
Dispensasjonssøknad Camp Tamok 
 

Lyngsfjord Adventure AS ønsker å utvide driften av Camp Tamok til perioden 1. juli til 30.september.  

På grunn av situasjonen med Covid-19-utbruddet er det blitt viktig for oss å utvide til sommerdrift slik 

at vi sikrer vår økonomi.  

Vi tenker å drifte Campen ved å tilby overnatting i nevnt periode, samt utføre nødvendig vedlikehold 

av campen iht. bestemmelser om sesongbruk og hensynssone reindrift i detaljreguleringsplanen. 

I den spesielle situasjonen Covid-19 har satt oss i og restriksjonene som følger med dette viruset, 

ønsker vi å være et alternativ til de som ønsker å feriere i eget land. Under normale omstendigheter 

ville vi hatt inntekter fra utleie av buss. Disse inntektene faller bort i sommer på grunn av stopp i 

cruiseanløp i Tromsø. 

Camp Tamok er en villmarksleir og tilbyr enkel overnatting og tilgang på sanitærforhold. Campen er 

lett tilgjengelig, plassert nært riksvei 87. På anlegget har vi i dag en tømmerhytte med 8 senger og 3 

chaler (små hytter) med 2 sengeplasser i hver chale. Totalt har vi 14 sengeplasser fordelt på 4 utleie-

enheter. Campen egner seg godt som utgangspunkt for toppturer og fjellturer i et stort område. 

Slik vi ser det vil det ikke få konsekvenser for reindrifta om campen blir benyttet til overnatting da 

det vil være aktivitet i campen i forbindelse med vedlikehold i sommer. 

Detaljregulering for Camp Tamok, Bestemmelser punkt 6.2: 

Sone med angitt særlige hensyn, H520 Reindrift: Området er avsatt til hensynsone for reindrift. 

Hensynssonene er gjeldene i perioden 15.april – 31.oktober. I denne perioden skal det ikke være 

hund innenfor hensynsonen, og ingen drift av næringsvirksomhet med formål turisme. 

Lyngsfjord Adventure søker om dispensasjon fra punkt 6.2: «ingen drift av næringsvirksomhet med 

formål turisme.» 

Vi respekterer at det ikke skal være hund innenfor hensynssonen. 

Vi håper på rask behandling da det haster for oss å komme i gang med forberedelser for sommeren, 

og dette vil bety mye for utviklingen av arbeidsplasser og økonomien. 
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