Lyngen kommune
Kulturkontoret

A. Skjema for innmelding av anleggsplaner for nyanlegg og
rehabilitering for perioden 2017-2024 for:
1. Idrettsanlegg og fysisk aktivitet (eks idrettshus og idrettsbaner, friidrettsanlegg,
golfanlegg, isanlegg, motorsportsanlegg, rideanlegg, skianlegg, vannsportanlegg, nærmiljøanlegg,
lysanlegg til slike mv) Se Publikasjon V-0732 B fra kulturdepartementet.
2. Friluftslivstiltak (eks. dagsturhytter, turveier, turløyper, turstier, lysanlegg til slike,
sanitæranlegg, turkart, mv Se Publikasjon V-0732 B fra kulturdepartementet.

3. Lokale kulturhus (kulturhus, flerbrukslokaler, samfunnshus, grendehus.) Se
RETNINGSLINJER FOR SØKNAD OM SPILLEMIDLER TIL KULTURARENAER I TROMS – 1. JANUAR 2017

4. Løypetiltak i fjellet og overnattingshytter Se Publikasjon V-0732 B fra
kulturdepartementet.

B. Skjema for registrering av kulturminner som vurderes som særlig
verneverdige innafor grendeutvalgenes områder og som derfor
krever særskilte forvaltning og vedlikehold.
I forbindelse med rullering av «Kommunedelplan for idrettsanlegg, fysisk aktivitet, friluftsliv,
kulturhus og kulturminner 2017-2024» må Lyngen kommune ha med i handlingsplanen hvilke anlegg
som planlegges bygd eller skal rehabiliteres i perioden. For at anlegg skal kunne søkes om
spillemidler til, må anlegget være med i kommunedelplanen.
I handlingsplanen for kulturminner ønsker vi i plangruppa at hvert grendeutvalgsområde skal ha ett
eller flere kulturminner som får særskilt vedlikehold og status i området og i kommunedelplanen.
Spørsmål kan rettes til Hans Ove Samuelsen tlf 40028598 eller e-post
hans.ove.samuelsen@lyngen.kommune.no
Utfylt skjema sendes til: Lyngen kommune, Strandveien 24, 9060 Lyngseidet
eller som e-post:
Post@Lyngen.kommune.no
Svarfrist: 17.september 2017

Lag/forening/institusjon:

Adresse:

Kontaktperson:

Mob.nr/tlf

E-postadr.

Hvilket/hvilke anlegg planlegges bygget/rehabilitert i perioden 2017 – 2024?
Dersom forventet rehablitering/bygging vil skje etter 2024, fører dere ikke opp årstall. Anlegget vil
da bli registrert som mulig anlegg innafor en 12-års periode.

Anleggets navn:

Planlagt
byggeår eller
rehabilitering:

Antatte kostnader:

Finansiering:

Aktiviteter knytta til
anlegget:

B. Skjema for registrering av kulturminner som vurderes som særlig
verneverdige innafor grendeutvalgenes områder og som derfor
krever særskilte forvaltning og vedlikehold. Kulturminner er alle spor etter
mennerskers liv og virke i det fysiske miljøet. Også steder det knytter seg historiske hendelser, tro og
tradisjoner til regnes som kulturminne.
Sted kulturminne
Om mulig, eier av
Type kulturminne:
Begrunnelse for at
finnes:
grunnen minnet står
kulturminnet vurderes som
på:
viktig for området?
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