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1 Innledning 

1.1 Lovgrunnlag 

 
Det er plan og bygningsloven som er lovgrunnlaget for utarbeidelse av kommunal 

planstrategi. Her stilles det krav om at kommunen skal  utarbeide kommunalplanstrategi 

minst én gang hver valgperiode, og senest innen ett år etter konstituering. 

Planstrategien er første steg i kommunens langsiktige planlegging, hvor kommunens 

utviklingstrekk og utfordringer skal drøftes. Drøftingen skal belyse hvilke planbehov den 

enkelte kommune har for å legge til rette for ønsket utvikling. Den setter dermed også fokus 

på at planleggingen skal være behovsstyrt og ikke gjøres mer omfattende enn nødvendig. 

Kommunal planstrategi er altså ingen tradisjonell plan, men et politisk strategidokument 

som er retningsgivende for kommunens planlegging. Planstrategien har ingen direkte 

rettsvirkning for kommunens innbyggere og det finnes heller ikke innsigelsesrett til 

planstrategien. 

2 Planstrategien og øvrige styringsdokumenter 

 
Fig 1 – Planstrategi og øvrige overordnede styringsdokumenter 
 
Det kommunale plansystemet er et styringsverktøy rettet mot gjennomføring. Dette 
innebærer at de ulike dokumentene i illustrasjonen ovenfor må ses i sammenheng og ikke 
betraktes som enkeltplaner. Kobling mellom kommunal planstrategi, kommunens 
samfunnsdel/-arealdel og  handlingsdel/økonomidel er i denne sammenheng grunnleggende 
for at plansystemet kan fungere som styringsverktøy for lokal samfunnsutvikling. 
 
Det forutsettes at kommunen selv setter dagsorden med et tydelig politisk engasjement. 
Plandokumentene må derfor utarbeides med sterk politisk deltakelse. 
 

2.1 Hovedinnhold i de ulike dokumentene 

 
Planstrategi skal synliggjøre utviklingstrekk, sentrale utfordringer og planbehov.  
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Planprogram skal klargjøre hensikt med planarbeidet og avklare rammer for videre 

planprosess. Det utformes ikke planprogram for planstrategi. 

Kommuneplanens samfunnsdel skal gi føringer for kommunens samlede utvikling (som 

samfunn og som organisasjon). Samfunnsdelen skal inneha en handlingsdel og skal legge 

føringer for arealplanarbeidet. Samfunnsdelen bør vedtas tidlig i styringsperioden. 

Kommuneplanens arealdel skal vise sammenhengen mellom framtidig samfunnsutvikling og 

arealbruk. Avklaring av utbygging/ikke-utbygging er planens sentrale hensikt. 

Handlingsdel skal angi hvordan kommuneplanen skal følges opp de nærmeste 4 årene for å 

nå de langsiktige målene. Handlingsdelen kan være et eget dokument eller den kan 

integreres i økonomiplanen. 

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

Figuren nedenfor viser hovedtrekkene i planstrategi og samfunnsdel fra forrige politiske 

periode:  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 2 – Gjeldende planstrategi og samfunnsdel 

Planprosess: Det ble gjennomført en planprosess for både samfunnsdel (sluttbehandlet juni 

2017) og arealdel (sluttbehandlet februar 2018), hvor planprosessen for kommuneplanens 

samfunnsdel ga klare føringer for arbeidet med arealdelen.  

3.1 Hovedutfordring: 

 I gjeldende kommuneplan er nedgang i folketall definert som kommunens største 

utfordring. Tre (3) politisk prioriterte satsingsområder er definert som «hovedpilarer» for å 

motvirke yttelig befolkningsreduksjon: Næringsutvikling og sysselsetting, boligpolitikk og 

samferdsel. Tre (3) gjennomgående perspektiver ble også definert som grunnverdier for alle 

planer og tiltak i kommunen: Folkehelse, likestilling, og klima og miljø. 

 

 

Kommunal planstrategi (27.09.16) 
          - Utviklingstrekk og utfordringer  

Kommuneplanens samfunnsdel 
(14.06.17)     

- Mål og satsingsområder 
 

KOMMUNEPLAN 

 

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

Satsingsområder: 
- Næringsutvikling og sysselsetting  
- Boligpolitikk 
- Samferdsel  
- Folkehelse 
- Likestilling 
- Klima og miljø 
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3.2 Næringsutvikling og sysselsetting:  

Sysselsettingen i Lyngen kommune ligger litt lavere enn gjennomsnittet i fylket. 

Sammenliknet med distriktskommuner er sysselsettingen i kommunen omtrent det samme 

som sysselsettingen i Nord-Troms regionen. Om man ser på arbeidsledigheten, så er den 

blant de laveste i Nord-Troms. Nedgang i sysselsetting kan i noen grad forklares med en økt 

andel av eldre i kommunen. 

Kommunen har tilrettelagt en del til reiseliv i forrige planperiode. Man ser at 

verdiskapningen er stor, men sysselsetningen innen reiseliv forblir relativt lav. For aktører 

som ønsker å satse på overnatting og bevertning, så er konkurransen mot Air BnB og 

lignende aktører problematisk. Covid-19 situasjonen har vært særs belastende for reiselivet. 

3.3 Boligpolitikk:  

Det er mangel på boliger i Lyngen, og kommunen har få boligtomter å tilby. Det er også 

mangel på utleie i kommunen, som bør ansees som en forutsetning for å få økt tilflytning, da 

det er urealistisk å forvente at alle potensielle tilflyttere kan bygge eller kjøpe bolig. 

Noen eldre boliger blir brukt som fritidsboliger og det synes å være en økende trend å leie ut 

til turister. Lyngen kommune har gjort en kartlegging av boligbygg som brukes til fritid og 

kortidsutleie (våren 2019), og havnet på 253 telte eneboliger/våningshus, som utgjør rundt 

17% av den totale boligmassen.  

I kommuneplanens arealdel er det muligheter for boligbygging i hele kommunen, men man 

ser at det tilrettelegges for få boliger i privat regi. Kommunen mangler en strategi for bedre 

utnyttelse av eksisterende boligmasse, og har også lite egnet areal å utvikle selv.  

Man ser at tilrettelegging i mer rurale strøk ikke har hatt ønsket effekt på boligbygging 

foreløpig, verken gjennom reguleringsplaner eller gjennom arealplanen. 

3.4 Samferdsel: 

Ullsfjordsforbindelsen: Statens Vegvesen er i gang med planprosessen for å realisere 

Ullsfjordsforbindelsen. Så langt er det gjort en konsekvensutredning for trasévalg. Mye 

arbeid gjenstår med reguleringsplan, grunnundersøkelser, og avklaring med berørte 

interesser og grunneiere. 

Fylkesveg 7920 (tidligere fylkesveg 311): Statens vegvesen har gjort faglig vurdering av 

trafikksikkerheten mellom Lyngseidet og Koppangen. Vegvesenet har lagt 

rekkefølgebestemmelser for utbygging som vil øke trafikkmengden langs fylkesvegen i 

vesentlig grad. Kommunen og vegvesenet har kommet til enighet om at en regulering langs 

de første par kilometerne fra Lyngseidet er tilstrekkelig for å imøtekomme denne 

bestemmelsen. 

3.5 Folkehelse:  

Forebyggende folkehelsearbeid er et satsingsområde som ikke knytter seg direkte til 

fraflyttingsproblematikk, men er et fundament for livskvalitet som berører de fleste felt.  
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3.6 Likestilling: 

Likestilling uansett bakgrunn og livssituasjon er en forutsetning for å være en attraktiv 

kommune å bo i. Det er ikke bare viktig for bolyst og livskvalitet, men beskrivende for det 

samfunnet vi ønsker å være. 

3.7 Klima og miljø: 

Klima og miljø er i utgangspunktet en global utfordring, hvor kommunene har liten 

påvirkningskraft isolert sett. Fokuset for å møte utfordringer forbundet med klima er todelt 

for kommunen, der den ene delen er å håndere overgangen til mer klimavennlige løsninger, 

mens den andre er tilpassning til fremtidens klima. Effekten av klimavennlige tiltak er 

vanskelig å måle, men man har i Lyngen gjort klimavennlige tiltak, som «5-minuttersbygda» 

og sentrumsplanen, som er ment å redusere biltrafikk i sentrumsområdet. Omstilling til 

fremtidens klima, som å ta hensyn til større frekvens av naturfarehendelser, mer overvann, 

og havnivåstigning, blir nødvendig å hensynta i fremtidig planlegging. 

Miljøvern vil trolig bli et sentralt tema i Lyngen i årene som kommer. Satsningsområder som 

forutsetter utbygging, som bolig- og næringsutvikling, er ikke nødvendigvis samstemt med 

miljøvernverdier. Det vil derfor være viktig at kommunen er bevisst på konsekvenser for 

miljøet i alle tiltak, men kanskje spesielt i arealforvaltningen. 

 

3.8 Oppsummering status kommuneplan:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
• Utviklingstrekkene og utfordringene er ikke vesentlig endret siden forrige revisjon 

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

 
• Et annet viktig spørsmål er om årsak til manglende resultater på noen 

satsingsområder skyldes manglende virkemidler – dvs. at det ikke har vært avsatt 
tilstrekkelige midler i kommunens handlingsprogram, økonomiplan og 
årsbudsjetter, eller at de tiltakene man har satt av midler til, ikke har vært 
tilstrekkelig effektive. Skal drøftes nærmere i samfunnsdelen.  
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4 Vurdering av planbehov og prioritering 
Planene deles i to kategorier; planer som primært utløses av lovkrav og planer som utløses 
av kommunens utfordringer.  
 

4.1 Planer tilknyttet det kommunale plansystemet 

 

                               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 3 – Lovbestemte plantyper - plan- og bygningsloven/kommuneloven 
 
Plantyper tilknyttet det kommunale plansystemet er lovbestemt. Sirkelen til venstre 
illustrerer langsiktighet (4-årshjul) som viser hvordan planstrategien (1)  danner grunnlag for 
kommunens overordnede og langsiktige planer (2).   
Loven tar bare stilling til at planen skal vurderes revidert. Det er opp til kommunen å ta 
stilling til om kommuneplanen skal revideres helt eller delvis - eller videreføres uten 
endringer. 
 

2. Kommuneplan 

Samfunnsdel/arealdel 

3. Handlingsprogram/ 
     økonomiplan 

4. Årsbudsjett 1. Planstrategi 

5. Årsmelding 

Langsiktige planer (4.årshjul) Handlingsorienterte planer (1.årshjul) 
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Handlingsprogrammet/økonomiplan (3) danner nøkkelen for hvordan man kommer fra ord 

til handling (bestemmer virkemidler for å nå de langsiktige målene). Årsbudsjettet (4) er 

bindende for det første året i handlingsprogrammet og årsmeldingen (5) skal vise hva som er 

oppnådd av resultater ut fra tildelte ressurser – og danne grunnlag for eventuell kursendring.  

Handlingsprogram med økonomiplan, årsbudsjett og årsmelding (pkt. 3, 4 og 5) holdes 

utenfor planstrategiarbeidet. Dette fordi det etter kommunelovens bestemmelser ikke er 

spørsmål om disse dokumentene skal revideres eller ikke.  

På neste side gis en oversikt over mulige plantyper.  
 

4.2 Regionale samarbeidsplaner og overordnede kommunale planer 

 
I kommuneplanlegging kan utarbeidelse av dokumenter både omfatte grunnlag for 

utarbeidelse av planer (kunnskapsgrunnlag) og utarbeidelse av selve planen. I matrisen er 

førstnevnte vise med grå skrift.  Prioriterte dokumenter er vist med rød X. De fleste planene 

vil utformes som planprosesser i hht. plan- og bygningsloven.  

Kunnskapsgrunnlag/plan/tema Ved-
tatt 

2
0

2
0 

2
0

2
1 

2
0

2
2 

2
0

2
3 

 Begrunnelse/merknader 

Regional samarbeid        

Ullsfjordforbindelsen - X     Påbegynt, utarb. av Statens 
vegvesen 

Landskapsvernområde 
Lyngsalpan 
Nasjonalpark Lyngsalpan 
Vurdering av oppsyn 

2008 
 

- 
 
 

- 
 

- -  Lang tidshorisont (revideres 
sjelden) 
Vurderes av miljødirektoratet 
Behov for oppsyn vurderes årlig 

Forvaltningsplan friluftsområde 
Årøya og Sandvika 
Forvaltningsplan landskapsvern 

2020 
 

2018 

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

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

2015 
2015 

- 
- 
- 

  
 
x 
x 
x 

 
 

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

Overordnede kommunale 
planer 

       

Kommuneplanens samfunnsdel 
- Oversikt over helsetilstand 

2017 
- 

 
 

X 
x 

   Delvis revisjon  
Påbegynt 
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Kommuneplanens arealdel 
Kystsoneplan 
- Landbrukets kjerneområder 
- Kartlegging mineralressurser 

2018 
2018 
2018 
2018 

 X 
X 
x 
x 

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

Plan for folkehelse -  x    Skal inngå i samfunnsdelem 

Klima- og energiplan -  X    Interkommunalt samarbeid. 
Påbegynt 

Hovedplan vann og avløp -    X  Påbegynt 

 
Fig. 4 – Regionale- og overordnede kommunale planer 

 

Ullsfjordforbindelsen. Planleggingen har kommet så langt som å konsekvensutrede aktuell 

trasé, men er fortsatt tidlig i prosessen. Krever en rekke utredninger i forbindelse med 

reguleringen. Planarbeidet utføres av statens vegvesen. 

Landskapsvern. Vern av naturområder har et langsiktig perspektiv og revideres sjelden. 

Lyngsalpan landskapsvernområde forvaltes av et vernområdestyre. Forvaltning av øvrige 

vernområder ble overført til Fylkesmannen i siste kvartal av 2019. 

Nasjonalpark. Miljødirektoratet ga (i november 2018) Fylkesmennene beskjed om å 

identifisere og utvelge områder som er aktuelle for senere vern. Lyngsalpan 

landskapsvernområde har blitt foreslått som nasjonalpark av Fylkesmannen i Troms, noe 

styret for landskapsvernområdet stilte seg bak. Lyngsalpan er en av 46 områder som 

Miljødirektoratet har vurdert som egnet for nasjonalpark. Dersom det videre kommer fram 

at mange områder kan være egnet som nasjonalpark, vil det bli vurdert å behandle alle disse 

områdene samlet i en egen nasjonalparkplan. Saken ligger nå hos Klima- og 

miljødepartementet. 

Kystsoneplaner. Lyngen kommune har 2 interkommunale kystsoneplaner som begge ble 

vedtatt av sittende kommunestyre høst 2015, og begge ble sydd inn i arealdelen i 2018. Like 

prosesser som ligger i bunn, som planstrategi og planprogram, samt at de som har behov på 

sjø, gjerne også har det på land, gjør at kystsoneplanen med fordel kan revideres sammen 

med kommuneplanens arealdel. 

Kommuneplanens samfunnsdel og arealdel. I planstartegien har politikerne bedt om at 

både samfunnsdel- og arealdel skal revideres, omfanget vil bli nærmere definert ved 

utarbeidelse av samfunnsdelen.  

Hovedplan vann og avløp. Hovedplan for vann og avløp er igangsatt og ventes vedtatt i 

løpet av 2017. 
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4.3 Andre tverrsektorielle planer 

 

Kunnskapsgrunnlag/plan/tema Sist 
vedta
tt 

2
0

2
0

 

2
0

2
1

 

2
0

2
2

 

2
0

2
3

 

Begrunnelse/merknader 

Samfunnssikkerhet og beredskap       

Overordnet beredskapsplan 
- Helhetlig ROS-analyse 

2013  
 

X 
X 

  Rulleres m/bakgrunn i ROS-
analyse Påbegynt 

ROS Fjellskred fra Nordnes 2020 X    Ferdig – interkommunalt 
samarbeid med Kåfjord, 
Storfjord og Nordreisa 

Kommunedelplan 
trafikksikkerhet 

2013   x   

Plan for brann på ferge      Behov vurderes 

Plan for brann i tunnel 2004     Behov vurderes 

Plan radon      Behov vurderes 

Plan for feiing      Behov vurderes 

Samfunn       

Plan for integrering og mangfold      Adm. kartlegger ressurser 

Plan for samisk språk og kultur      Adm. kartlegger ressurser 

Plan for idrett, kultur og friluftsliv 2012    x Grunnlag for å søke midler 

Næring       

Strategisk næringsplan 2014  x   Påbegynt 

Landbruksplan/beitebruksplan 2005  X   Ses sammen med 
strat.næringsplan 

Reiselivsplan -  X   Ses sammen med 
strat.næringsplan 

Plan for besøksforvaltning    x  Adm. kartlegger ressurser 

Fysiske planer       

Reguleringsplan Stigen   X   Påbegynt 

Reguleringsplan Nord-Lenangen   X   Påbegynt 

Reguleringsplan Parakneset    X  Boligbebyggelse 

Reguleringsplan Naustneset     X Boligbebyggelse 

Planlegging Lenangen   x   Ivaretas i arealplanen 

Planlegging Svensby    x   Ivaretas i arealplanen 

Plan for snøscooterløyper   x   Vurderes i arealdelen 

Plan for gang og sykkelstier   x   Vurderes i arealdelen 

Organisatoriske planer       

Plan for strategisk 
kompetanseutvikling 

    x Adm. kartlegger ressurser 

Plan for digitalisering     x Behov vurderes 

 
Fig. 5 - Tverrsektorielle planer 
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Samfunnssikkerhet. Overordnet beredskapsplan utarbeides på bakgrunn av helhetlig ROS-

analyse. Lyngen kommune har et landskap dominert av høye og bratte fjell og bebyggelsen 

ligger i hovedsak under marin grense. Dvs. i områder hvor det kan finnes ustabil byggegrunn. 

Klimaendringer vil føre til mer nedbør i fremtiden, noe som vil kunne føre til større frekvens 

av skred. Samfunnssikkerhet må vurderes ved utarbeidelse av alle plantyper/saksbehandling. 

Samfunn. Plan for integrering og mangfold og plan for samisk språk og kultur er foreløpig 

ikke prioritert. Formannskapet mener saken må drøftes nærmere når kommunen har 

kartlagt mulige ressurser for gjennomføring. Rullering av plan for idrett, kultur og friluftsliv 

er en forutsetning for å motta tippemidler. Det samme er trafikksikkerhetsplan. 

Næring. Næring og sysselsetting anses som en av de viktigste grunnene for å opprettholde 

folketallet. Planer som omfatter næring gis høy prioritet i planperioden (se matrisen 

ovenfor). 

Fysiske planer. Reguleringsplaner utarbeides når arealplanen ikke har stor nok 

detaljeringsgrad. 

Organisatoriske planer. Setter føringer for utfordringer som omhandler kommunen som 

organisasjon. 

 

4.4 Sektorplaner 

 

Plan/tema Ved-
tatt 

2
0

2
0

 

2
0

2
1

 

2
0

2
2

 

2
0

2
3

 

Begrunnelse/merknader 

Tekniske planer       

Utredning vannforsyning 
Lyngseidet 

 X    Påbegynt 

Forvaltningsplan for 
bygg/veger/anlegg  

  x   Adm. kartlegger ressurser 

ROS-analyse teknisk sektor   x   Adm. kartlegger ressurser 

Oppvekst       

Oppvekstplan 0-6 2015   x   

Oppvekstplan 6-16 2016   x   

Handlingsplan - mobbing/sosial 
læreplan 

2014   x  Lovpålagt 

Kompetanseutviklingsplan for 
grunnskole 

2015   x  Regional plan 

Kompetanseutviklingsplan for 
barnehage 

2014  x   Grunnlag for 
kompetansemidler 

Kultur 0-100   x    

Lokale læreplaner/årsplaner  x x x x  

Helse       

Helse og omsorgsplan    x   
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Plan for helsemessig og sosial 
beredskap 

2015    x Lovpålagt  

Smittevernplan 2007  x   Lovpålagt  

Rusmiddelpolitisk handlingsplan 2012  x   Lovpålagt etter alkoholloven 

Handlingsplan for psykisk 
helsearbeid 

2007  x    

Rekrutterings og kompetanseplan 
H/S/O 

2011  x    

Rehabiliteringsplan   x    

Boligpolitisk handlingsplan   x   Påbegynt 

Plan for universell utforming      Ivaretas i samfunns- og 
arealdelen 

Folkehelseplan mm  x    Ivaretas i samfunnsdelen 

Plan mot vold 2014  x   Målsetting og tiltak vurderes 
årlig 

Plan for bortfall av EKOM   x    

 
Fig. 6 – Sektorielle planer 

Sektorene utarbeider en rekke planer hvor noen er lovpålagt, og noen er hensiktsmessig for 

egen virksomhet. 

Tekniske planer. Teknisk drift håndterer drift og vedlikehold av kommunale bygg og anlegg, 
deriblant kommunale veger og vannverk. Det er særlig hovedplan for vann og anlegg (se 
matrise for overordnede planer side 8) og vannforsyning for på Lyngseidet som må 
prioriteres (se fig. 6 ovenfor). Arbeidet må gjøres i dialog med kommuneoverlegen. Øvrige 
planer innenfor sektoren er interne temaplaner. 
 
Oppvekst. Oppvekstsektoren har flere lovpålagte krav om plantyper. I tillegg utarbeides 
plantyper som er viktige sett ut fra sektorens behov.  
 
Helse. Fylkesmannen ber kommunen vurdere om «planer for helsemessig og sosial 
beredskap», «smittevern» og «psykisk helse og rehabilitering» skal inngå som tematiske 
planer i Helse og omsorgsplanen.  Spørsmålet vil bli nærmere vurdert av kommuneoverlegen 
sammen med helse- og sosialsektoren.  
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5 Kommuneplanens hovedtrekk  
 
Selv om planstrategiens sentrale funksjon er å belyse samfunnsmessige utfordringer og 
planbehovet, har det gjennom planprosessen også framkommet synspunkter på 
kommuneplanens innhold (mål/satsingsområder). Befolkningsnedgang og en gradvis eldre 
befolkning er reelle utfordringer som må adresseres i langsiktig planarbeid, og det vil bli 
viktig å få en god politisk diskusjon omkring disse temaene. Med utgangspunkt i kommunens 
hovedutfordring vil det være naturlig å vurdere alle typer tiltak som kan fremme vekst og 
utvikling. Nærmere spesifisering utformes i samfunnsdelen.  
 

                         

  0-19 år 20-44 år 45-66 år 67+ år Totalt 

2006 777 949 910 525 3161 

2021 520 692 839 722 2773 

Endring siste 
15 år: -257 -257 -71 +197 -388 

 
 
Fig. 7 – Befolkningsutvikling og alderssammensetning 2006 -2021 (Kilde: SSB) 
 
 
En formulert visjon for kommunen kan være nyttig som en rettesnor for videre planarbeid. 
Administrasjonen foreslår ingen formulering til visjon, men oppfordrer kommunestyret til å 
ta samtalen. 
 

6 Planprosess og framdrift  

Planprosess og framdrift vil bli gjort rede for i egen dokument, nemlig planprogrammet til 
kommuneplanen. 
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