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Forvaltningsplanen for det statlig sikra friluftsområdet Sandvika gir en beskrivelse av de friluftsmessige 

verdiene, og kommer med forslag på tiltak og tilrettelegging for friluftslivet. Tiltakene skal ivareta og 

utvikle det statlig sikra friluftsområdet slik at de regionale friluftsinteressene og hensynet til 

tilgjengeligheten ivaretas, samtidig som det tas hensyn til stedets karakter, historie og natur. Planen 

baserer seg på feltbefaring med kommune og/eller de som har ansvar for bruk, forvaltning og drift av 

friluftsområdet.  
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Fakta om kommunen pr 15.10.2015 

Antall 

innbyggere 

Ant innbyggere  

per km2 

Antall statlig sikra 

friluftslivsområder  

Andre friluftslivs-

områder (antall) 

2922a 3,6 2b Ca. 80c 

 

  

                                                                    
a Kilde: Statistisk sentralbyrå 
b Kilde: Naturbase 
c Kartlegging og verdsetting av friluftsområder i Lyngen kommune er under arbeid 2015-2016. Foreløpig 
antall avgrensede friluftsområder pr oktober 2015 er 80 stk. Kartleggingen utføres av Ishavskysten 
friluftsråd. 



 

 

Innhold 
 

Innhold .......................................................................................................................................................................................................... 4 

1. Bakgrunn ................................................................................................................................................................................................. 5 

2. Forvaltningsplanens målsetning ................................................................................................................................................... 5 

3. Kart over området ............................................................................................................................................................................... 7 

4. Områdebeskrivelse/status .............................................................................................................................................................. 9 

6. Behov for tiltak i planperioden ................................................................................................................................................... 11 

6.1. Beskrivelse av tiltak ................................................................................................................................................................ 12 

7. Tiltak som kan gjøre det enda mer attraktivt å bruke området ................................................................................... 16 

8. Driftsplan for planperioden ......................................................................................................................................................... 17 

9. Fotografier ........................................................................................................................................................................................... 18 

10. Vedlegg ................................................................................................................................................................................................ 22 

 

 

 

  



 

5 
 

1. Bakgrunn 

Sandvika er et mye besøkt badested i Lyngen kommune. Området er privateid, og kommunen forvalter 

området etter servituttavtale med grunneier Nilsen. I 2005 vedtok Lyngen kommune å sikre Sandvika til 

friluftsformål, og bevilget da 25 000,- til sikring samt kostnader som påløper i forbindelse med deling og 

oppmåling av området» (Vedlegg 1). I 2006 ble det søkt og bevilget midler til tilrettelegging til Husbanken 

regionskontor Hammerfest (Vedlegg 2). Kommunen har deretter tilrettelagt området med handikapp-

toalett og platting, bord og benker. Det har ikke tidligere vært utformet forvaltningsplan for 

friluftsområdet, og ikke søkt Miljødirektoratet om statlige tilretteleggingsmidler for sikrede 

friluftsområder. 

 

2. Forvaltningsplanens målsetning 

Et område karakteriseres som sikret når det offentlige (stat, kommune/friluftsråd eller fylkeskommune) 

har skaffet seg rådighet over arealet som friluftslivsområde ved erverv/kjøp eller ved avtale om varig 

bruksrett (servituttavtale). For å få statlig støtte til tilrettelegging av statlig sikrede friluftslivsområder, 

stilles det fra og med 2013 krav om at det er utarbeidet forvaltningsplan for friluftslivsområdet. Gjennom 

utarbeiding av forvaltningsplan blir behovet for tilrettelegging av området grundig vurdert, og slike 

planer gir en samlet oversikt over behovet for tilrettelegging i statlige friluftslivsområder.  

 

De statlige sikrede friluftsområdene skal være tilgjengelige, attraktive og naturpregete. Friluftsområdet 

Sandvika skal på en måte som tar hensyn til stedets karakter, historie og natur, være et attraktivt 

friluftsområde tilgjengelig for allmennheten. Forvaltningsplanen skal være en ”kokebok” for 

tilrettelegging og drift av Sandvika. Den skal avklare ansvarsforhold og framdrift for ulike tiltak, samt 

anslå kostnad for tilretteleggingstiltak og drift.  

Fylkesmannen skal som statens representant som grunneier og servitutthaver (rettighetshaver) vurdere 

om tiltakene kan gjennomføres i de statlige friluftslivsområdene. Fylkesmannens aksept er da å regne for 

grunneiers aksept for gjennomføring av tiltaket. I servituttområder er det å regne for rettighetshavers 

aksept for gjennomføring av tiltaket. En godkjenning blir da gitt under forutsetning av at tiltaket:    

 

 er i tråd med formålet for sikringen 

 utføres på en naturvennlig måte 

 ikke er ødeleggende for biologisk mangfold og kulturminner 

 

En godkjenning av forvaltningsplan er kun en aksept for at tiltaket kan gjennomføres. I tillegg er det en 

forutsetning at alle andre nødvendige tillatelser blir innhentet før gjennomføring av tiltaket. 

 

I områder som er statlig sikrede kan staten gi økonomisk støtte til opparbeiding, tilrettelegging, 

vedlikehold og skjøtsel. Aktuelle tiltak er for eksempel informasjonstavler, tilrettelegging for personer 

med nedsatt funksjonsevne, opparbeiding av turveier og turstier, plasser for parkering, toalett og 

renovasjonsordning, badebrygge, tilplantning mv. Skjøtsel er tiltak som blir gjennomført på økologisk 

grunnlag, for å opprettholde en bestemt natur- eller kulturtilstand. Tilskuddsordningen er forbeholdt 

kommuner og interkommunale friluftsråd, og søknad sendes til fylkeskommunen. Det gis ikke statlig 

støtte til drift av friluftslivsområder. Eksempler på driftsoppgaver er plenklipping og tømming av søppel.   

 

Det formelle ansvaret for drift og tilsyn med friluftslivsområdet har kommunen eller friluftsrådet (i noen 

få tilfeller fylkeskommunen). Drifts- og tilsynsansvaret omfatter daglig tilsyn, holde orden i området, 

etablering av tilretteleggingstiltak, drift og vedlikehold av eksisterende tilretteleggingstiltak og 



 

atkomstveier, vedlikehold av informasjonsskilt o.l. Det er ikke noe i veien for at det praktiske drifts- og 

tilsynsansvaret kan overlates til for eksempel en ideell organisasjon eller velforening gjennom egen avtale, 

men slike avtaler fritar ikke kommunen eller friluftsrådet (ev. fylkeskommunen) fra det formelle ansvaret.  

 

 

Mer informasjon: http://miljødirektoratet.no/no/Tema/For-offentlig-sektor/Sikring-og-forvaltning-av-

friluftslivsomrader/Sikring-av-friluftslivsomrader/ 

  

http://miljødirektoratet.no/no/Tema/For-offentlig-sektor/Sikring-og-forvaltning-av-friluftslivsomrader/Sikring-av-friluftslivsomrader/
http://miljødirektoratet.no/no/Tema/For-offentlig-sektor/Sikring-og-forvaltning-av-friluftslivsomrader/Sikring-av-friluftslivsomrader/
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3. Kart over området 

 

Figur 1. Det statlig sikrede friluftsområdet Sandvika ligger sør på Ørneshalvøya ved Pollneset (Kart: 
Ishavskysten friluftsråd). 

 

 



 

 

 

Figur 2. Flybilde viser eiendomsgrense for Gnr/Bnr 71/13 (blå omriss) som utgjør det statlig sikrede 
friluftsområdet Sandvika. Området er tilrettelagt for funksjonshemmede med universelt utformet toalett 
ved parkeringsplassen, sti ned til fjæra, og platting med bord og benker. Søppeldunker finnes ved 
toaletthuset og nede ved plattingen. I sørvest ligger en fin sandstrand, og det er dette område som 
benyttes mest. Største delen av området består imidlertid av berg med krekling- og einervegetasjon. 
Lengst i sørøst ligger en rullesteinfjære. (Kart: Ishavskysten friluftsråd/Geodata AS) 
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4. Områdebeskrivelse/status 

Gnr/ 
Bnr 

FS-nummer 
naturbase.no 

Sikrings 
form    

Sikret 
år 

Areal 
(da) 

Grunneier Forvaltning  
og drift 

Nærområde? 

 
 

71/13 

 
 
FS00002258 

Erverv

Avtale

 
 
  

 
2005 

 
37 daa 

Stat

Kommune/ 
frilusftsråd

Privat
 

 
Lyngen 
kommune 

Ja

Nei
 

Kommentarer Området ligger sør på Ørneshalvøya ved Pollneset. 

 forklaring beskrivelse 

Naturgrunnlag Kort om flora og 

fauna, landskap, 

naturtype, evt 

rødlistearter etc 

Største delen av området består av berg og svaberg. 

Bergrunn består av glimmergneis, glimmerskifer, 

metasandstein og amfibolitt. Vegetasjonen domineres av 

krøkebær og einer, men det er flere små mer artsrike 

partier med arter som reinrose og kattefot. I sørøst ligger en 

rullesteinfjæra. I sørvest ligger sandstrand med skjellsand. 

Det er sistnevnte sandstrandsområde som brukes mest. 

Ingen registrerte rødlistearter i området. 

Kulturminner Kort om evt 

kulturminner i 

området og hensyn 

til disse 

Ingen kulturminner er registrert inne i avgrenset 

friluftsområde (Gnr/Bnr 71/13). I sør, ved Gnr/Bnr 71/2 og 

71/4, er det registrert et gravminne, art flatmarksgrav, samt 

et arkeologisk minne, art funnsted. Fra Askeladden: 

«Fornminne: Gravfelt - nå borte. Intet kunne registreres ved 

besøket. Mary Nilsen Sandvik mente å ha sett 6-7 graver 

mens Olav Nilsen 71/4 mente det hadde vært 3 graver (2 

voksne og 1 barn). Alle flatmarksgraver. Intet ble funnet 

under utpløyingen. Gravene ble ansett å være russegraver 

fra russetiden.» og «F1: Løsfunn av beinskeier, kniver og 

fiskebein.». Funnene av beinskeier, kniver og fiskebein 

tyder på at det har vært bosetting i området fra 

middelalderen. 

Bygninger Nevn evt 

bygninger på 

området og omtal 

kort bruken av og 

ansvaret  for disse 

Toaletthus ved parkeringsplass i nord. Her finnes også en av 

to søppeldunker. Det går en gruset sti ned til stranden, der 

det er tilrettelagt med platting samt flere bord og benker. 

Her står der andre søppeldunken. Plattingen er delt i to 

områder, og begge områder har gjerde rundt og adkomst 

via grinder. Det er også grind og adkomst ned til fjæra fra 

den nederste plattingen, samt ramp ned til gressletten 

ovenfor sandstranda. Det er kommunen som har tilrettelagt 

området, og som står ansvarlig for tilsyn og vedlikehold av 

området. 



 

  

Adkomst/kom-

munikasjon 

Adkomst til 

området, 

tilgjengelighet og 

offentlig 

kommunikasjon 

Sandvika ligger helt i sør på Ørneshalvøya. Adkomst med bil 

fra fylkesvei 868. Rett nord for Pollen går en kommunal 

grusveg inn til Ørneshalvøya, som strekker seg sørover til 

Pollneset. Nesten helt ved veis ende ligger Sandvika. Fra 

fylkesvegen er det 3,5 km langs grusvegen til Sandvika. 

Egnet bruk Vurdering av 

hvilke aktiviteter 

området egner seg 

for 

Turgåing Sykling

Bading Klatring

Båtutfart Fiske

Lek, rekreasjon Telting
 

        

annet - 

Eksisterende 

tilrettelegging 

Tilretteleggings- 

tiltak i området før 

planperioden inkl 

(tilrettelegging for 

funksjonshemmede 

Området er tilrettelagt for funksjonshemmede med 

rullestoltilpasset toalett ved parkeringen, gruset sti ned til 

fjæra og platting med bord og benker.  

Annet Andre relevante 

forhold  

 

Området ligger inntil gårdsbruk med sauehold. Sauer beiter 

både i inngjerdet område som ligger helt inntil 

friluftsområdet, samt fritt i området deler av året. Gjerdet 

rundt plattingen er satt opp for å forhindre at sauer tar seg 

opp på plattingen. 

 

Sandvika er et viktig friluftsområde for Solhov bo- og 

aktivitetssenter. Brukerne er avhengig av parkering med 

plass til store biler (for rullestolbrukere), rullestoltilpasset 

veg ned til fjæra, benker og bord på platting og 

toalettmuligheter. Alt dette tilbyr Sandvika, men det er 

viktig å opprettholde standarden slik at området til enhver 

tid oppfyller kvalifikasjonskravene til rullestolbrukerne.  
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6. Behov for tiltak i planperioden 

I tabellen skal både tiltak som er nødvendige å gjennomføre for at området skal kunne brukes, og tiltak 

som er ønskelig for å øke bruken av området føres opp. Under kostnad skal de forventede kostnadene ved 

gjennomføring av tiltaket føres opp. I noen tilfeller er det vanskelig å beregne kostnadene, men det er 

viktig at de beregnes så godt som mulig. Dette kan for eksempel gjøres ved innhenting av anbud, eller ved 

å undersøke erfaringstall hos andre kommuner eller friluftsråd. 

nr Tiltak (i prioritert 

rekkefølge) 

Beskrivelse Utføres av/ 

Ansvar 

Gjennom- 

føres år 

Kostnad 

1 Informasjonstavler 

2 stk 

En infotavle om området ved 

parkeringsplassen og en nede 

ved plattingen 

Ishavskysten 

friluftsråd 

(IF) / 

Lyngen 

kommune 

(LK) 

2017 20 000 

2 Retningsskilt 2 stk 

+ P-skilt 

Et skilt med 

kilometeranvisning oppe ved 

fylkesvegen samt et 

retningsskilt ved grusvegen 

der man svinger inn til 

friluftsområdet  

+evt. en P-skilt ved 

parkeringsplassen 

IF & LK 2017 5 000 

 

 

 

 

3 Vegskilt Vegvesenskilt ved 

fylkesvegen. Krav på at 

området oppfyller kriterier 

for skilt. 

IF/ Statens 

vegvesen 

2017 Statens 

vegvesen 

bekoster 

skilt  

4 Tilrettelegge bedre 

for rullestolbrukere 

Diverse tiltak for å bedre 

tilgjengeligheten: 

a) fast underlag rampe - 

bålplass 

b) ny grusing på vegen p-

plass - platting 

 

LK 2017  

a) 10 000  

 

b) 10 000 

5 Bålplass Bålplass ved stranden LK / IF 2017 10 000 

6 Veg ned til vannet Rullestoltilpasset veg mha 

«mobimatte» 

LK 2018 50 000 

 Total kostnad    105 000 

 

  



 

6.1. Beskrivelse av tiltak 
 

Nr 1. Infotavler 2 stk.  

En stor infotavle ved parkeringsplassen og en nede ved plattingen. Tavlen skal gi informasjon 

om området (naturgrunnlag, flora, fauna, historie), regler for ferdsel og bruk, kart, bilder, 

informasjon om statlig sikra friluftsområder etc. 

Grunneier og andre som bor i området opplever fortsatt problemer med forsøpling til tross for 

at kommunen har tilrettelagt med søppeldunker som tømmes jevnlig. Grunneier og andre 

fastboende går og plukker opp søppel jevnlig som besøkende etterlater seg. Spesielt 

engangsgriller er et problem. Det er behov for tydelig informasjon om søppelhåndtering.  

 

Nr 2. Retningsskilt 2 stk + P-skilt. 

Retningsskilt med kilometeranvisning ved fylkesvegen, samt retningsskilt som viser vegen inn til 

friluftsområdet og parkeringen nede ved grusvegen. 

 

Nr 3. Vegskilt 

Skilt ved fylkesvegen. Statens vegvesen dekker kostnader ved skilt på riks- og fylkesveier for 

ikke-kommersielle tilbud om aktiviteter i området oppfyller kravene til noen av de 

skiltsymbolene vegvesenet har. Vegvesenet stiller også krav på at turutgangspunktet må ha gode 

parkeringsforhold med utkjørselstillatelse fra veimyndigheten, og at størrelsen på 

parkeringsplassen må tilpasses behovet. Parkeringsplassen må videre ha en informasjonstavle 

som beskriver turmulighetene i området. På informasjonstavlen må det framkomme hvem som 

har vedlikeholdsansvaret for tavle og parkeringsplass. Det er også krav på skriftlige avtaler med 

samtlige grunneiere som berøres av turmålet/turruten(e). 

 

Nr 4. Tilrettelegge bedre for rullestolbrukere 

- Det går en rampe ned til fjæreområdet. Om rullestolbrukere også skal kunne benytte seg av 

fjæreområdet, er det nødvendig å sikre fast underlag der rampen slutter. I dag er det ujevnt 

gressunderlag. Dette tiltaket kan gjøres i samarbeid med at en veg etableres ned til vannkanten 

(tiltak nr 6) og etablering av bålplass (tiltak nr 5). 

Krav: Informasjonstavler tilpasset rullestolbrukere skal plasseres godt synlig, og ha en øvre 

høyde på informasjon på maks 1,6 m. Tavlen skal inneholde informasjon (helst på kart) om 

hvilke tilretteleggingstiltak (turveier, toalett, brygger, grillhytte etc.) som er tilgjengelig for 

rullestolbrukere og andre grupper av funksjonshemmede. Det er viktig at det går an å 

komme helt inntil tavla. Skal tavla tilpasses synshemmede, skal informasjonstavlen og 

andre skilter ha god lesbarhet. Kravene til dette finnes å lese i veileder utarbeidet av Norges 

Handikapforbund og Friluftsrådenes Landsforbund. 

 (Fra «Veileder til registreringsskjema – kartlegging av tilgjengelighet og universell utforming av 

friluftsområder», av Norges Handikapforbund Trøndelag og Friluftsrådenes Landsforbund, mai 2007) 
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- Grusen på vegen ned til stranden har delvis blitt vasket vekk. Ny grus må kjøpes inn og settes 

ut på vegen. 

Tiltakene nede går under vedlikehold/drift, og søkes ikke statlige midler til. (Disse er også inkludert 

i kapp. 8 «Driftsplan for planperioden»): 

- Grinden til plattingen er veldig treg å åpne og lukke, noe som ikke er forenlig med 

rullestolvennlig tilrettelegging da dette kan være et hinder for spesielt rullestolbrukere 

uten ledsager. Dette må utbedres.  

- Kun et av bordene er tilpasset rullestolbrukere, da kortenden av dette bord ikke er fest 

ved benker som ellers står i vegen. Dette bord må plasseres slik at rullestolbrukere har 

fri adkomst og snuplass ved bordet.  

- Adkomst for rullestolbrukere må være fri for hinder. Dette gjelder også toaletthuset, 

der det ved befaring i september 2015 hadde vokst en tykk gresstue som forhindrer 

rullestolbrukere å ta seg opp på rampen til toalettet. Denne og lignende hindringer må 

kontrolleres og fjernes jevnlig.  

Se krav i informasjonsruten nede. 

 

Krav: Rullestoltilpassede veier skal oppfylle kravene til maksimum stigning (normalt 1:20, 

på kortere strekninger 1:12), og det skal ikke være kanter over 2 cm langs med veien. 

Underlaget skal være fast. Turveien skal ha minimum bredde 1,4 m, og om bredden er 

under 1,8 m må det jevnlig etableres møteplasser med bredde på minst 1,8 m. Turveien skal 

holdes fri fra greiner og annet på minimum høyde 2,25 m. Skal turveien også tilpasses 

synshemmede, er det krav på tydelig føringskant.  

Overgang land – platting maks stigning 1:15 og ingen kanter over 2 cm. Plattingen må ha 

tilstrekkelig stort område til at rullestol kan snu (diameter 1,5 m). Bredden mellom 

bordene/plankene får ikke overstige 1 cm. 

Bord skal være slik at en kan sitte inntil i rullestol, med fri høyde på minst 67 cm. 

(Fra «Veileder til registreringsskjema – kartlegging av tilgjengelighet og universell utforming av 

friluftsområder», av Norges Handikapforbund Trøndelag og Friluftsrådenes Landsforbund, mai 2007) 



 

Nr 5. Bålplass 

En opphøyd og sikker bålplass ved strandområdet 

med fast underlag, med enkle benker rundt om og 

plass til rullestolbrukere. Grill- og bålpannen på 

bildet (Figur 3) er laget av to felger fra traktor 

eller lastebil. En felg ble for lavt for 

rulelstolbrukere. Felgene sveises sammen og får 

samtidig ei stang for montering av ekstrautstyr. 

For å få trekk, er det lagt rist eller stein i bunnen. 

Det anbefales at felgene ikke er for massive eller 

at det bores huller i godset. Når underste felg 

graves halvveis ned, står den både støtt og fast. 

Med ei høyere stang er det mulig å sette på 

svingarm til kaffekjelen. 

Engangsgriller er i flittig bruk ved området sommerstid. Disse bidrar til mye forsøpling av 

området, og en bålplass kan være med på å minke bruken av engangsgriller.  

  

 

Nr 6. Veg ned til vannet 

Sandvika er et mye brukt område av folk som er 

avhengig av rullestol i hverdagen. Disse har 

adkomst til plattingen, og delvis adkomst ned til 

gressletten nedenfor plattingen, selv om området 

der rampen slutter er per dags dato for ujevnt for å 

brukes av rullestol. Det er ønskelig at det 

tilrettelegges en veg fra rampen nedenfor 

plattingen til vannkanten. Dette vil gjøre 

opplevelsen bedre og øke sansestimuleringen. Det 

vil også gjøre at en del rullestolbrukere med 

ledsagere evt kan bade i området om sommeren. 

Det anbefales at det kjøpes inn en «mobimatte» 

(Figur 4). ”Mobimatte” er en lett, transportabel og 

mobil utrullingsmatte som opprinnelig er 

utarbeidet til militære formål. Den egner seg godt 

til bruk i ulendt terreng for å lette adkomsten – 

særlig med tanke på barnevogn og rullestol - over 

sand og strender ned til vannkanten. 

Krav: Skal bålplasser tilpasses rullestolbrukere er det et krav at rullestol kan komme inntil 

grill-/bålplass og sittegruppe. Underlaget må være flatt, fast og jevnt for rullestolbrukere, og 

det er en fordel med opphøyd grillplass.  

 (Fra «Veileder til registreringsskjema – kartlegging av tilgjengelighet og universell utforming av 

friluftsområder», av Norges Handikapforbund Trøndelag og Friluftsrådenes Landsforbund, mai 2007) 

Figur 3. Bålpanne med to traktor- eller 
lastbilfelger som sveises sammen. Foto: Midt-
Agder friluftsråd. 

Figur 4. Mobimatte. Foto: Elisabeth Borning. 
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Krav: Skal rullestolbrukere ha adkomst til vannkanten må underlaget være fast og flatt slik 

at en rullestol kan stå støtt. Arealet må også være så stort at stolen kan snus (diameter 1,5 

m). Behov for stoppkant vurderes ut fra vanndybde m.v. (For fiske er det viktig å være nær 

vannkanten for å få opp fangsten. Målet er å kunne berøre vannkanten fra rullestol med håv 

eller klepp for å få opp fisken.) 

Rullestoltilpassede veier skal oppfylle kravene til maksimum stigning (normalt 1:20, på 

kortere strekninger 1:12), og det skal ikke være kanter over 2 cm langs med veien. 

Underlaget skal være fast. Turveien skal ha minimum bredde 1,4 m, og om bredden er 

under 1,8 m må det jevnlig etableres møteplasser med bredde på minst 1,8 m. Turveien skal 

holdes fri fra greiner og annet på minimum høyde 2,25 m. Skal turveien også tilpasses 

synshemmede, er det krav på tydelig føringskant.  

Overgang land – platting maks stigning 1:15 og ingen kanter over 2 cm. Plattingen må ha 

tilstrekkelig stort område til at rullestol kan snu (diameter 1,5 m). Bredden mellom 

bordene/plankene får ikke overstige 1 cm. 

 (Fra «Veileder til registreringsskjema – kartlegging av tilgjengelighet og universell utforming av 

friluftsområder», av Norges Handikapforbund Trøndelag og Friluftsrådenes Landsforbund, mai 2007) 



 

7. Tiltak som kan gjøre det enda mer attraktivt å 

bruke området 

(tiltak utover ovennevnte/ tiltak på lang sikt) 

 

Dette er tiltak som kan gjøre det enda mer attraktivt for allmennheten å bruke området, men som av ulike 

årsaker ikke er aktuelt for kommunen å gjennomføre i gjeldende planperiode. 

  

Tiltak som kan gjøre det enda mer attraktivt å bruke området 

(tiltak ut over ovennevnte/ tiltak på lang sikt) 

 

- Badebrygge for rullestolbrukere 

 

- Etablere rullestoltilpasset veg over noen av svabergene 
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8. Driftsplan for planperioden 

Minst like viktig som tilretteleggingstiltakene, er driftstiltakene. Planen foreslår hvem som har ansvar for 

de ulike tiltakene, hvor ofte de skal utføres, samt gir en estimert årlig kostnad. Målet er å opprettholde 

standarden på friluftsområdet etter tilretteleggingstiltakene, og komme slitasje og forfall i forkjøpet. 

Staten gir ikke økonomisk støtte til drift og tilsyn av området. Det kan likevel være nyttig for 

kommunen/friluftsrådet, og også for fylke/stat, å ha oversikt over områdets årlige driftsutgifter. 

  

 

nr Større og sjeldnere oppgaver  

(f eks grusing, maling, skogrydding 

etc.) 

Hyppighet Kostnad Ansvar Merknad 

1 Vedlikehold av toaletthus og platting 

med bord og benker 

Hver 5. år 5 000,- Lyngen 

kommune 

 

 Sum årlig kostnad:  5 000,-   

 

nr Løpende oppgaver; årlig  

(f eks rydding, vasking, 

tilsyn, planklipping etc.) 

Hyppighet Årlig 

kostnad 

Ansvar Merknad 

1 Tilsyn, vask og tømming av 

toalett 

Ukentlig i løpet av 

sommersesongen. 

Tømming 1 gang/år.  

8 000,- Lyngen 

kommune 

Utføres av  

vaktmester-

tjenesten i 

teknisk drift 

2 Søppeltømming Ukentlig i løpet av 

sommersesongen 

8 000,- Lyngen 

kommune 

Utføres av  

vaktmester-

tjenesten i 

teknisk drift 

3 Søppelrydding 1-2 gang/år 5 000,- Lyngen 

kommune / 

skoleelever 

Både 

førsøpling av 

besøkende og 

det som reker i 

land må 

plukkes opp. 

Ønskelig å få til 

opplegg med 

skole/ 

barnehage. 

4 Fjerne hinder for 

rullestolbrukere 

1 gang/år 3000,- Lyngen 

kommune 

Se kapp. 6.1., 

beskrivelse av 

tiltak nr 4. 

5 Rulle ut mobimatte i 

begynnelsen av sesongen, 

rulle inn den etter avsluttet 

sesong 

2 ganger/år (vår og 

høst) 

1 000,- Lyngen 

kommune 

Aktuelt etter 

innkjøp av 

mobimatte 

 Sum årlig kostnad:  25 000,-   



 

9. Fotografier 

 
  

Figur 5. Det går gruset veg ned til stranden, som er tilrettelagt med platting samt bord og 
benker. (Foto: Maja S. Kvalvik) 

Figur 6. Strandområdet. (Foto: Maja S. Kvalvik) 
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Figur 7. Flott utsikt fra plattingen. (Foto: Maja S. Kvalvik) 

Figur 8. Fra plattingen går en rampe ned til gressletten ovenfor stranden, noe som i seg 
er et flott tiltak. Gressområdet er imidlertid ujevnt og underlaget er ikke tilstrekkelig 
fast for å kunne benyttes av rullestolbrukere. (Foto: Maja S. Kvalvik) 



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Figur 9. Adkomst til plattingen går gjennom en grind, og her står også en av 
områdets to søppeldunker. Grinden er treg å åpne, noe som må bedres på for at 
område skal være enklere å bruke for rullestolbrukere. (Foto: Maja S. Kvalvik) 

Figur 10. Toaletthuset som står ved parkeringsplassen er utformet for 
rullestolbrukere. Ved siden av toaletthuset står en av områdets to søppeldunker. 
Gresstuva foran rampen er i vegen for rullestolbrukere. (Foto: Maja S. Kvalvik) 
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Figur 11. I sørøst ligger en fin rullesteinfjære. Her reker en god del søppel i land som 
bør fjernes årlig. (Foto: Maja S. Kvalvik) 

Figur 12. Vegetasjonen i området domineres av krekling og einebær, med en del rikere 
partier. (Foto: Maja S. Kvalvik) 



 

10. Vedlegg 

 

1. Møteprotokoll fra formannskap 2005 

2. Søknad om tilretteleggingsmidler i 2006 
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Vedlegg 1: Sikring av Sandvika som friluftsområde 

Møteprotokoll fra formannskap datert 10.10.2005, side 2: sikring av Sandvika som friluftsområde 

  



 

Vedlegg 2. Søknad om tilretteleggingsmidler i 2006 

Utdrag ur offentlig postjournal Lyngen kommune 01.03.06 – 01.03.06, side 8. Søknad for 2006 om 

finansieringsstøtte for å fjerne alvorlige hindringer i kommunen. Søknaden ble sendt til og bevilget av 

Husbanken regionkontor Hammerfest. 

 


