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Kommunedelplan anlegg og områder for idrett og fysisk aktivitet med 
handlingsprogram for bygging av anlegg og kulturbygg 2012 - 2015

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 15.12.2011 

Behandling:

Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.

Vedtak:

! Nordreisa kommune vedtar vedlagte forslag til ”Kommunedelplan anlegg og områder for 
idrett og fysisk aktivitet med handlingsprogram for bygging av anlegg og kulturbygg 

2012-2015”.

! Kommunens tilskudd i planens handlingsprogram er innarbeidet i årsbudsjett og 
økonomiplan.

Rådmannens innstilling

! Nordreisa kommune vedtar vedlagte forslag til ”Kommunedelplan anlegg og områder for 
idrett og fysisk aktivitet med handlingsprogram for bygging av anlegg og kulturbygg 

2012-2015”.

! Kommunens tilskudd i planens handlingsprogram er innarbeidet i årsbudsjett og 
økonomiplan.
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Saksopplysninger

Et av kravene Kulturdepartementet stiller med hensyn til å kunne søke spillemidler til 

idrettsanlegg, nærmiljøanlegg og kulturbygg er at anleggene må inngå i en vedtatt kommunal 

plan. Vedlagte plan viderefører anleggsdelen av tidligere plan: ”Kommunedelplan fysisk aktivitet 

og naturopplevelser med handlingsprogram for bygging av anlegg og kulturbygg 2005 – 2008”, 

og den er laget for å tilfredsstille Kulturdepartementets krav. I takt med det pågående 

kommuneplanarbeidet må det vurderes å igjen få laget 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, og 

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: Kulturbygg og anlegg for idrett og fysisk 

aktivitet. Kart over de ulike delene av kommunen med anleggene inntegnet, vil bli lagt med som 

vedlegg i den ferdige planen.

Kommunen har vedtatt å gi tilskudd til de anleggene som er listet opp i planens 

handlingsprogram. Tilskuddene utbetales fra en budsjettpost i kulturbudsjettet på kr 160 000 og 

utbetales i henhold til prioriteringslista i handlingsprogrammet for de neste fire år. Med de 

vedtatte tilsagnene er det et langt etterslep, slik at vedtatte tilsagn ikke blir ferdig utbetalt fra 

kommunen før i år 2020. Det er derfor ønskelig å øke budsjettposten utover de 160 000.

Planprosessen

Det har vært en planprosess som har foregått slik:

! Brev og kunngjøring med oppfordring om å komme med innspill om ønsker og behov for 
anlegg sendt ut til idrettslag, friluftsorganisasjoner, grendelag m.fl. høsten 2010

! Syv innspill kom inn

! Administrasjonen utarbeidet i samarbeid med Idrettsrådet forslag til høringsutkast basert 
på anleggsdelen i tidligere plan og innkomne innspill

! Planforslaget lagt ut på høring med brev til aktuelle parter og annonsering i aviser og på 
kommunens hjemmeside. Tidsrom 4. – 27. oktober 2011 

! Ni uttalelser kom inn pluss en korrigering av opplysninger

! Ny behandling i Idrettsrådet resulterte i vedlagte planforslag

Uttalelsene som kom inn:

Nordreisa hundekjørerlag. Opplyser om hundekjørerløype fra Rundhaug til Saravann og ber om 

at barmarksbruken blir regulert inn i kommuneplanen. Planer om etablering av utedo ved 

gapahuk nær motorcrossbanen i Kjellerskogen.

Saksbehandlers kommentar: Hundekjørerløype ivaretas i kommuneplanarbeidet, planer om utedo 

er satt opp i liste over anleggsønsker og –behov.

Nordreisa skytterlag. Ønsker at det etableres en innendørs skytebane 25 m. 

Saksbehandlers kommentar: Skytebane er satt opp i liste over anleggsønsker og –behov. 
Nordreisa hundeklubb. Ønsker at det avsettes et område for trening og opplæring med hunder. 

Konkret forslag om et område på Gorosomoen.

Saksbehandlers kommentar: Ivaretas i kommuneplanarbeidet.

Nordkjos og Straumfjordeidet grendelag. Ønsker at Fysak-løypene som kjøres opp i 

sentrumsområdet forlenges fra Rovdas mot Rongadalen. De ønsker også at turløypenettet i 

Rongadalen skal inngå som en del av løypenettet og nasjonalparkanlegget og turkartet ved å 

merke og skilte det på samme måte.
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Saksbehandlers kommentar: Ivaretas i kommuneplanarbeidet og settes opp som tiltak i liste over 

anleggsønsker og –behov.

Nordreisa eldreråd. Uttrykker glede over at det er mange flotte bygg og anlegg i kommunen, men 

beklager at tilgjengelighet og adkomstmuligheter er nokså varierende for de med litt nedsatt 

funksjonsevne. De håper at det ved bygging av nye anlegg og rehabilitering tas hensyn til dette.

Saksbehandlers kommentar: Tilgjengelighet for funksjonshemmede blir ivaretatt ved alle nybygg 

og rehabiliteringer. Det er et krav for å kunne søke spillemidler.

Nordreisa rideklubb. Har presisert at det er behov for rehabilitering av hele anlegget til 

rideklubben og at dette må inn på lista over anleggsplaner.

Saksbehandlers kommentar: Tiltaket er satt opp i liste over anleggsønsker og –behov.

Nordreisa il, ski og skiskyting. Har meldt inn behov for ombygging/omregulering av Saga 

skistadion og ønsker asfaltering av den siste veistrekningen på Kildalsveien, fram til 

kraftstasjonen. Støtter initiativet om å bygge gang- og sykkelsti over Straumfjordeidet, noe som 

også vil komme rulleskiløpere til gode. De ønsker også at veien opp til Vegbrink blir ivaretatt 

etter tunnellbyggingen, for å sikre tilgang til turområdet.

Saksbehandlers kommentar: Ombygging/omregulering i Saga ivaretas i kommuneplanarbeidet. 

Både det og asfaltering er satt opp som tiltak i liste over anleggsønsker og –behov. Gang- og 

sykkelsti og veien til Vegbrink blir vurdert i kommuneplanarbeidet.

Nord-Troms videregående skole, skolested Nordreisa. Melder om samme behov som Nordreisa il 

om ombygging/omregulering i Saga og å forlenge rulleskianlegget i Kildalen. De melder også 

behov for bygging av fotballhall, både på vegne av idrettstilbudet ved skolen og for fotballmiljøet 

generelt i kommunen.

Saksbehandlers kommentar: Ivaretas i kommuneplanarbeidet, som over. Fotballhall er satt opp i 

liste over anleggsønsker og –behov.

Nordreisa idrettsråd. Melder inn ønske/behov for golfbane, tennisbaner og flerbrukshall (kaldhall 

– fotball).

Saksbehandlers kommentar: Ønskene settes opp i liste over anleggsønsker og –behov.


