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Konsept EL-sykkel 

Henvisning til lovverk: 
 

Rådmannens innstilling 

1. Det vedtas følgende betalingsordning for utlån av el-sykler: 
 Turister og besøkende betaler kr. 290.- i leie pr. døgn 
 Turister og besøkende betaler kr. 100,- i leie for 4 fire timer 
 Lokalbefolkningen betaler kr. 100,- i leie pr. døgn 
 Lokalbefolkningen betaler kr. 50,- i leie pr for fire timer    

 
2. Utgifter til innkjøp og finansiering av el-sykler innarbeides i nytt investeringsprosjekt 

«15030 Konsept el-sykkel». Budsjettforslag legges fram for kommunestyret så snart 
økonomien i prosjektet er klar. Kommunal finansiering forutsettes dekket av avsatte midler 
til stedsutvikling/Lyngenløftet i årsbudsjett 2017.  

 
3. Årlige driftsoverskudd avsettes til fond for bruk i senere år til dekning av utgifter eller 

underskudd. Årlige driftsunderskudd som ikke kan dekkes av fond, skal registreres i 
balanseregnskapet for å kunne dekkes inn av senere overskudd. 

 
 

Saksopplysninger 

Lyngen kommune er innvilget til sammen kr. 550.000,- i klimasatsmidler fra 
Miljøverndirektoratet. Tiltaket er knyttet opp mot en tydelig og helhetlig tilrettelegging for 
myke trafikanter som ønsker å gå, sparke eller sykle i sentrum. Innvilgete midler skal finansiere 
allerede utførte tiltak i tilknytning til Parkveien, samt midler til anskaffelse av EL-sykler.   
Miljøverndirektoratet støtter kommunen med kr. 188.000,- til kjøp av EL-sykkel, til sammen 15 
sykler.  
 



EL-sykkelkonsept  
Lyngen kommune anskaffer til sammen 15 EL-sykler av god kvalitet. Innkjøpspris pr. sykkel er 
mellom kr. 17.000-20.000,- inkl. mva.  
 
Syklene stilles til disposisjon ved utlån. Henting og tilbakelevering av syklene baseres på 
selvbetjening, syklene skal være innelåst i et overvåket sykkelskur(oppbevaring) og tilgjengelig 
hele døgnet.    
 
For å utføre drift- og vedlikehold på EL-syklene kreves det lokal sykkelkunnskap, drift og 
vedlikehold må være i tilknytning til lokasjonen, skifte dekk, pumpe syklene m.m. skifte 
dekk/pumpes m.m. Det inngås et samarbeid med Elektrosport på Lyngseidet.  
 
Målgruppe 
Det er svært positivt at flere får prøve EL-sykkel, tiltaket støtter i høyeste grad kommunens 
foreslåtte satsing på både klima og miljø, samt folkehelse.  
Samtidig vil et slikt konsept fremme turistnæringen og vil gi turister og andre besøkende 
mulighet til enda en positiv naturopplevelse i Lyngen, samt at næringslivet i Lyngen kan 
profilere enda et bærekraftig produkt i sin portefølje. 
  
Målgruppen er derfor både fastboende og turister.  
 
Betalingskonsept 
Det bærende prinsipp er at konseptet skal være selvfinansierende og skal finansieres av betaling 
ved utlån. Det etableres en elektronisk betalingsløsning hvor betaling utløser åpning av port til 
sykkeloppbevaring. Lyngen kommune oppretter et domene med en betalingsløsning som også 
støtter mulighet for reservasjon av syklene.  
 
Forhold til overordnet plan og øvrige vedtak 
I kommuneplanens samfunnsdel 2016-2030 fremmes folkehelse som et prioritert 
satsningsområder, med tilrettelegging for fysisk aktivitet og friluftsliv for alle. Innenfor klima 
og miljø fremkommer det i strategier og målsettinger at Lyngen kommune skal fremstå som 
bærekraftig i forhold til klima og miljø. EL-sykkelkonseptet treffer begge disse strategiene.  
På bakgrunn av dette stilles det spørsmål om lokalbefolkningen skal betale for bruk av EL 
sykkel eller om de skal være med på spleiselaget sammen med turister og besøkende.  
 
Økonomiske konsekvenser 
Det skal ikke være drifts- og vedlikeholdsutgifter på syklene. Det bærende prinsipp er at syklene 
skal være selvfinansierende og finansieres i form av utleie. Hovedfinansieringen for drift og 
vedlikehold skal være fra turister. De har høy betalingsvilje og den foreslåtte pris er 
«markedspris».  
 
Det gjøres oppmerksom at innvilget beløp pålydende kr. 550.000,- utløses ved gjennomføring 
også av EL-sykkelkonseptet.  
 
Et eventuelt overskudd av utleie avsettes til driftsfond for bruk i senere år til dekning av utgifter, 
nyinvesteringer eller underskudd. Årlige underskudd som ikke kan dekkes av fond, skal 
registreres i balanseregnskapet for å kunne dekkes inn av senere overskudd. 
 
 
Gjennomføring av sykkelkonseptet er en forutsetning for å få utbetalingen på 550.000,- 
 



Utgifter til innkjøp og finansiering innarbeides i nytt investeringsprosjekt «15030 Konsept el-
sykkel». Budsjettforslag legges fram for kommunestyret så snart økonomien i prosjektet er klar. 
Kommunal finansiering forutsettes dekket av avsatte midler til stedsutvikling/Lyngenløftet i 
årsbudsjett 2017.  
 
Risiko- og sikkerhetsmessige konsekvenser 
Det er få risiko- og sikkerhetsmessige konsekvenser.  
Det kan være en viss fare for at noen sykler/hjelmer kommer bort, men med den tiltenkte 
betalingsløsningen kan brukerens konto belastes. I tillegg vil syklene forsikres.       
 
Miljøkonsekvenser 
Gjennom en tydelig og helhetlig tilrettelegging for myke trafikanter ønsker vi å stimulere til å 
gå, sparke eller sykle i sentrum. Et trygt og attraktivt tilbud som skal gjøre det lettere å velge 
bort bilen. Klimagassreduksjon er en av effektene av tiltaket.  
 
Som reiselivsdestinasjon med internasjonalt omdømme vil vi gi signaleffekter gjennom 
klimasatsing og et tydelig signal om minskning av motorisert ferdsel. Reiselivsselskapet Visit 
Lyngenfjord arbeider for å bli en bærekraftig destinasjon, og kommunen ønsker å følge opp med 
en fremtidsrettet og klimavennlig planlegging. Lyngen kommune ønsker å være i front i hvordan 
bærekraftig turisme kan utvikles. En turisme som har naturopplevelser som motivasjon for 
reisen, og som derfor er opptatt av å ta vare på den.  

Vurdering av alternativer og konsekvenser 

Syklene skal leies ut både til turister og fastboende. En av hovedintensjonene ved konseptet er 
tilrettelegging av sentrum for myke trafikanter, og et lite skritt i å realisere en større, ambisiøs, 
klimavennlig og bærekraftig utviklingsstrategi for Lyngen. En vellykket tilrettelegging kan 
skape spredningsverdi til andre steder, og Lyngen kan i denne sammenheng bli en 
foregangskommune. Først med EL-sykkel for sine innbyggere.  
 
Dagens teknologiske utvikling fremmer kontinuerlig innovative løsninger på ulike selvbetjente 
betalingsløsninger. Betalingsløsningen som er tenkt på dette konseptet kan muligens benyttes 
som en kostnadseffektiv og innovativ betalingsløsning der brukerne skal betale for tilbud og 
løsninger. Eksempel på dette er betaling for parkering- og toalett i Lyngen. EL-sykkelkonseptet 
kan være en pilot på nye betalingsløsninger for Lyngen kommune. Nettsiden og 
betalingsløsningen kan også utvikles til å gjelde andre betalingsformål. Dette kan være starten 
på ytterligere innovasjon og nyskaping.  
 
 


