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1 Om kunnskapsgrunnlaget 
 
Kunnskapsgrunnlaget skal gi oversikt over hvilken kunnskap som legges til grunn for planstrategien. I 

tillegg vil dokumentet gjøre rede for viktige føringer for planarbeidet. Man vil først se på relevante 

nasjonale og regionale føringer, for så å se på lokal medvirkning med sentrale interessegrupper, samt 

politisk medvirkning ifm. førsteutkastet av planstrategien. 

 

Hovedtrekkene i samfunnsutviklingen i Lyngen vil bli gjort rede for, med fokus på satsningsområdene 

i kommuneplanens samfunnsdel fra forrige planperiode, og man vil under hvert tema vise utviklingen 

med statistikk, samt kartlegge utfordringer og videre planbehov. Man vil også se på noen aktuelle 

tema som ikke var satsningsområder i forrige planperiode. 
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2 Overordnede føringer og lokal medvirkning 
Noen forhold utenfor kommunen vil påvirke kommunens utfordringer og utviklingstrekk. Derfor må 

den kommunale planstrategien ta hensyn til overordnede føringer, slik som nasjonale forventninger 

og regionale planer. 

 

 

Fig. 1 – Planstrategi og helhetlig syn på plansystemer 
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2.1 Nasjonale forventninger
De nasjonale forventningene peker på oppgaver og interesser som regjeringen mener kommunen
skal fokusere på i planleggingen for å bidra til gjennomføringen av gjeldende nasjonal politikk. De
nasjonale forventningene har utgangspunkt i 4 store utfordringer:

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

klimapolitikk og en forsvarlig ressursforvaltning
• Å skape et sosialt bærekraftig samfunn
• Å skape et trygt samfunn for alle

Regjeringens forventinger for å møte disse utfordringene gjelder både for regionalt og kommunalt
nivå, og kan oppsummeres i 4 hovedtemaer:

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

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

Fig. 2 – FNs bærekraftsmål

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

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

• Statlige planretningslinjer for fjellområdene 

• Statlige planretningslinjer for planlegging i sjøområder 
 

2.3 Regionale føringer 

• Fylkesplan for Troms 2014-2025 

• Regional transportplan 2018-2029 

• Regional plan for landbruk 2014-2025 

• Regional plan for handel og service 2015-2024 

• Regional plan for friluftsliv, vilt og innlandsfiske 2016-2027 

 
Troms fylkeskommune utarbeider regional planstrategi under de samme tidsrammene som er satt 

for kommunene (dokumentet skal vedtas senest ett år etter konstituering). Dette innebærer at 

mange kommuner utarbeider sine planstrategier parallelt med fylkeskommunens arbeid.  

Kommunene kan derfor ikke vektlegge føringer i ny regional planstrategi i skrivende stund, men kan 

vurdere føringer fra forrige periode. Hovedutfordringer fylket vektlegger framgår av dokumentet 

«kunnskapsgrunnlaget». 

Signalene fra Fylkeskommunen er at man ikke kan påregne at den regionale planstrategien blir klar i 

løpet av 2020. Forsinkelsen kan knyttes til arbeidet med fylkessammenslåingen. 

Hovedutfordringene for kunnskapsgrunnlaget fra forrige valgperiode var definert som følger: 

Nordområdene – Demografi – Klima, energi og naturforvaltning – Kultur, idrett og friluftsliv – Næring 

og sysselsetting – Samferdsel – Utdanning, forskning og innovasjon – Arealforvaltning, natur og 

friluftsområder – Folkehelse og levekår 

2.4 Interkommunalt plansamarbeid - arealplaner 

• Landskapsvernområde for Lyngsalpan (Lyngen, Storfjord, Tromsø og Balsfjord) 

• Landskapsvernområde/friluftsområde Årøya (Lyngen, Kåfjord og Storfjord) 

• Kystsoneplan for Ullsfjorden (Lyngen, Tromsø og Balsfjord) 

• Kystsoneplan for Lyngenfjorden (Lyngen, Kåfjord og Storfjord) 
 

2.5 Kommunereformen 

Kommunereformen innebar omfattende sammenslåinger av de da 428 kommuner innen 
2017. Hele reformen skal være på plass innen 1. januar 2020. Stortinget har anledning til å 
beslutte tvangssammenslåing, mens Fylkesmannen har gitt en vurdering av mulige 
sammenslåinger. I skrivende stund har vi 356 kommuner i Norge etter 1. januar 2020 (119 
kommuner har blitt blitt sammenslått om til 47 nye). 
Alle kommuner utreder/har utredet om de skal bestå som egen kommune eller slå seg 
sammen med andre. Lyngen kommune besluttet at de skal bestå som egen kommune 
foreløpig, men er åpen for videre dialog om sammenslåing. 
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2.6 Fylkessammenslåing 

Stortinget har vedtok 8. juni 2017 at Troms og Finnmark skal bli én fylkeskommune. Den nye 
regionen blir opprettet 1. januar 2020, men vedtaket har til dels blitt implementert 
underveis. Fylkesmannen for Troms og Finnmark ble opprettet 1. januar 2019. Det nye fylket 
vil inneholde 39 kommuner (forutsett at ikke flere kommuner slår seg sammen). 
Sammenslåingen har vært kontroversielt, og møtt motstand både i Troms og Finnmark. I 
Finnmark ble det holdt folkeavstemning i mai 2018, hvor resultatet var 87% mot 
sammenslåing. Også Finnmark fylkesting stemte mot sammenslåing (21 mot – 11 for). I 
Troms ønsket 65% en folkeavstemning, men en folkeavstemning ble ikke avholdt. 
 

2.7 Lokale føringer – medvirkning 

Det ble gjennomfør møter med utvalgte lag og foreninger under arbeidet med utforming av 

førsteutkast til planstrategien, der målet var å informere om kommuneplanprosessen, samt plukke 

opp utfordringer fra sentrale interessegrupper i en tidlig fase. I løpet av vår/høst 2019 ble møter 

gjennomført med: 

• Råd for folkehelse 

• Levekårsutvalget  

• Lyngen næringsforening 

• Ressursgruppa for landbruket 

• Rus og psykiatri 

• Grendelag Nord-Lenangen (ment å fange opp utfordringer for fiskeriinteresser) 

• Industri Furuflaten (få representanter fra industrien på møtet med næringsforeningen) 

2.8 Politisk medvirkning 

Det er særdeles viktig at det politiske system deltar i planarbeidet og på et tidlig tidspunkt kan gi 

retning for en ønsket utvikling. 

2.8.1 Kommunestyremøte juni 2020 

Kommunestyret drøftet og behandlet førsteutkast til planstrategien i møte 23. april 2020. Drøftingen 

skjedde på bakgrunn av «planstrategi førsteutkast» med en påfølgende SWOT-analyse der 

kommunestyret jobbet gruppevis. 

Kommunal planstrategi er det nye kommunestyrets første møte/behandling av kommunens 

overordnede styringsdokumenter. Administrasjonen la først og fremst til rette for en diskusjon rundt 

kommunens reelle tilstand og mulighetsrom. Metoden valgt for politisk førstegangsbehandling er en 

SWOT-analyse. Det står for Strenghts, Weaknesses, Oppertunities, Threaths (oversatt i skjema 

under), og brukes ofte i strategisk planlegging. Metoden vurderes av administrasjonen som godt 

egnet for å identifisere de viktige faktorene for å treffe de riktige beslutningene, både i selve 

planstrategien, og i videre i arbeidet med kommuneplanen. 

Realitetsbehandling av nødvendige planbehov vil dermed behandles av kommunestyret til høsten. 

Behandlingen av planstrategien i kommunestyret ble organisert på følgende måte: 

25 min :  Innledning til diskusjon v/administrasjonen 
10 min: Hovedtrekk av planarbeid v/administrasjonen 
45 min :  Gruppediskusjon (3 grupper, se skjema nedenfor) 
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30 min :  Presentasjon i plenum (10 min per gruppe) 
30 min: Diskusjon i plenum/spørsmål til rådmannen 
15 min :  Oppsummering og videre arbeid v/rådmannen 

 
 

Indre forhold Ytre forhold 
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Svakheter Trusler 

 
Fig. 3 - Skjema brukt i kommunestyremøte 

 
2.8.2 Oppsummering - hovedtrekk: 

Styrker. Alle gruppene nevner gründervirksomhet eller lokalt engasjement som en styrke. Fin natur, 

lokale råvarer, infrastruktur (fiber og mobilnett), mangfoldig næringsliv, merkevaren Lyngen og 

aktivitetstilbud gikk også igjen i flere grupper. 

Svakheter. Befolkningsreduksjon og mangel på fagfolk innad skole/oppvekst og administrasjon, lang 

saksbehandlingstid, dårlige veger og manglende boligforvaltning er temaer som går igjen. 

Muligheter. Alle gruppene nevner Ullsfjordforbindelsen. Næringslivet inn i skolen, skape 

lærlingstillinger, og satsning på primærnæringen er også nevnt av flere. 

Trusler. Ytterligere befolkningsnedgang og mangel på kapital er det som går igjen. 

Vedtak:  

Førsteutkast tas til orientering. Kommunestyret imøteser bearbeidet planstrategi 
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2.9 Kommunal tjenesteyting 

Både politisk og administrativ organisering bør gjenspeile de tjenester kommunen skal yte. 
Den administrative organiseringen må gjenspeile de samfunnstjenester politikerne til enhver 
tid prioriterer. I kommuneplanens samfunnsdel vil «kommunen som samfunn» og 
«kommunen som organisasjon» beskrives nærmere.  Se modellen under: 
 
 
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

  
Planbehov: 

• Administrativ organisering vurderes med bakgrunn i politisk prioriterte 
satsingsområder. 

Definere kommunens 

utfordringer og planbehov. 

Utformes med sterk politisk 

forankring. 

Kommuneplanen består av 2 

hoved-dokumenter: Samfunnsdel 

og arealdel. Disse skal synliggjøre 

mål og strategier med bakgrunn i 

utfordringer i planstrategien. 

Utformes med sterk politisk 

forankring. 

Samfunnsdelen består av 2 deler: 

Kommunen som samfunn og 

kommunen som organisasjon. 

Kommunen som organisasjon 

består av 2 deler: Politisk – og 

administrativ organisering (skal 

forta politiske prioriteringer og 

yte tjenester mot befolkningen).  

Kommuneplanen 

Kommunen som 
samfunn 

Kommunen som 
organisasjon 

Hovedtrekk for 
arealbruk 

Utviklingstrekk 
Utfordringer 
Satsingsområder 

Samfunnsdel Arealdel 

 
KOMMUNAL PLANSTRATEGI 

Pol.org Adm.org 

Apparat for tjenesteyting 

Hvordan yte tjenester mot 
befolkningen? 

  
Fig. 4 – Plansystemet og tjenesteyting 
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3 Kommunens utviklingstrekk og utfordringer 

3.1 Temaer i gjeldende kommuneplan 

Utviklingstrekkene for satsingsområder i gjeldende kommuneplan beskives først. Deretter beskrives 

andre viktige temaer/utviklingstrekk. 

 

3.2 Befolkningsutvikling – hele kommunen  

 

 
 

 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

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

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

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

 
Fig. 5 – befolkningsutvikling i Lyngen, Nord-Troms og Troms 
 
Etter 2005 har man opplevd en jevn befolkningsvekst i Troms totalt sett, men ikke i Nord-Troms, da 
den store veksten i hovedsak har vært et fenomen byer og større tettsteder. 
 

Sum Lyngen:   -349 
Sum Nord-Troms: -385 
 
Fig. 4 – Folketall, fødselsoverskudd og flytting 2005 - 2019 
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Sum Lyngen:   -349 
Sum Nord-Troms: -385 
 
Fig. 5 – Folketall, fødselsoverskudd og flytting 2005 - 2019 

Vi kan se fra figuren over at befolkningsutviklingen både i Lyngen og Nord-Troms for øvrig, at det er 
noen svingning er befolkingsutviklingen fra år til år, og at utviklingen mellom regionen og 
kommunene ikke nødvendigvis samsvarer med hverandre. Skjervøy og Nordreisa har hatt en jevn 
vekst i perioden, og man vil se at Lyngen har omtrent samme utvikling som øvrige kommuner i Nord-
Troms. 

 
Fig. 6 – Befolkningsnedgang, utvalg av kommuner i Nord-Troms 

 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Lyngen 3 38 9 -42 -14 -66 -58 -15 -21 -70 -61 15 1 -30 -38

Nord-Troms -45 -155 -41 -38 4 8 12 27 -18 -5 11 0 29 -100 -74
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3.2.1 Befolkningssammensetning  

Befolkningssammensetning i kommunen viser at andelen yngre blir færre og andelen eldre øker. 

Aldersgruppen 0-19 år har en nedgang fra ca. 800 i 2005, til ca. 600 i 2019. Aldersgruppen 65 år eller 

eldre har gått andre veien, fra ca. 600 i 2005, til ca. 800 i 2019. Også aldersgruppen 20-64 år viser 

nedgang med 318 personer i samme tidsperiode. Vi ser et mønster som viser en generell 

befolkningsnedgang, og samtidig en eldre befolkning, der man ser en særlig nedgang i gruppen 0-24. 

 

Fig. 7 – befolkningsendring i aldersgrupper 

 

3.2.2 Kjønnsbalanse  

Tradisjonelt har det vært bosatt flere kvinner enn menn i Norge og flertall av menn ble første gang 

registrert så sent som i 2011. I dag er det 50,4 % menn i landet, 50,9 % i Troms og 51, 2 i Lyngen. I 

aldersgruppen hvor flesteparten får barn (20 – 44 år) er aldersgruppen hvor det er størst sprik i 

kjønnsbalansen i Lyngen. Kvinneandelen i Lyngen 45,4 %, som er en marginal framgang fra forrige 

planperiode ( 44,9 %) . I Troms er kvinneandelen i denne aldersgruppen 47,7 % og i landet 48,6 %.  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

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

    
   Planbehov:  

• Vurdere virkemidler som kan motvirke ytterlig befolkningsreduksjon 
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3.3 Næring og sysselsetting (Kilder: SSB) 

 

 
 
Fig 8 – Sysselsatte pr. 100 innbyggere (15 – 74 år) 2005-2018 

 
                      

Fig. 9  - viser antall sysselsatte fordelt på private næringsområder og offentlige arbeidsplasser i 

Lyngen kommune i 2020 
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Figur 8 viser en sammen-
likning mellom sysselsatte 
i Lyngen kommune, Nord-
Troms og Troms fylke.  
 
Søylene viser at syssel-
settingen i kommunen 
ligger nær gjennomsnittet i 
fylket og noe høyere enn i 
Nord-Troms regionen.  
 
Tromsø kommune scorer 
høyest i fylket, ca. 78-80 
pr. 100 innbyggere.   
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3.4 Barn og unge (Kilder: Kommuneprofilen, Ungdata) 

 
 

 
 
 
Fig. 10 – Innbyggere under 15 år (% av alle aldersgrupper) 

Færre barn og unge kommer tydelig frem i befolkningssammensetningen under pkt. 3.2 

«Befolkningsutvikling»; - minkende aldersgruppe i produktiv alder (20-40 år) og negativ flyttebalanse 

er hovedårsakene. 

 

Lyngen kommune er godt utbygd med barnehager og grunnskoler. Tilbudet fra frivillige 

organisasjoner spiller en viktig rolle under oppveksten til mange av Lyngens unge. 

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

Tallene fra Ungdata, folkehelseprofil og Elevundersøkelsen viser at elevene stort sett trives godt. 
Likevel vet vi at mobbing har en sammenheng med helseplager, og det er viktig med systematisk 
forebygging, oversikt og tiltak. 
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  Utfordringer: 
• Hvordan ivareta eksisterende næringer? (industri, landbruk, fiskeri og handel) 
• Hvordan etablere nye næringer? (reiseliv og bergverk synes bla. å ha potensial) 
• Hva kan kommunen bidra med for å være en viktig støttespiller for næringslivet? 

 
  Planbehov: 

• Rullere strategisk næringsplan og andre næringsplaner. 
 

Figur 10 viser 
sammenlikning av antall 
barn (0-15 år) i Lyngen, 
Nord-Troms og fylket 
(%-del av øvrige 
aldersgrupper).  
 
Figuren viser at denne 
aldersgruppen blir 
mindre i hele fylket, 
men at den minker 
raskest i Lyngen (4,74 
% reduksjon på 14 år). 
Særlig stor nedgang fra 
2015 (nesten 2%) 
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Utdanningsinstitusjoner utover grunnskole er ikke lokalisert i Lyngen og de fleste ungdommer fra 
Lyngen går på videregående skole i Nordkjosbotn eller Tromsø. Dagpendling er bare mulig for indre 
del av kommunen. 

Ungdata undersøkelsen fra 2018 viser at bare 53 % av elevene i Lyngen trives svært godt på skolen, 
mot 60% i Troms, og 62% på landsbasis. 27% av ungdomsskoleelever i Lyngen sier de er mye plaget 
med ensomhet, mot 22% i fylket. 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.5 Folkehelse (Kilder: Folkehelseprofilen)  

 
En stor nasjonal utfordring er folkehelse. Livsstilssykdommer og sosiale forskjeller er økende.  

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

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

 

Temaområder Indikatorer Utfordringer 
1. Befolkning Befolkningsvekst, personer 

som bor alene, kjønnsfordeling 
etc. 

- befolkningsnedgang 
- høy andel over 80 år 

2. Oppvekst og 
levekår 

Inntekt, utdanning, utføre-
trygdete etc. 

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

  Utfordringer: 

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

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

voksne? 
 
  Planbehov: 

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

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

• Plan for tidlig innsats i skolen. 
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- frafall i vgs 
3. Miljø, 
skader og 
ulykker 

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

- drikkevannsforsyning 
- andel tilknyttet vannverk 
- kollektivtilbud 
- ensomhet 
  

4. Helserelatert 
atferd 

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

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

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

 
Fig. 11 – Utdrag av folkehelseprofilen  

 

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

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

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.6 Boliger 

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

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

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

 
Planbehov: 

• Plan for folkehelsearbeid 
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Det er behov for nye boliger til alle målgrupper. 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

3.7 Klimaendringer (klimaprofil Troms)  

 

   
Fig. 12 - Temperaturavvik fra normal1900-2014: Blå prikker viser observerte avvik fra beregnet 
gjennomsnittstemperatur 1900-2014. Rød strek viser 10-årsvariasjoner. Grå og stripet linje viser høy, 
lav og moderat modellberegning til slutten av århundret.    
 

Utfordringer:  
• For lite interesse for å bygge boliger 

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

• Vurdering av usikker byggegrunn i hele kommunen 
 
Planbehov: 

• Regulering og opparbeiding av boligfelt av attraktive tomter  
• Strategisk plan for utvikling av boligmassen 
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Fig. 13 - Nedbør i prosent av normalen 1900 -2014: Blå prikker viser observerte avvik fra beregnet 
gjennomsnittstemperatur 1900-2014. Rød strek viser 10-årsvariasjoner. Grå og stripet linje viser høy, 
lav og moderat modellberegning til slutten av århundret.    
 

Figurene ovenfor illustrerer temperatur- og nedbørsendringer i Norge fra år 1900 og fram til i dag. 

Det har blitt jevnt varmere og våtere, for Nord-Norges del har dette har vært spesielt tydelig de siste 

25 årene. Klimaforskningen viser at tendensen de siste 100 årene vil fortsette og sannsynligvis 

forsterkes. 

Årstemperatur vil øke, mest om vinteren.  Nedbørmengden vil i større grad komme som regn, mest 

om sommeren og høsten. Det vil bli betydelig reduksjon av snømengder, særlig nær kysten. 

Vindforhold synes ikke å endres, men usikkerheten av vindstyrke og retning er stor.  

De ulike skredtypene, flom og havnivåstigning vil bli nærmere beskrevet i neste punkt 

«Samfunnssikkerhet og beredskap». 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

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

krav i nasjonale aktsomhetskart og TEK10. Kommunen bør likevel være særlig 
aktsom for skredtypene jord-, flom- og sørpeskred som vil påvirkes av intens nedbør. 

 
Planbehov: 

• Ikke egne planer, men hensyn til endret klima kan i særlig grad ivaretas i 
kommuneplanens arealdel. Klimahensyn må ivaretas i alle typer planer og 
saksbehandling. 
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4 Aktuelle temaer som ikke inngår som i gjeldende kommuneplan  

4.1 Sentrumsarbeid 

Sentrumsutvikling har vært et pågående prosjekt fra 2014. Arbeidet inkluderer flere andre 

satsningsområder som barn og unge, næring, folkehelse og bolig. Det er avsatt ressurser i  

økonomiplanen for fortsatt sentrumsarbeid de nærmeste årene.  

Målet med dette helheltlige arbeidet er å aktivt arbeide med hovedutfordringen 

befolkningsnedgang. Innledningsvis ble det utarbeidet en sosiokulturell stedsanalyse som la 

grunnlaget for en politisk konspetplan som pekte ut 6 satsningsområder.  

For å få realisert disse har man iverksatt områderegulering av Lyngseidet. Denne planen vil legge opp 

til fortetting av boliger og næring, møtesteder og strandpromenade. Det er lagt opp til en deltakende 

prosess med involvering av grunneiere, barn og unge, folkehelse, lag og foreninger og regionale 

myndigheter.  

Parken og Parkveien gjennomgår oppgraderinger. Videre er Strandveien og strandpromenaden 

viktige. Planen vil etter all sansynlighet bli vedtatt i 2020. Videre vil det bli viktig å få på plass en 

prosjektleder for å følge opp tiltak i plan.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.2 Samfunnssikkerhet og beredskap (klimaprofil Troms) 

 
Nordnesfjellet i Kåfjord kommune er ustabilt, og et fjellskred herifra vil føre til en flodbølge som vil 

slå innover strandflaten langs Lyngenfjorden. Nordnesfjellet blir kontinuerlig overvåket av NVE, og et 

eventuelt fjellskred vil sannsynligvis bli varslet i god tid. Kommunen har utarbeidet planer for varsling 

og evakuering av befolkning i utsatte områder. 

Lyngen kommune har et landskap dominert av høye og bratte fjell og bebyggelsen er i stor grad 

lokalisert til strandflaten rundt Lyngsalpene. Bratte fjellsider og relativt store nedbørsmengder fører 

til stor risiko for snøskred og jord- og steinras. Klimaendringer vil føre til mer nedbør i fremtiden, noe 

som vil kunne føre til høyere frekvens av skredhendelser. 

Marin grense markerer det høyeste nivået havet har hatt siden siste istid, og alt arealet i kommunen 

under denne har i teorien potensialet for forekomster av marin leire. Kvikkleir er marin leire som går 

over fra fast form til flytende form ved overbelastning eller omrøring. Kvikkleir kan oppstå når leire 

avsatt i hav over tid får utvasket saltionene som funger som bindingsmateriale mellom leirpartiklene.  

Utfordringer: 
• Trafikk, nærings- og boligbebyggelse 

 
Planbehov: 

• Områdeplan m/senere detaljreguleringsplaner/bestemmelser knyttet til 
formingsveileder 
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Fylkesveinettet i kommunen har dårlig standard, spesielt Pollfjelltunnelen og fv. 7920 trenger 

oppgradering. 

 

 

 

 

 

 
 
 

4.3 Langsiktig arealbruk (Grunnlag: Eksisterende arealplan/kystsoneplaner). 

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

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.4 Integrering og mangfold 

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

  
 Utfordringer:  

• Vurderes med bakgrunn i politisk drøfting.  
 
  Planbehov:  

• De politiske signalene så langt innebærer delvis revisjon av samfunnsdel og 
arealdel. 

 
 

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

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

med de andre kommunene rundt Lyngenfjorden. 
• Helhetlig ROS for Lyngen kommune rulleres 
• Beredskapsplan for Lyngen kommune rulleres. 
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utgjorde ca. 35 %, kvener 12 % og nordmenn 53 %. Perioden 1850 - 1950 var en sterk 
fornorskningsperiode hvor kvensk og samisk språk/kultur ble nedtonet. 
(Kilde: Lyngen regionhistorie). 
 
Innvandring 
Andel innvandrere i Lyngen kommune har økt fra 1,6 % i år 2000 til 5,6% i 2019, men har 
gått ned fra 5,9 % i 2016. I Lyngen kommune er ca. 70 % av innvandringen fra vestlige land. 
Lyngen kommune har betydelig mindre innvandring enn landsgjennomsnittet, men 
innvandringen er også forholdsvis liten sammenliknet med øvrige kommuner i Nord-Troms, 
Finnsnes og Tromsø-regionen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.5 Idrett, friluftsliv og kultur  

 
Kultur 
Telemarksforskning produserer hvert år norsk kulturindeks for de forskjellige fylkene. 
Barometeret rangerer kommuner etter registrert kulturaktivitet slik som kinovisninger, 
arrangementer, kulturarbeidere, frivillighet mm. 
Lyngen kommune har best skår på områdene scenekunst (171), kulturskole (166) og sentrale 
tildelinger (16). Kunstnere (364), kulturarbeidere (370) og frivillighet (419) er områder vi 
skårer lavt på. 
Idrett 
Lyngen har et godt utbygd frivillig idretts- og kulturtilbud med rundt 60 registrerte lag og 
foreninger i alle deler av kommunen. Antall dugnadstimer per år er et viktig tillegg til 
kommunale tjenester. 
Friluftsliv 
Kommunen har høy grad av tilrettelegging for friluftsliv og potensialet for å videreutvikle 
dette er stort. Det er mange åpne hytter og stier som er under merking. Lyngen fjelltrim er et 
aktivt tiltak for fysisk aktivitet som stimulerer til aktivitet og sosialt samvær. Fysakkassene er 
mye besøkt, og en avtale med Ishavskysten Friluftsråd om å utvikle statlig sikrede 
friluftsområder er på plass. 
Friluftsliv foregår over hele kommunen, også innenfor landskapsvernområdet.   
I kommuneplanarbeidet er mye brukte friluftsområder kartlagt og inntegnet etter innspill fra 
bygdeutvalgene. Videre kartlegging og verdisetting av friluftsliv gjøres av Ishavskysten 
friluftsråd.  
 
 
 

 
Utfordringer:  

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

• Det finnes i liten grad «talerør» for minoritetsgrupper. Plan og bygningslovens § 
5-1 understreker at kommunen har et særlig ansvar for å sikre aktiv medvirkning 
fra grupper som krever spesiell tilrettelegging. 
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5 Sektorplaner 

 

5.1 Helse og omsorg 

 
Folkehelse inngår som tema i alle sektorer og planarbeid (se punkt 5.4).  Helse og omsorg 
beskrives i denne sammenheng som sektor og er kommunens største arbeidsplass med spesielt 
mange kvinnelige arbeidsplasser. Sektoren utgjør dermed en viktig del av kommunen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.2 Teknisk drift 

 
Teknisk drift håndterer drift og vedlikehold av kommunale bygg og anlegg, deriblant 
kommunale veger og vannverk. 
 
 
 
 
 

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

 
  Planbehov:  

• Rullering av plan for friluftsliv, kultur og idrett 

 

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

 
Planbehov:  

• Helse og omsorgssektoren har flere lovpålagte krav om plantyper. I tillegg 
utarbeides plantyper som er viktige sett ut fra kommunens behov. Se matrise om 
planbehov for helse. 
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5.3 Undervisning og utdanning 

Undervisning utgjør den største delen av ramme 3, oppvekst. Kommunen har tre offentlige 
grunnskoler. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Utfordringer: 
• Etterslep på vedlikehold på kommunale eiendommer, anlegg og 

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

kompetanse som er vanskelig å overføre.  
 
Planbehov: 

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

bygg og anlegg. 
• Strategi for kompetanseoverføring. 
 
 

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

 
Planbehov:  

• Oppvekstsektoren har flere lovpålagte krav om plantyper. I tillegg utarbeides 
plantyper som er viktige sett ut fra kommunens behov. Se matrise om 
planbehov under pkt. 8.4, side 24. 


