viser til deres brev datert 03.08.2020 hvor dere varsler oppstart av regodkjenning av 
snøskuterløypene.         
  
  
Naturgrunnlaget for samisk kultur og næringsutøvelse    
Sametinget ser medvirkning fra samiske interesser som viktig og verdifullt i all type planarbeid. Samiske 
interesser og lokalsamfunn vil kunne være siida, reinbeitedistrikt, bygdelag, utmarkslag og andre 
interesseorganisasjoner. Kommunen skal også legge til rette for medvirkning fra den samiske 
befolkningen som ikke alltid er bosatt i kommunen men som likevel har sine næringsarealer i kommunen, 
herunder reindrift.      
Snøscooterløypene vil ha konsekvenser for reindrifta. Fra Sametingets side forutsetter vi en reell og nær 
dialog med reindrifta i området. Dette både i forhold til vedtak av løypenettet og de enkelte løypetraséne, 
og i forhold til utforming og vedtak av løypeforskrift.     
Sametinget viser til brev av 20.10.2017 fra Miljødirektoratet til kommunene om planlegging av 
snøskuterløyper og hensynet til reindriften.      
  
 
Kulturminner i området 
Kommunen skal ta hensyn til kulturminner og kulturmiljø ved fastsetting av løyper, og må søke å finne 
løsninger for å unngå konflikt med disse hensynene. Sametinget forventer at ferdsel på skuterløyper skjer 
på snødekt mark og is slik at fare for slitasje av både kjente og ikke registrerte kulturminner er liten. Vi ber 
om at kommunen allikevel tar i hensyn til kjente kulturminner som er tilgjengelige i databaser som 
Kulturminnesøk og Askeladden og søker å unngå at løyper kommer i direkte berøring med disse.     
Sametinget vil vurdere eventuelle konflikter med kjente kulturminner når en oppdatert løypenett kommer 
på høring.       
  
Vi minner om at uttalelsen gjelder kun Sametinget og viser til egen uttalelse fra Troms og Finnmark 
fylkeskommune. 
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Høyringssvar; Oppstart - regodkjenning av sneskuterløypene i Lyngen 
kommune, sak 2015/2214.  

 

Mattilsynet har høyringsrett etter Plan- og bygningsloven § 5,4. 

Vi forvaltar mellom anna matloven og dyrevelferdsloven. 

Vi har motteke «Melding om oppstart . regodkjenning av sneskuterløypene i Lyngen» til høyring 
med frist 15.09.20. 

 

Det er viktig at det blir teke nødvendig hensyn til drikkevannskilder og nedslagsfelt til 
drikkevannskilder i denne prosessen. Lyngen kommune har enkle og sårbare 
vannbehandlingssystem. Trygt drikkevann er avhengig av at råvatnet har brukbar kvalitet. Mindre 
vannverk er ekstra sårbare. Dei har ofte ikkje ressursar til omfattande vannbehandling. 

Råvannskilden til Svendsby tursenter sitt vannverk ligg i det same området som ei av dei 
eksisterande skuterløypene etter som vi forstår. 

 

Beskyttelse av drikkevannskilder og sikring av råvannskvaliteten er eit viktig punkt i « Nasjonale 
mål for vann og helse» og føringane frå sentrale myndigheter. 

 
Når det gjelder beskyttelse av drikkevannskilder og krav til vannforsyning viser vi til;  
* Drikkevannsforskriften § 26: krav til at kommuner skal ta drikkevannshensyn ved utarbeidelse av 
kommuneplanens arealdel og reguleringsplaner. Krav til å vurdere behov for restriksjoner for å 
beskytte råvannskilder og vanntilsigsområder.  

* Nasjonale mål for vann og helse, vedtatt av regjeringen i 2014: mål angående kvalitet på 
drikkevannet, behov for økt tilknytning til felles vannforsyning, beskyttelse av vannkilder.  
 
* Nasjonale forventinger til regional og kommunal planlegging 2019-2023 pkt 2-3: Det er viktig at 
vannforekomster som benyttes til vannforsyning beskyttes mot forurensning slik at  
 
brukerkonflikter kan unngås og at befolkningen er sikret tilstrekkelige mengder helsemessig trygt 
drikkevann. Sikring av drikkevannskilder og areal til infrastruktur for vann og avløp er en viktig del 
av kommunale planer  
.  
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* Og regjeringens forventinger: Fylkeskommunene og kommunene tar hensyn til og beskytter 
drikkevannskilder i sin planlegging, slik at behovet for rensing ved produksjon av drikkevann 
reduseres.  

 

 

 

Når det gjeld dyrevelferd, er det på generelt grunnlag viktig å ta hensyn til reindrifta. 

 

 

Med helsing 

Knut Øystein Johansen 
seksjonssjef 
          
 
Dette dokumentet er elektronisk godkjent og blir sendt utan signatur. 
Dokument som må ha signatur blir i tillegg sendt i papirversjon. 
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NVEs generelle uttalelse ‐ Varsel om oppstart ‐ regodkjenning av snøskuterløypene ‐Lyngen kommune
 
 
Vi viser til varsel om oppstart.  NVE uttaler seg kun på generelt grunnlag til snøskuterløyper.

Skredfare

Ved utarbeidelse av planer som inkluderer snøscooterløyper innenfor aktsomhetsområder for skred anbefaler vi at
personer med dokumentert snøskredfaglig kompetanse involveres for å vurdere skredsikkerheten for foreslåtte løyper.
Personer med tilstrekkelig kompetanse finnes ofte lokalt. En må også ta hensyn til andre lokale forhold som kan
representere en fare ved scooterkjøring, f.eks. små brattheng og kløfter, usikker is og lignende. 

Klima og løyper på vasssdrag

Norsk klimaservicesenter (NKSS) har utarbeidet klimaprofil for Troms . Klimaprofilen konkluderer med at klimaet i
Troms allerede er i endring og at det bla. må forventes flere og større regnflommer, tidligere snøsmelteflommer,
hyppigere vinterisganger og økt snøskred- og sørpeskredfare. Disse endringene innebærer at det må utvises økt
varsomhet både ved planlegging av, og ferdsel i, snøscooterløypene. Særlig varsomhet må utvises ved kryssing av
regulerte magasin og kryssing av vassdrag hvor kryssingspunktene ikke består av faste kryssingspunkter som bruer eller
kulverter samt i områder i, eller i nærhet til, bratt terreng. Vann og bekker som tidligere kunne krysses trygt hele vinteren
og langt ut over våren ser mange steder allerede ut til å være mer usikre enn tidligere pga varmere klima. Dette er en
trend som ifølge «Klima i Norge 2100» bare vil fortsette å øke. I tillegg kjøres i dag mange kraftverk med hyppigere
variasjoner i tråd med raskere endringer i kraftprisene, noe som skaper grunnlag for mer usikre isforhold på regulerte
vann.

 

Varsom.no

Før scooterførere legger ut på tur vil vi anbefale at en gjør seg kjent med «Varsom.no». Varsom.no er NVEs portal for
varsling av naturfare i Norge. Her finner en bla. skredvarsling, flomvarsling og isvarsling. I tillegg finnes bla.
«Skredskolen» som har svært mye nyttig informasjon hva angår ferdsel i bratt terreng og hvordan en kan unngå farefulle
situasjoner mht. skredfare. Se http://www.varsom.no/.

I tillegg viser vi til NVEs faktaark «Snøskred og skuterkjøring»
http://publikasjoner.nve.no/faktaark/2018/faktaark2018_05.pdf.

 

Som hovedregel vil NVE anbefale kommunene å etablere løyper som kan være åpne/sikre selv under krevende
værforhold slik at en unngår å legge opp til et omfattende system med skredfaglig personell og rutiner for varsling og
stenging av traseer. Vi forventer ellers at kommunen har et tilstrekkelig faglig godt og effektivt system for å kunne
ivareta et eventuelt opplegg med stenging og åpning av værutsatte (del)traseer.

NVE har ikke kapasitet til å behandle saker som gjelder de enkelte snøscooterløyper. NVE vil derfor ikke uttale seg til
de enkelte løypeforslag.

 
 
 
mvh
 
Eva Forsgren
Senioringeniør
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Uttalelse til varsel om oppstart til forskrift om snøskuterløyper i Lyngen 
kommune 

Vi viser til brev fra Lyngen kommune datert 03.08.2020 om varsel om oppstart for fastsetting av forskrift 
for snøskuterløyper jamfør § 4a i motorferdselloven og § 4a i forskrift om bruk av motorkjøretøyer i utmark 
og på islagte vassdrag. 
 
Motorferdselloven og forskrift om bruk av motorkjøretøy i utmark og på islagte vassdrag ble endret 
19.06.2015, og alle eksisterende snøskuterløyper må behandles etter nytt regelverk innen 19.06.2021. 
Lovendringen medførte at kommunene selv har anledning til å vedta en kommunal forskrift for 
snøskuterløyper. De eksisterende løypene i Lyngen ble fastsatt av Fylkesmannen i Troms gjennom forskrift 
09.01.2007 og oppheves senest 19.06.2021.  
 
Lyngen kommune har i dag et løypenettet som i hovedsak består av tre løyper i tilknytning til Lyngseidet, 
Svendsby og Nord-Lenangen. Forskriftsprossen er satt til å gjelde konvertering av gjeldende fastsatte 
løyper med behandling av forslag til enkelte justeringer / tilføyinger til løypetraseene med utgangspunkt 
i de gjeldende løypene.  
 
Avdeling for plan, folkehelse og kulturarv har samordnet uttalelsen fra Troms og Finnmark 
fylkeskommune på vegne av våre ulike fagområder. 
 
Rammer og føringer 
Rammer og føringer for hvor løyper kan legges er angitt i motorferdselloven og forskrift om bruk av 
motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag. § 4a i forskrift om bruk av motorkjøretøyer i utmark og 
på islagte vassdrag angir rammene for saksbehandling, utredningskrav og prosess. Krav og anbefalinger 
finnes også på nettsiden til Miljødirektoratet under «Fastsette snøskuterløyper».  
 
Kommunene i Finnmark og Nord-Troms skal følge de samme reglene og lovverket som resten av landet 
når skuterløyper vedtas etter nytt regelverk, dette gjelder både nye og eksisterende løyper. 
 
Fylkeskommunen forventer grundige utredninger av verdi og konsekvens, samt synliggjøring av hvordan 
kommunen vurderer påvirkningen av foreslåtte løyper på de ulike temaene. Dette inkluderer vurderinger 
av sumvirkninger og samlet belastning.  
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Friluftsliv  
Jfr. motorferdselloven § 4a skal kommunen ta særskilt hensyn til støy og andre ulemper for friluftsliv ved 
fastsetting av snøskuterløyper. I lovproposisjonen (Stortingsprop 35 L) står det blant annet: «Det er særlig 
friluftslivet som risikerer å bli skadelidende ved etablering av snøscooterløyper, ikke minst som følge av 
eventuell ulovlig kjøring med utspring i løypene. Hensynet til friluftslivet står derfor i en særstilling.» Det 
anbefales videre at store, sammenhengende vinterfriluftslivsområder bør holdes frie for snøskuterløyper. 
 
I Stortingsmelding 18 (2015-2016) Friluftsliv – Natur som kilde til helse og livskvalitet er friluftsliv definert 
som «Opphold og fysisk aktivitet i friluft i fritiden med sikte på miljøforandring og naturopplevelse». Videre 
presiseres det at: «Motorisert ferdsel omfattes ikke av friluftslivsbegrepet, slik det er definert i den 
offentlige friluftslivspolitikken».  
 
Før løypene fastsettes skal kommunen iht. motorferdselloven § 4 a utrede virkningen løypene vil ha for 
friluftsliv og naturmangfold i influensområdet, samt kartlegge og verdsette friluftslivsområdene der 
løypene planlegges, og vurdere disse områdene opp mot øvrige friluftslivsområder i kommunen. 
Funksjonen og kvalitetene til friluftslivsområdene som eventuelt blir berørt må sammenlignes med 
egenskapene til andre friluftslivsområder i kommunen.  
 
Lyngen kommune ferdigstilte i 2017 sin kartlegging og verdisetting av friluftslivsområder jfr. 
Miljødirektoratets veileder M98-2013. I lovproposisjonen fremgår det at kommunen ikke bør legge 
snøskuterløyper i svært viktige eller viktige friluftslivsområder. Dersom det eventuelt foreslås unntak, 
krever dette særlig begrunnelse og konsekvensene for friluftsliv må vurderes og synliggjøres. Dette gjelder 
også for eksisterende løyper som ligger i viktige friluftslivsområder. Friluftslivkartleggingen må legges 
aktivt til grunn for utredningene av konsekvenser.  
 
Fylkeskommunen viser blant annet til Miljødirektoratet sin «Veiledning – støy og planlegging av 
snøskuterløyper» fra 2018 hvor direktoratet anbefaler en grenseverdi for støy på 40 db i tilknytning til 
friluftslivsområder som er kartlagt som svært viktige eller viktige. Det er viktig at dette synliggjøres og 
drøftes i utredningene. Faktorer som helningsgrad, bakketopper, terrengformasjoner, åpent landskap 
m.m. vil ha innvirkning på spredningen av støy og må tas med i vurderingene.  
 
Fylkeskommunen forventer en inngående drøfting av konsekvenser for friluftslivet og hvordan 
snøskuterløypene vil kunne påvirke ulike brukergrupper i de ulike delene av kommunen. Dette gjelder 
særlig knyttet til støy, aktivitetsform, tilgjengelighet, spredning av trafikk og opplevelse av urørthet. 
Vurderingene er avgjørende selv om løypenettet eksisterer i dag, og erfaringsbasert kunnskap bør 
benyttes for å avdekke påvirkninger av dagens bruk. Bruken kan ha endret seg siden løypene ble vedtatt. 
Revisjonen er en gylden mulighet til å avdekke potensielle konfliktområder og bidra til reelle utbedringer 
som vil kunne gange friluftslivsinteressene.  
 
Kommunen må vurdere ulike avbøtende tiltak til bestemmelsene knyttet til åpningstider, nattero, lengde 
av sesong, rasting, stenging i bestemte perioder, nedsatt hastighet i deler av løypenettet o.l. Dette vil også 
være avgjørende for reindrift, naturmangfold og andre interesser.  
 
I åpne løyper i Nord-Troms og Finnmark har det vært akseptert en sone for rasting på inntil 300 meter fra 
merkestikkene i snaufjell og på islagte vann. Departementet har åpnet for at denne praksisen kan 
videreføres dersom den enkelte kommune ønsker det. I Finnmark og Nord-Troms kan kommunene i 
bestemmelsene også tillate kjøring ut av løypa på islagt vann for å raste, uavhengig av avstand fra 
løypa. Trom og Finnmark fylkeskommune anbefaler at kommunen vurderer konsekvensene av grensen 
for rasting og vurderer en mer restriktiv grense der dette vil bidra positivt for friluftsliv, naturmangfold og 
lignende. 
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Medvirkning  
Det er avgjørende med en aktiv og bred medvirkningsprosess fra kommunens side. Medvirkning utover 
de prosessuelle kravene i § 4a i forskrift om bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag vil 
bidra til en bedre planprosess og vil kunne avbøte potensielle konflikter. Fylkeskommunen understreker 
viktigheten av å nå bredt ut til potensielle interessenter og berørte parter på et tidlig tidspunkt. Hva angår 
friluftsliv må det legges til rette for medvirkning fra Ishavskysten friluftsråd, FNF Troms, natur- og 
friluftslivsorganisasjoner, bygdelag og lignende.   
 
Samferdsel  
Vi gjør oppmerksom på at fylkeskommunen overtok forvaltningen av fylkesvegene 1. januar 2020. Dersom 
det er aktuelt å legge snøskuterløyper langs og over fylkesveger må kommunen sikre tidlig og god dialog 
med fylkeskommunen som vegeier, jamfør merknader til § 4a tredje ledd i forskrift om bruk av 
motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag.  
 
Vi ber om at Statens vegvesen sin veileder for snøscooter blir brukt ved revidering av snøscooterløyper. 
Veilederen er lagt ved vårt innspill. 
 
Kulturminner  
Kommunen skal ta hensyn til kulturminner og kulturmiljø, og må søke å finne løsninger for å unngå å 
komme i konflikt med disse. Dersom det skal foretas tiltak i grunnen må fylkeskommunen få saken tilsendt 
for gjennomgang. 
 
 
Troms og Finnmark fylkeskommune ønsker lykke til med det videre arbeidet med forskrift om 
snøskuterløyper i Lyngen kommune og ser fram til å bidra i den videre planprosessen. Vi ber om at 
kommunen tar kontakt ved behov for spørsmål og ytterligere avklaringer.  
 
Med hilsen  
Vibeke Skinstad  
avd. leder plan, folkehelse og kulturarv      Eivind Høstmark Borge  

rådgiver friluftsliv 
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Tillatelse - Søknad om kryssing av fylkesveg 7922 for 

snøskuterløype - Lyngen kommune 

Viser til deres brev av 04.05.2021. 

 

 

Vedtak 
Med hjemmel i vegloven § 40 og §43 gir Troms og Finnmark fylkeskommune tillatelse til etablering av  

krysningspunkt for snøscooterløype på fylkesveg 7922  S3D1 m 5552. I samsvar med brev og innsendt 
situasjonsplan. 
 

 
 
Vilkår for tillatelsen 
Tillatelsen gis i henhold til forskrift om alminnelige regler om bygging og vedlikehold av avkjørsler fra 
offentlig veg gitt av Vegdirektoratet 16.7.1964 og forskrift om retningslinjer for behandling av 
avkjørselssaker for riksveg gitt av Samferdselsdepartementet 26.2.1982. 
 

https://lovdata.no/lov/1963-06-21-23/§40
https://lovdata.no/lov/1963-06-21-23/§43
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1. Kryssingen skal tilfredsstille kravene til kryssing av veg som oppgitt i det til enhver tid gjeldende 
retningslinjer fra Statens vegvesen. Gjeldende retningslinjer er oppgitt i veileder for snøscooter, 
del 3 Snøscooterløyper og veg. Siktkravet her er 84 meter. 
 

2. Løypeeier er ansvarlig for at kryssingene driftes slik at kravene i pkt. 1 ivaretas. Dette gjelder 
også fjerning av brøytekanter samt snø, is og lignende som dras ut i fylkesvegen. 

 

3. Tillatelsen gjelder følgende tiltak og planlagt bruk/formål: Snøscooterløype. 
 

4. Så snart krysningspunktet er etablert skal Troms og Finnmark fylkeskommune kontaktes, slik at 
utformingen kan kontrolleres.  
 

5. Tillatelsen gjelder bare krysningspunkt på fylkesvegen. Søker må selv avklare eiendomsforhold 
og innhente nødvendige rettigheter som gjelder bruk av privat/andre eiendommer.  

 

6. Dersom vegen blir lagt om, utbedret (f.eks. rekkverk) eller drift og vedlikehold tilsier det, kan 
Troms og Finnmark fylkeskommune kreve krysningspunktet flyttet. Det samme gjelder ved 
endrede trafikkforhold og trafikksikkerhetsmessige årsaker. Kostnader i forbindelse med en slik 
flytting vil måtte bæres av løypeeier. 
 

7. Troms og Finnmark fylkeskommune kan kreve at krysningspunkt stenges/utbedre dersom 
vilkårene brytes, og dersom krysningen medfører kjøring på offentlig veg.   

 
 
Vi gjør oppmerksom på at arbeidene med avkjørselen kan kreve arbeidsvarsling og/eller gravetillatelse. 

For mer informasjon om dette: 

http://www.vegvesen.no/fag/Veg+og+gate/Arbeidsvarsling 

http://www.vegvesen.no/fag/Veg+og+gate/gravemelding/gravetillatelse 

 
Begrunnelse for vedtaket 
Troms og Finnmark fylkeskommune skal i vurderingen legge vekt på framkommelighet og 
trafikksikkerhet på vegen det er søkt om avkjørsel fra.  
 
Ifølge rammeplan ligger vegen i holdningsklasse <lite streng>. Det innebær at tillatelse til kryssing med 
snøscooter normalt kan gis under forutsetning av at krav til sikt og utforming av krysningspunkt er 
oppfylt. 
 
Fartsgrense på stedet er 60 km/t og krevet til frisikt er 84 meter i begge retninger fra krysningspunktet. 
Viser til vedlagt veileder Snøscooter som beskriver hvordan sikten skal måles og utforming av 
krysningspunktet.  Av mottatt søknad er det beskrevet og vist hvordan tilfredsstillende sikt vil kunne 
oppnås ved krysningspunktet. 
 
Etter en totalvurdering hvor trafikksikkerhet og fremkommelighet er vurdert, har vi kommet frem til at 
vi godkjenner søknaden om etablering av krysningspunkt for snøscooterløype på fylkesveg 7922 i 
samsvar med innsendt situasjonsplan. 
 
 
 
 

http://www.vegvesen.no/fag/Veg+og+gate/Arbeidsvarsling
http://www.vegvesen.no/fag/Veg+og+gate/gravemelding/gravetillatelse
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Rett til å klage 
Det kan klages på dette vedtaket, jf. forvaltningslovens § 28.  Mer informasjon om hvordan det klages 
finnes i skjema «klage på forvaltningsvedtak». Fristen for å klage er tre uker fra vedtaket er 

mottatt. Klageinstans er Troms og Finnmark Fylkeskommune. Klage sendes til 
postmottak@tffk.no, som vil videresende klagen til klageinstansen.  
 

 

 

Med hilsen 

 

Geir-Magne Lorentsen 

Seksjonsleder 

Ted-Eivind Skoglund 

Rådgiver 
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KOPI: Eivind Høstmark Borge 
DERES REFERANSE VÅR REFERANSE DATO 

20/18996-2 10217665 Knut Arne Grosås 04.05.2021 

Lyngen snøskuterløyper: saks. nr. 2015 / 2214 i Lyngen kommune 

Forespørsel om tillatelse til kryssing av fv. 7922.  

Det vises til Lyngen kommunes forskriftsprosess med sikte på konvertering av snøskuterløyper 
og Troms- og Finnmark fylkeskommunes uttalelse til oppstartvarselet dat. 11.09.2021.  

Vi gjør oppmerksom på at fylkeskommunen overtok forvaltningen av fylkesvegene 1. januar 
2020. Dersom det er aktuelt å legge snøskuterløyper langs og over fylkesveger må kommunen 
sikre tidlig og god dialog med fylkeskommunen som vegeier, jf. merknader til § 4a tredje ledd i 
forskrift om bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag. 

Sweco bistår Lyngen kommune i arbeidet med forskriften og har utarbeidet søknaden. 

Eksisterende løype i Nord-Lenangen krysser fv. 7922. Løypen og eksisterende krysningspunkt 
ønskes videreført. I denne sammenheng forespørres det på vegne av Lyngen kommune om 
tillatelse til opprettholdelse av krysningspunktet ca. ved FV7922 S3D1 m5552.  

Vis a vis dagligvarebutikken Joker Engenes benyttes det en stor plass med gode 
parkeringsfasiliteter. Nærheten til drivstoffpumpen ved butikken er også utslagsgivende for at 
mange brukere velger å starte herfra. Like etter startpunktet krysses vegen og løypen fortsetter 
sørover langs fv. 7922 i om lag 10-20 meters avstand frem til Stakkemyran v/ Lenangsveien, 
hvor skuterløypa dreier mot øst. Vi ønsker også å orientere om at, der hvor skuterløypen 
fortsetter videre langs fv. 7922 berøres ikke fylkeskommunens/vegeiers eiendom.  

I sammenheng med forskriftsprosessen ønskes det å avklare kryssingsstedet med vegeier.  

Det er gjennomført en innledende analyse knyttet til fri sikt jf. Statens vegvesens veileder 
snøscooter (2016) vist på neste side.  

Vi gjør oppmerksom på at Lyngen kommune tar sikte på å legge forslag til forskrift om 
snøskuterløyper frem til vedtak om høring og offentlig ettersyn 20.05.2021.  
I denne sammenheng ser man at forholdet vedrørende veikryssingen kan bli avklart under 
høringsperioden.  

Saksbehandler og Swecos kontaktperson for snøskuterløyper i Lyngen kommune er 
skogbrukssjef Elisabeth Torstad: elisabeth.torstad@lyngen.kommune.no 

Med vennlig hilsen 

Sweco Norge AS knutarne.grosas@sweco.no  
Knut Arne Grosås  Tlf. 94 14 43 10   
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