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1 INNLEDNING 
 
Nordreisa kommune har stor og allsidig aktivitet i frivillige idretts- og friluftsorganisasjoner. 
Det drives mye god aktivitet på dugnad og for små midler. Det er sterke tradisjoner for turer 
og friluftsliv blant kommunens befolkning, og muligheter for fysisk aktivitet og friluftsliv er 
en svært viktig trivselsfaktor.  
 
 
Denne planen viderefører anleggsdelen av ”Kommunedelplan fysisk aktivitet og 
naturopplevelser med handlingsprogram for bygging av anlegg og kulturbygg 2005 – 2008”. 
Planen skal tilfredsstille Kulturdepartementets krav om plan i forhold til søknader om 
spillemidler til anlegg.  
 
I takt med kommuneplanarbeidet må det vurderes å lage en mer omfattende plan for både 
fysisk aktivitet, friluftsliv og anlegg.  
 
Planen er delt opp i to hoveddeler. Den første delen (kapitel 1 og 2) beskriver nåsituasjonen. 
Alle vedleggene hører til denne delen. Den andre delen (kapitel 3, 4 og 5) inneholder 
målsetting samt behov, ønsker og nye tiltak. I kapitel 5 er handlingsprogrammet som er delt i 
to: 

1. Kulturbygg 
2. Anlegg for idrett og fysisk aktivitet 

 
Handlingsprogrammet innarbeides i kommunens budsjett for 2012 og økonomiplan for 2012 
– 2015.  
 

1.1 Målgrupper 
Nordreisa kommune ønsker å arbeide for at alle skal kunne drive fysisk aktivitet ut fra sine 
ønsker, forutsetninger og behov i nærheten av der de bor. Ut fra dette er hele befolkningen 
målgruppe.  
   

1.2 Definisjoner 
I Kulturdepartementets veileder ”Kommunal planlegging for idrett og fysisk aktivitet” (2007) 
er begrepene definert slik: 
Idrett. Aktivitet i form av trening, eller konkurranse i den organiserte idretten. 
Fysisk aktivitet. Egenorganiserte trenings- og mosjonsaktiviteter, herunder friluftsliv og 
aktiviteter preget av lek. 
Friluftsliv . Opphold og fysisk aktivitet i friluft, i fritiden, med sikte på miljøforandring og 
naturopplevelser. 
 
Idrettsanlegg deles inn i to grupper som er aktuelle for denne planen: 
Nærmiljøanlegg 
Anlegg eller områder tilrettelagt for egenorganisert fysisk aktivitet, hovedsakelig beliggende i 
tilknytning til bo- og/eller oppholdsområder. Nærmiljøanlegg skal ikke utformes for å dekke 
behovet for anlegg til organisert idrettsaktivitet eller ordinær konkurranseidrett. 
Ordinære idrettsanlegg 
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Tilskuddsberettigede anlegg som framgår av ”Forskrifter og bestemmelser om stønad av 
spillemidlene til anlegg for idrett og friluftsliv”. De tekniske krav til mål og urforming av 
anleggene tar utgangspunkt i konkurransereglene til det enkelte særforbund. 
 
Kulturbygg  er fellesbenevnelse for samfunnshus, kulturhus, grendehus, allaktivitetshus og 
organisasjonseide forsamlingshus. Det er lokaler og bygg som gir rom for ulik kulturell 
virksomhet, som møte- og forsamlingsvirksomhet, egenaktivitet og formidling av kunst og 
kultur. 

 

 

2 ANLEGG, BYGG, AKTIVITET OG OMRÅDER – 
NÅSITUASJON 

 
Dette punktet inneholder en beskrivelse av nåsituasjon – hva som finnes av anlegg, bygg og 
aktivitetstilbud. Detaljerte oversikter finnes i vedleggene under punkt 6 bakerst i planen. 

2.1 Idretts- og aktivitetsanlegg 
 
Totalt sett må anleggssituasjonen sies å være god. Vi har mange typer anlegg, og alle bygder i 
kommunen har et idretts-/aktivitetsanlegg og/eller grendehus. Noen anlegg trenger opprusting. 
Det gjelder blant annet anlegg med lav bruksfrekvens der eierne ikke prioriterer 
vedlikehold/oppgradering.  
Anleggene må sies å være godt fordelt på hele kommunen. Kommunen eier idrettshallen og 
svømmehallen, samt gymnastikksalene i følgende skolebygg: Rotsundelv, Sørkjosen og 
Storslett. Kommunen eier også noen utendørs anlegg i tilknytning til de samme skolene. 
Resten av bygg og anlegg – det vil si de aller fleste – eies av lag, foreninger og andelslag og 
as (Sappen). 
 
Skiløyper 
Kommunen har nå til sammen ca 26 km lysløype. Det er lysløyper i de fleste bygdene i 
kommunen, unntatt i Reisadalen. Til sammen er det i Saga 20 km løypenett, samt at man med 
utgangspunkt fra Saga kan gå en 30 km løypetrasé rundt Krakenes. I tillegg kjøres det opp 
skiløyper i sentrumsområdene på Storslett. Totalt sett er det et svært godt tilbud av ski- og 
lysløyper for kommunens befolkning til trening og rekreasjon. Nye krav til langrennsanlegg i 
konkurransesammenheng medfører behov for endringer ved selve stadionanlegget i Saga. Ski- 
og skiskyttergruppa i Nordreisa il er høsten 2011 i dialog med grunneierne for å finne bedre 
løsninger. 
 
Ski(leik)anlegg 
I kommunen er det en stadig økende interesse for snøbrett og telemarkskjøring, aktiviteter 
som drives med lite organisering og som appellerer spesielt til ungdom. Mange driver disse 
aktivitetene i løssnø utenom anlegg, men det også behov for tilrettelagte anlegg med lyspunkt 
og for eksempel en halfpipe. Når det er gode snøforhold lages det småanlegg ved hoppbakken 
på Storslett.  
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Hoppbakker 
Behovet for stor bakke er dekket ved anlegget på Storslett. Mindre hoppbakker finnes også i 
Bakkeby og Rotsundelv. Det er ikke registrert aktivitet i noen av disse bakkene de siste årene, 
og det er ikke meldt inn noen nye behov. 
 
 
Anlegg for skøyter 
Fotballøkka i boligområdet på Høgegga, en bane ved Sørkjosen skole og to baner (en for 
ishockey/kunstløp og en for lengdeløp) ved Rotsundelv skole islegges om vinteren. Det kan 
være aktuelt/ønskelig å islegge flere slike flater i form av nærmiljøanlegg. I snøfattige deler 
av vinteren kan det være brukbare forhold for skøyter på flere vann i kommunen.   
 
Fotballbaner 
Kommunen har en kunstgressbane, en gressbane og fire store grusbaner som kan brukes til 
kamper på kretsnivå. Ballbinge finnes ved Storslett skole, ved Oksfjord grendehus og ved 
Rotsundelv skole. Det finnes dessuten flere fotballbaner i form av mindre nærmiljøanlegg, 
både i boligfeltområder i Storslett og Sørkjosen, og i noen bygder. Det planlegges 
kunstgressbane for 7’er fotball i Oksfjorhamn og flombelysning ved kunstgressbanen på 
Storslett. Totalt sett er anleggssituasjonen for fotball ganske god, men kan være aktuelt med 
flere småanlegg/løkker/binger med kunstgress. Det er også ønske om fotballhall. Noen av de 
eldre grusbanene brukes lite og er til dels dårlig vedlikeholdt. 
 
Hallidretter 
Idrettshallen gir gode muligheter for både håndball og innebandy, de to hallidrettene som 
drives i kommunen. Hallen preges etter hvert av lite midler til vedlikehold - det er behov for 
nytt lydanlegg og tidtakingsanlegg, og gulvet er slitt. 
 
Friidrettsanlegg 
Sentralidrettsanlegget på Storslett er fullt utbygd friidrettsanlegg som dekker samtlige 
friidrettsgrener. Anlegget trenger opprusting. I tillegg finnes det hoppegrop og kortere 
løpebane ved en del av skoleidrettsplassene. Det har ikke vært noen organisert 
friidrettsaktivitet i kommunen på flere år, bortsett fra årlige idrettsmerkeprøver på Storslett. I 
tillegg er det skolearrangement (idrettsdager, Tinestafetten med mer). Behovet må ut fra dette 
sies å være dekket. Dette kan endre seg dersom det oppstår ny aktivitet. 
 
Skytebaner  
Skyteaktiviteter foregår hovedsakelig på banene i Kjellerskogen samt noe i Rotsundelv. 
Miniatyrskytebanen i idrettshallen er nylig opprustet med elektroniske skiver og fungerer 
greit, men det er ønsker om en større innendørs bane. I Kjellerskogen er det anlegg for både 
baneskyting,  
lerdueskyting og elgbane samt baner for motor- og scootercross. Pistolskytebanen er ikke 
fullført. Samlokaliseringen med flere støyende aktiviteter i samme område er svært bra. 
 
Anlegg motorsport 
Det er stor interesse for motorsport i kommunen. Kjellerskogen flerbrukssenter for skyting og 
motorsport er godkjent som område for dette, og forholdene for motorsport er gode. Det er 
ønske om videreutvikling av motoranlegget med toalett og servicebygg. 
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Anlegg hestesport 
Nordreisa rideklubb sin ridehall og utendørs ridebane på Tømmernes gir ridesporten gode 
muligheter hele året, men kapasiteten på ridehallen er sprengt, og anlegget er slitt. Det er 
behov for generell oppgradering/rehabilitering og nytt lydanlegg. Travsport og kjøring med 
hest har tatt seg opp i kommunen, og det har lenge vært ønske om å etablere en travbane. 
 
Orienteringskart  
I kommunen finnes 15 orienteringskart i tillegg til flere skolegårdskart og instruksjonskart. 
Kartene dekker områder spredt rundt i kommunen. I framtida vil det likevel være behov for 
kontinuerlig arbeid med oppgradering av kartene. 
Svømmehall 
Kommunens eneste svømmehall ligger på Storslett og har hatt synkende besøkstall de siste 
årene.  Det er sterkt behov for rehabilitering av bassenget. Anlegget er bygget i 1972, og det 
er ønskelig med bedre tilrettelegging og utvidelse av aktivitetsmulighetene med bl.a. 
vannsklie samt større bassengdybde, eventuelt å bygge et nytt anlegg. 
 
Uteområder ved skoler og barnehager 
Disse områdene er viktige faktorer for lek- og idrettsaktiviteter rundt om i kommunen. Godt 
utstyrte leke- og aktivitetsområder ved skolene og i barnehagene er en betingelse for utvikling 
av et godt idretts- og aktivitetsmiljø. Flere av områdene har blitt noe rustet opp i de senere år, 
men det kan og bør gjøres mye mer. Ved flere barnehager er det dessuten ønskelig med større 
areal til uteområde. 
 
Nærmiljøanlegg 
Det har blitt bygd flere nærmiljøanlegg i kommunen i de seinere år, og i tråd med sentralt 
vedtatte retningslinjer og stimuleringstiltak bør det fortsatt satses mer på nærmiljøanlegg i tida 
framover. Dette bør være et ansvar både for grendeutvalg og andre lag og foreninger. 
Anleggsplanene bør så langt det er mulig samordnes med skoler, barnehager og ordinære 
idrettsanlegg. Videre utvikling/utbygging av leke- og aktivitetsområder i boligområdene er 
også aktuelt og ønskelig. 
 
Tilrettelegging for funksjonshemmede 
Tilgjengeligheten for funksjonshemmede til idrettsanleggene i kommunen er generelt bra. I de 
to sikrede friluftsområdene, Kvænnes og Goppa, har det de siste årene blitt gjort store 
tilretteleggingstiltak, også for funksjonshemmede. Det er ønskelig med tilrettelegging i flere 
friluftsanlegg og -områder. Tilrettelagt fiskeplass finnes ved Josvannet i Reisadalen. I tillegg 
har Nordreisa handikapforening tatt initiativ til en fiskeplass og grillhytte på Kågen i Skjervøy 
kommune.  Det viktig at de det gjelder fremmer sine behov og ønsker. 
 
 Anlegg for friluftsliv  
Generelt er det svært gode muligheter for friluftsliv i hele kommunen. - Det er god plass og 
naturen er variert. Friluftsliv kan derfor drives i stor utstrekning uten noen form for 
tilrettelegging. Hovedmål for framtidig tilrettelegging bør derfor være å gjøre naturen mere 
tilgjengelig for grupper av befolkningen som nå driver lite aktivitet og friluftsliv. I de to 
sikrede friluftsområdene, Kvænnes og Goppa, har det de siste årene blitt gjort omfattende 
tilretteleggingstiltak som har ført til stor økning i bruken. Det pågår arbeid med å sette opp 
informasjonstavler ved mange startpunkt for turstier rundt i kommunen. Gode hjelpemidler er 
dessuten kommunens Turkart (2008) og nettstedene www.naturvandring.no og www.reisa-
nasjonalpark.no .  
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Treningssentre og styrketrening 
Det er to private treningssentre på Storslett, og begge har stor aktivitet og er mye benyttet. 
Styrketreningsrommet i idrettshallen er tilgjengelig for utleie til brukere over 16 år.  
 
Klatrevegg 
Det finnes litt tilrettelegging for klatring på en vegg i gym.salen på Nordreisa videregående 
skole, men det er ønskelig med en ordentlig klatrevegg. Idrettshallen har stor nok vegghøyde 
og er derfor en mulighet. 
 
Gymnastikksaler 
Det er syv gymnastikksaler i nåværende og tidligere skolebygg, samt sal i grendehusene på 
Havnnes, i Oksfjord og i Kjelderen. Disse salene samt salen på Nordreisa videregående skole, 
skulle dekke behovet for trim og trening. 
 

2.2 Kulturbygg og grendehus 
Kommunesenteret som også er regionsenter er dårligst stillet av de ulike områdene i 
kommunen. Prosjektplan for Halti II har lenge vært klar, men realiseringen har stadig blitt 
utsatt. Det er særlig forholdene for teater, konserter, konferanser og utstillinger som er for 
dårlig eller mangler helt. Kinoen ble digitalisert i 2011, og det har aktualisert behovet for en 
større kinosal som er planlagt i Halti II. I alle øvrige deler av kommunen er det egne 
grendehus og/eller skolebygg der bygdas befolkning kan samles. Tilstanden for disse byggene 
er svært variabel, men flere har blitt opprustet og oppgradert i de senere år, blant annet 
Bakkeby grendehus og Gamlegården. Tilstrekkelig tilgjengelighet for funksjonshemmede 
mangler imidlertid ved flere bygg. 
 
 
 
Sortert etter kretser kan tilstanden beskrives slik: 
Hamneidet – Rotsund - Havnnes 
Med Lykketun og Sjøstjerna på Hamneidet, Bakkeby grendehus, Rotsundelv samfunnshus,  
Bygdeheimen i Rotsund, Rotsundelv skole og Havnnes grendehus, er kretsen godt dekket med 
lokaler. Sanitetsforeninga har dessuten eget hus. De fleste har tilgjengelighet for 
funksjonshemmede. Rotsundelv samfunnshus har meldt inn ønsker/planer om utstyr og 
vedlikehold. For øvrig er det ikke meldt inn noen behov for utbedringer utover vanlig 
vedlikehold i disse byggene.  
 
Sørkjosen  
Med skolens gym.sal, Gamlegården og de nye lavvoene ved Kronebutikken er kretsen 
brukbart dekket. Gamlegården er nylig oppgradert med nytt kjøkken og toaletter.  
 
Storslett  
Kretsen er brukbart dekket med lokaler til en del aktiviteter med hus i Kildal, på 
Straumfjordeidet og følgende lokaler i sentrum: Nordreisahallen, Storslett samfunnshus, 
Storslett skole, Kommunehuset, Halti, Ungdommens hus, LHL-bygget, Moan skole, Sonjatun 
bo- og kultursenter og Nordreisa kirke. Men det mangler ei skikkelig storstue for kommunen 
og regionen. Videre er det behov for utbedring av noen av de eksisterende lokalene. 
Tilgjengelighet for funksjonshemmede mangler også i en del av lokalene. Behovene som skal 
dekkes i det regionale kulturbygget Halti II er hovedsakelig formidlingssal for teater, 
konserter, kino med mer, utstillingslokaler/regionalt kunstgalleri, lokaler for kulturskolen, 
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garderober og lager. Kildal og Krakenes grendelag har meldt inn behov for oppussing av 
Kildal leirsted. 
 
Snemyr - Kjelleren 
Med Kjelderen samfunnshus og Reisa Montesorriskole er kretsen godt dekket. 
 
Sappen  
Det er behov for utbedring av kjøkken- og toalettforhold og å gjøre toalett tilgjengelig for 
funksjonshemmede.   
 
Storvik  
Med tidligere Storvik skole er bygda dekket, men lokalene er for små til en del aktiviteter. 
 
Oksfjord 
Med stort grendehus i Oksfjord og grendehus og privat skolebygg i Straumfjord, er kretsen 
godt dekket med lokaler.  
 
Oversikt over alle kulturbygg i kommunen finnes i vedlegg, kap 6. 

2.3 Aktivitet 
Det finnes ingen samla oversikt over reisaværingenes utøvelse av fysisk aktivitet.  
Medlemstall for idrettslag og andre lag som driver friluftsliv, idrett og trim gir en viss 
oversikt, men det finnes i noen av disse organisasjonene et ukjent antall støttemedlemmer som 
ikke deltar i aktivitetene og samtidig er det mange som driver uorganiserte aktiviteter utenom 
idretts- og friluftsorganisasjonene.  
 

Det drives organisert idrettsaktivitet  innafor mange idrettsgrener: 
Fotball, håndball, innebandy, taekwon-doe, kickboxing, motorcross, skutercross, hestesport, 
boccia, orientering, sykling, langrenn, skiskyting og skyting.  
 

Innendørs anlegg som er åpne for både organisert og uorganisert fysisk aktivitet er 
svømmehallen, idrettshallen og styrketreningsrommet, alle gym.salene og de private 
treningssentrene. Svømmehallen er et tilbud som brukes av alle aldersgrupper, og den er et 
svært viktig tilbud da den for mange av brukerne er den eneste aktuelle tilbudet for å drive 
fysisk aktivitet. De private treningssentrene brukes av en økende andel av befolkningen. I 
gym.saler og grendehus rundt i kommunen drives det en rekke trimtilbud med voksne og 
ungdom – bedriftstrim, elevtrim, ballspill, dans osv.  
 

Utendørs aktivitet omfatter alle former for turer og friluftsliv som trimkasse- og toppturer, 
turmarsjer, skiturer, skøyter, sykling, bading, dykking, paragliding, klatring, aktiviteter med 
hest og hund, turer i skog og mark, langs veien og på sykkelstier med og uten staver osv.  
Nytteaktiviteter som bær- og soppsanking, hagearbeid, vedhogst, jakt og fiske med mer utgjør 
også en betydelig del av reisaværingenes fysiske aktivitet. Positive fellestrekk ved mange av 
disse aktivitetene er at de samler deltakere på tvers av aldersgrupper til fysisk aktivitet og 
sosialt fellesskap ute i naturen. Det er i det hele tatt sterke tradisjoner for tur og friluftsliv hele 
året i alle deler av kommunen. 
 

Tilrettelagte tilbud  for personer som trenger det finnes. Svømmehallen brukes til tilrettelagte 
tilbud, for både mennesker med psykiske lidelser og mennesker med psykisk 
utviklingshemming. Handikapforeninga har aktivitet med boccia. Revmatikerforeningen har 
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trening i sal og varmtvannsbassenget på Sonjatun. LHL og Rotsundelv samfunnshus driver 
seniordans. 
 

Til tross for alle disse tilbudene og mulighetene er det en kjensgjerning at en god del av 
befolkningen driver lite eller ingen fysisk aktivitet.   
 

2.4 Stier og løyper, natur- og friluftsområder 
Viktige friluftsområder for turer og aktiviteter omfatter hele spekteret fra kveldsturer i 
nærområdene til lengre fjellturer. I denne planen henviser vi til nettstedene 
www.naturvandring.no og www.reisa-nasjonalpark.no som har gode og oppdaterte oversikter. 
Det er meldt inn ønsker om flere løyper og sammenknytninger mellom løyper, se kap 4. 
 

3 MÅLSETTING ANLEGGSBYGGING 
 
I forbindelse med fysisk tilrettelegging av anlegg og områder for fysisk aktivitet, er det et 
overordna mål for Nordreisa kommune at alle grupper i befolkningen får gode muligheter til 
fysisk aktivitet og naturopplevelser. Dette gjelder friluftsliv, mosjonsidrett, 
idrettskonkurranser og toppidrett. 
 
Alle bygder i kommunen skal ha lokaler som gir mulighet for kulturell virksomhet for alle 
aldersgrupper i området. Kommunesenteret skal ha et kulturbygg som skal være et kulturelt 
møtested for regionen og for lokalmiljøet. 
 
Delmål 
• Ved utarbeidelse av kommune- og reguleringsplaner skal arealer og anlegg for lek, idrett 

og friluftsliv innarbeides som en del av bomiljøet 
• Bygging av nærmiljøanlegg skal prioriteres 
• Det må legges vekt på å sikre områder og bygge anlegg som dekker behovet for flere 

idretter, aktiviteter og brukergrupper (flerbruksanlegg). 
• Funksjonshemmede skal ha tilgang til alle idrettsanlegg og kulturbygg og skal gis gode og 

varierte muligheter for friluftsliv og aktivitet. 
• Ved bygging av anlegg og tilrettelegging av områder for idrett og friluftsliv er det svært 

viktig å ivareta landskapsvern, miljømessige og estetiske forhold. 
• Kulturbygglokaler skal være til bruk for alle alders- og befolkningsgrupper for all lovlig 

organisasjons- og kulturvirksomhet 
• Kulturbyggene i Nordreisa skal fungere som kulturelle og sosiale møtesteder for 

lokalsamfunnene 
• Kulturbyggene i Nordreisa skal i utforming og materialbruk søkes tilpasset kommunens 

kultur, tradisjoner og byggeskikk 
 
 
Kommunale tilskudd til bygging av anlegg og kulturbygg 
I de sentralt vedtatte retningslinjene fordeles spillemidlene til idrettsanlegg nå i de to 
kategoriene ordinære idrettsanlegg (som også omfatter rehabilitering av eldre anlegg) og 
nærmiljøanlegg. 
Ordningen med tilskudd fra spillemidlene til kulturbygg er fra 2005 delegert fra staten til 
fylkeskommunene. Fylkeskommunen skal nå definere og prioritere hvilke prosjekter som skal 
få støtte. 
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Anleggsutbygging finansieres i prinsippet ved egenkapital, dugnad, lån, rabatter, gaver, 
tilskudd fra kommune/fylkeskommune og spillemidler. Til friluftsanlegg kan det dessuten gis 
tilskudd fra fylkeskommunale friluftsmidler og SMIL-midler (Spesielle miljøtiltak i 
landbruket). 
Nordreisa kommune hadde tidligere prinsippvedtak på å gi tilskudd til anlegg og kulturbygg 
tilsvarende halvparten av spillemidlene/samfunnshusmidlene. Det ble i løpet av 1990-tallet 
vedtatt å stille strengere krav til de oppgitte behovene for anlegg, og i tråd med det praktisere 
en mere nyansert tilskuddsordning.  
Kommunen vil følge sentrale retningslinjer og prioritere tilskudd til nærmiljøanlegg. 
Størrelsen på det kommunale tilskuddet til bygging av anlegg og kulturbygg kan være inntil  
halvparten av spillemidlene, men behovet for og kostnadene ved anlegget må vurderes i hvert 
enkelt tilfelle.   
 

Budsjettposten for byggetilskott til idrettsanlegg og til kulturbygg ble fra 2010 økt med kr 
30 000 og er nå på kr 160 000 pr år. Disse to tilskuddspostene sees i sammenheng. 
Kommunen har tidligere, i forbindelse med store utbygginger av både idrettsanlegg og 
samfunnshus, bevilget ekstraordinære tilskudd på flere hundre tusen.    
Kommunen gir tilskudd til bygging av lekeplasser/nærmiljø- og friluftsanlegg, budsjettposten 
er på kr 30.000 i 2011 og har også vært på samme beløp i veldig mange år. 
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4 BEHOV FOR AKTIVITET OG ANLEGG   
 
 
Følgende liste inneholder planer, ønsker og behov som er innmeldt og registrert i forbindelse med planarbeidet.  
 
Større anlegg og anlegg som kan bli aktuelle for søknad om spillemidler: 
 
Type tiltak Eier / innmeldt av  Kostnad Finansiering Gjennomføres 
Rehabilitering klubbhus/kiosk NIL    
Fotballhall/flerbrukshall/kaldhall NIL, N-T vgs., OSIL, NIR    
Resynf/nye o-kart Kj.skogen, Snemyr, Sagåsen, Storslett NIL    
Ombygging av Saga skistadion NIL og N-T vgs. ski    
Gang- og sykkelsti Straumfjordeidet (rulleski) NIL    
Ivareta vegen Sørkjosen – Vegbrink  NIL    
Forlenge asfaltert rulleskiløype til snuplass kraftverket NIL og N-T vgs. ski    
Nytt gulv i Nordreisahallen NIL    
Treningsbane skiskyting Kildal, 8 skiver NVS, skilinja    
Skileik/snowboard/liten alpinbakke Saga NVS, skilinja    
Terrengsykkel-/crossbane NVS, skilinja    
Kultur-/trimløype Straumfjord OSIL 100 000   
Skileikanlegg Straumfjord OSIL 250 000   
Uteareal m.lekeplass, sykkelbane m.m. Oksfjord OSIL 200 000   
Skatebane/halfpipe Oksfjord OSIL 200 000   
Alpinanlegg  OSIL 6 mill   
Vannsportanlegg Oksfjordvannet OSIL 1,5 mill   
Kaldhall for 7’er-fotball OSIL    
Travbane N-T trav- og kjørelag 1 mill   
Rehabilitering lysløypa Rotsundelv il 282 000   
Utbedring Pilteritraséen Rotsundelv il 438 000   



 13

Utbedring grusbane/skøytebane Rotsundelv il 75 000   
Kunstgress 7’er-bane Rotsundelv il 820 000   
O-kart Ravelseidet Rotsundelv il 150 000   
Kultur-/natursti Pilteridalen Rotsundelv il 90 000   
Oppgradering Helgelikartet Rotsundelv il 100 000   
Kultursti gamle Tyskerbunkerser Rotsundelv il 90 000   
Sykkelløype Rotsundelv il 50 000   
Oppgradering Holmefjellkartet Rotsundelv il 80 000   
Tidtakerbua i lysløype Rotsundelv il 100 000   
Lysløype Storvik Storvik grendelag 300 000   
Miniatyrskytebane innendørs Rotsundelv samfunnshus    
Skytebane innendørs 25 m Nordreisa skytterlag    
Pistolbanen i Kjellerskogen, fullføring Nordreisa pistolklubb    
Golfbane, 6 eller 9 hull Nordreisa idrettsråd    
Tennisbaner  Nordreisa idrettsråd    
Utvide/sammenknytte løypenett Rovdas til Rungadalen Nordkjos og Str.fj.eid gr.lag    
Tilgjengelighet funksjonshemmede alle bygg og anlegg Nordreisa eldreråd    

 
 
Andre og mindre anlegg og tiltak, noen kan bli aktuelle for søknad om spillemidler: 
Type tiltak Eier / innmeldt av  Kostnad Finansiering Gjennomføres 
Badstuanlegg OSIL 200 000   
Kulturløype i Vaddas OSIL 100 000   
Utvide gapahuken lysløypa  Rotsundelv il 15 000   
Gapahuk ”Verdens ende” Rotsundelv il 30 000   
Vedlikehold og utstyr Rotsundelv samf.hus Rotsundelv samfunnshus Ca 1 mill   
Oppgradering lekeplassen Storvik grendehus Storvik grendelag 5 000   
Parkeringsplass Vikastranda Storvik grendelag 30 000   
Natur- og kulturstier tavler m.m. Storvik grendelag 9 000   
Veranda til grendehuet Havnnes Vest-Uløy bygdelag    
Gapahuk  Havnnes Vest-Uløy bygdelag 13 000   
Skilting kulturstien Havnnes Vest-Uløy bygdelag    
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Gapahuk Straumfjordnes skole 38 000   
Basketballbane utendørs Straumfjordnes skole    
Område for hundetrening, ønskes på Gorosomoan Nordreisa hundeklubb    
Regulering av barmarksløype for hundekjøring, etablere 
utedo ved gapahuk nær motorcrossbanen i Kjelleren 

Nordreisa hundekjørerlag    

 
Behov og ønsker i henhold til statusbeskrivelse av anleggssituasjonen i kap. 2.1.1: 
Skileikanlegg 
Flere skøytebaner/ -flater 
Fotballøkker/ -binger med kunstgress 
Opprusting og videreutvikling av områdene rundt skoler og barnehager  
Flere nærmiljøanlegg 
Rehabilitering av svømmehallen / nytt anlegg 
Bedre tilrettelegging og evt egne anlegg for funksjonshemmede 
Klatrevegg med høyde minimum 5 meter 
Utendørs aktivitetsanlegg, eks skateanlegg  
 
I forbindelse med det mer langsiktige kommuneplanarbeidet vil følgende innspill bli behandlet: 
Etablere Nordreisa idrettspark med tilrettelegging og anleggsbygging i området hoppbakken – idrettshallen, evt etablere et nytt område for 
idrettsanlegg ved/på Gorosomoan. Allaktivitetsløype Reisadalen, fra Goroso til Gammetunet  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 15

 
5 HANDLINGSPROGRAM  2012 – 2015 
 
 
Kun anlegg som er listet opp i dette handlingsprogrammet, vil det være mulig å søke spillemidler til i perioden 2012 – 2015. 
Handlingsprogrammet skal rulleres hvert år i perioden. Prioritert liste for søknader om spillemidler og utbetaling av kommunalt 
tilskudd (kr 160 000 pr år i kulturbudsjettet). 
 
 

5.1 Kulturbygg 
 

Type tiltak Eier Kostnad Spillemidler/ 
Kulturbyggmidler  

 Bevilget kommunalt 
tilskudd 

Gjennomføres 

Nytt tilbygg med toalett og  
kjøkken. Nytt gulv 

Gamlegården AL 534 000 Innvilget  Rest 50 000 (2012)  

 
Arbeid pågår 

 
Halti II 

 
Nordreisa kommune 

 
59 500 000 

 
Søknad 2011 

 
20 100 000 

 

 
 

5.2 Idrettsanlegg og nærmiljøanlegg 
 
 
Prio- 
ritet 

Type tiltak Eier / innmeldt av  Kostnad Spillemidler Kommunalt tilskudd 
(Stipulert utbetaling i hht 

budsjett) 

Tidspunkt 
gjennomføring 

1. Oppgradering av motorcrossanl. 
i Kjelderen 

NMK Nordreisa 1 357 300 Utbetalt Rest 169 000 (2012-13) 
 

Ferdig 

2. O-kart Moan, nærmiljøanlegg Rotsundelv il 58 000 Utbetalt 15 000 (2013) Ferdig 
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3. Rehab. skiskytterstadion Saga Nordreisa il 260 000 Utbetalt 54 000 (2013) Ferdig 
4. Rehabilitering av lysløypa Rotsundelv idrettslag 301 000 Tilsagn 2011 62 500 (2014)  
5. Rehabilitering av lysløypa Bakkeby ik 158 000 Søknad fornyes 

2012 
31 500 (2014)  

6. Rehabilitering 
miniatyrskytebane, idr.hallen 

Nordreisa kommune 215 000 Søknad fornyes 
2012 

  

7. Kunstgress 7’er-bane Oksfjord OSIL 2 560 000 Revidert søknad 
2012 

539 000 (2014 – 2018)  

8. Lysanlegg kunstgressbanen Nordreisa il 1 455 000 Ny søknad 2012 303 000 (2018 – 2019)  
9. Rehabilitering o-kart Bakkeby Nordreisa il 302 000 Ny søknad 2012 63 000 (2019 – 2020)  
10. Rehabilitering o-kart Garjala Nordreisa il 252 000 Ny søknad 2012 52 500 (2020)  

 
Noen av følgende anlegg kan også bli aktuelle for søknad om spillemidler i perioden 2012 – 2015: 
 

 Ulike typer nærmiljøanlegg 
med kostnadsramme både over 
og under kr 80 000 

     

 Nye o-kart og resynfaring av 
gamle 

Nordreisa il     

 Nye o-kart og resynfaring av 
gamle 

Rotsundelv il     

 Skytebane Nordreisa pistolklubb 711 000    
 Rehabilitering av ridehall og 

stall 
Nordreisa rideklubb     

 Fotballhall Nordreisa il     
 Nytt gulv i Nordreisahallen Nordreisa kommune     
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6 VEDLEGG 

6.1 Anleggsoversikt 
 
Anlegg/anleggstype  Eier  Beliggenhet  Størrelse  Byggeår  

Skianlegg og –løyper     
Lysløype Bakkeby ik Bakkeby  5,0 km 1974/85 
Lysløype  Nordreisa il Sørkjosen  4,6 km 1974/82 
Skiløype Nordreisa il Saga 20 km 1984-98 
Lysløype Nordreisa il Saga  7,5 km 1984-98 
Skiskyteanlegg Nordreisa il Saga  1998-2001 
Lysløype Oksfjord og Straumfjord il Oksfjord  1,7 km 1977 
Lysløype Oksfjord og Straumfjord il Straumfjord  2,4 km 1991 
Lysløype Rotsundelv il Rotsundelv  4,5 km 1976/84 
Hoppbakke  Bakkeby ik Bakkeby 20/40 m 1984/85 
Hoppbakke Nordreisa il Storslett 15/30/50 m  
Hoppbakke Rotsundelv il Rotsundelv 15/28 m 1985 
     
Fotballbaner      
Grusbane Vest-Havnnes il Havnnes 50 x 90 m 1985 
Grusbane Bakkeby ik Bakkeby 60 x 100 m 1978/81 
Grusbane Kjelleren if Kjelleren 60 x 100 m 1991 
Gressbane Nordreisa il Sentralidr.anlegget 60 x 110 m 1966/78 
Kunstgressbane Nordreisa il Sentralidr.anlegget 64 x 100 m 2003 
Grusbane Oksfjord og Straumfjord il Oksfjordhamn 60 x 100 m 1982 
Grusbane Nordreisa kommune Rotsundelv skole 40 x 60 m 1977/2001 
Grusbane Nordreisa kommune Storslett u-skole 40 x 60 m 1968 
Grusbane Nordreisa kommune Sørkjosen skole 60 x 100 m 1952/85 
Friidrett sanlegg      
Friidrettsanlegg Nordreisa il Storslett sentralidr. 400 m løpebane 1978 
Skytebaner      
Miniatyrskytebane Nordreisa kommune Nordreisahallen 15 m 1991 
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Skytebaner Nordreisa skytterlag Kjellerskogen 100, 200 m  
Lerdue- og elgbane Nordreisa jeger- og fiskerlag Kjellerskogen   
Pistolskytebane Nordreisa pistolklubb Kjellerskogen 25 m Ikke ferdig 
Skytebane Rotsund skytterlag Rotsundelvdalen 100, 200 m  
Anlegg hestesport      
Ridehall Nordreisa rideklubb Tømmernes 20 x 40 m 1992 
Ridebane ute Nordreisa rideklubb Tømmernes 35 x 60 m 1996-2004 
Svømmeanlegg      
Svømmebasseng Nordreisa kommune Storslett 12,5 x 25 m 1972 
Idrettshall      
Idrettshall Nordreisa kommune Storslett 20 x 40 m 1988 
Gymnastikksaler      
Gymnastikksal   Nordreisa kommune Storslett skole 11 x 20 m 1969 
Gymnastikksal Troms fylke Nord-Troms vg.skole 20 x 20 m 1973 
Gymnastikksal Nordreisa kommune Sørkjosen skole  7 x 11 m  
Gymnastikksal Snemyr og Kjelleren gr.lag Reisa Montesorri  8 x 16 m 1975 
Gymnastikksal Sappen leirskole AS Sappen skole  8 x 12 m 1973 
Gymnastikksal Nordreisa kommune Rotsundelv skole  8 x 16 m 1961 
Gymnastikksal Havnnes grendehus Grendehuset  8 x 15 m 1985 
Gymnastikksal Oksfjord grendehus Grendehuset  9 x 18 m 1981 
Nærmiljøanlegg      
Ballbane, grus Straumfjord grendelag Straumfjordnes 20 x 40 m 2002 
Ballbane, grus Storvik il Kjølen, Storvik 25 x 45 m 2001 
Ballbane, grus Nordreisa kommune Storslett skole 26 x 50 m 1968 
Ballbinge, kunstgress Nordreisa kommune Storslett skole 13 x 21 m 2003 
Ballbinge, kunstgress Oksfjord og Straumfjord il Oksfjordhamn 15 x 28 m 2004 – 2005 
Ballbinge, kunstgress Nordreisa kommune Rotsundelv skole 13 x 21 m 2009 
Ballbane, grus Rotsundelv il Rotsundelv skole 26 x 50 m 2001 
Sykkelbane Høgegga grendelag Høgegga boligfelt  2011 
Orienteringskart    Navn  
O-kart Nordreisa il Sappen   Lindovara 1978/2004 
O-kart Nordreisa il Snemyr     Snemyr 1980/95 
O-kart Nordreisa il Storslett Storslett skole? 1983 
O-kart Nordreisa il Loppevoll Garjala 1983 
O-kart Nordreisa il Storslett   Sagåsen 1988 
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O-kart Nordreisa il Reisadalen Vinnelysfjellet 1992 
O-kart Nordreisa il Bakkeby Bakkeby 1978 
O-kart Rotsundelv il Langslett Holmefjell 1990 
O-kart Rotsundelv il Moan Moan 1980 
O-kart Rotsundelv il Rotsundelv   Helgeli 1987 
O-kart Rotsundelv il Rotsundelv Skolehaugen 1990 
O-kart Rotsundelv il Rotsundelv Bankskogen 1996 
O-kart Rotsundelv il Rotsundelv Skoleg.kart 1996 
O-kart Oksfjord og Straumfjord il Oksfjord Sandbukt 1983 
O-kart Oksfjord og Straumfjord il Oksfjord Langfjellet 1988 
O-kart Sappen leirskole Sappen Haukijärvi 1995 
Skøytebaner      
Skøytebane på fotballbane  Sørkjosen skole   
Skøytebane på fotballøkke  Høgegga, Storslett   
Skøytebaner på ballbaner  Rotsundelv skole   
Badeplasser   Beliggenhet   
Badestrand ved sjøen, friluftsområde Kvænnes, Storslett   
Badestrand ved sjøen, friluftsområde Flyplassen, Sørkjosen  
Badestrand ved sjøen   Vikastranda, Steinsvik  
Badestrand ved sjøen  Sandnes, Reisafjorden  
Badeplass ved ferskvann  Malla-Pekan järvi (Badevannet), Sappen 
Fiskeplasser for funksjonshemmede     
Fiskeplass ved ferskvann  Josvannet, Reisadalen  
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6.2 Kulturbygg 
 

Husets navn Eier Brukes til Byggeår Grunnflate Tilstand Beliggenhet Adkomst 
f.hem. 

Rotsund krets 
Bygdeheimen Bygdeheimen Grendehus 1945/80 Ca 200 G? Rotsund  
Rotsundelv samfunnshus Rotsundelv samfunnshus Grendehus 1973/92 Ca 300 G? Rotsundelv Ja  
Bakkehus Rotsundelv og omegn 

sanitetsforening 
 ? ? ? Rotsund  

Rotsundelv skole Nordreisa kommune Skole, bibliotek 1961/  130 +40 G? Rotsundelv   Ja 
Havnnes grendehus Havnnes Vest-Uløy by.lag Grendehus 1985 230 G? Havnnes Ja 
Lykketun Ungdomslaget Lykken  1968 Ca 200 ? Hamneidet  
Sjøstjerna Nordreisa kommune Grendehus 1965/ 93 Ca 100 G? Hamneidet  
Bakketun Bakkeby ik Grendehus 1951/2005 Ca 300 M Bakkeby  
Rotsund kapell Nordreisa kommune Gudstjenester, 

konserter 
1932  G? Rotsundelv  

Sørkjosen  
Gamlegården Fester: Sørkjosen 

bygdelag 
Grendehus 1835/  196?/  

2005 
160   Sørkjosen Ja 

Sørkjosen skole Fester: Nordreisa 
kommune 

Skole, kulturakt. 1950/ 98? 125 G? Sørkjosen  

Lavvoer  Kronebutikken Kulturakt 2011   Sørkjosen  
Storslett krets 
Kommunehuset Nordreisa kommune Kurs, møter 1979  G Storslett  
Storslett skole Nordreisa kommune Skole, kulturakt. 1957/ 

67/86/ 2005 
  Storslett  

Doktorgården Nordreisa kommune Møteplassen   G? Storslett  
Nordreisa kirke Nordreisa kommune Gudstjenester, 

konserter 
1856  M? Storslett  

Kildal leirsted Fester: Ymber. Framleie 
Kildal og Krakenes gr.l. 

Grendehus, 
overnattingsturer 

1957/ 88 280 M? Øvre Kildal  
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Halti Nordreisa kommune Bibliotek, møter, 
kulturarr.  

2001  G Storslett Ja 

Nordreisahallen Nordreisa kommune Møter, kurs, 
kino, kulturakt. 

1988 356 G Flomstad, 
Storslett 

Ja 

Point (Ungdommens hus) Nordreisa kommune Kulturakt. 1930/ 84 250 M? Storslett  
Storslett samfunnshus Nordreisa kommune Kulturakt., 

undervisn. 
1969 540 M? Storslett  

Moan skole Nordreisa kommune Grendehus 1997 110 G Storslett Ja 
Sonjatun bo- og kultur Nordreisa kommune Kulturakt. 2004  G Storslett Ja 
Nordkjos grendehus  Grendehus 1985 130 G? Straumfjord-

eidet 
 

LHL-bygget Fester: Nordreisa LHL Kulturakt. 
grendehus 

1992 158 G Høgegga, 
Storslett 

 

Snemyr – Kjelleren 
Reisa Montesorriskole Reisa Montesorriforen Skole, grendehus 1975 125 G? Snemyr, 

Reisadalen 
 

Kjelderen samfunshus Fester: Kjelderen 
samfunnshus AL 

Kulturakt 2000  G Kjelleren, 
Reisadalen 

Ja 

Sappen  
Tørfosstunet Nordreisa kommune Museum 18- og 1900  M? Tørfoss, 

Reisadalen 
 

Sappen skole Sappen leirskole AS Grendehus 1973 Ca 200 G? Sappen, 
Reisadalen 

 

Storvik  
Storvik skole  Grendehus 1950/ 97 CA  80 Storvik  
Oksfjord  
Straumfjord grendehus Fester: Straumfjord 

grendehus BA 
Grendehus ?/1996/2004 170 G Straumfjordne

s 
Ja 

Oksfjord grendehus Fester: Oksfjord 
grendehus AL 

Grendehus 1981/ 97 300 + 430 G Oksfjordhamn Ja 

Oksfjord skole, bygd 
sammen med grendehuset 

Nordreisa kommune Kulturakt. ---/97  G Oksfjordhamn  
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6.3 Organiserte aktiviteter i idrettslag 
 
 
Idrettslag – aktivitetstall pr 1.01.2011 
 
Lagets navn Aktivitetstall Ski Fotball Hand-

ball 
Orien-
tering 

Syk-
ling 

Annet 
6-19år 20år+ Sum 

Bakkeby ik 8 75 83      X 
Bocciaklubben Knall 10 34 44      X 
Kjelleren if         X 
NMK Nordreisa 26 6 32      X 
Nordreisa dykkeklubb 1 14 15      X 
Nordr hundekjørerlag 0 9 9      X 
Nordreisa il 490 157 647 X X X X X  
Nordr innebandykl 6 4 10      X 
Nordr kickboksing 33 13 46      X 
Nordreisa rideklubb 15 21 36      X 
Nordreisa pistolklubb 0 0 0      X 
Nordr Tae Kwon-Do 31 4 35      X 
Nord-Troms padlekl. 0 14 14      X 
Nord-Troms trav- og kjørelag         X 
OSIL 57 96 153  X    X 
Rotsundelv il 130 107 237 X X  X  X 
Ryttersportkl NOR 34 52 86      X 
SUM 841 592 1433       
 
 
 

7 KART:  EGET VEDLEGG 
 


