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1.0 Bakgrunn 
Det er et krav fra kulturdepartementet om at alle kommunene må ha en tematisk 
kommunedelplan som grunnlag for tildeling av spillemidler til idretts-, nærmiljø- og 
friluftsanlegg. Planarbeid er et offentlig ansvar og skal sikre en bred gjennomføring av 
planprosessen etter bestemmelsene i Plan – og bygningsloven. Hele planen revideres hvert 4. 
år, sist i 2012. Handlingsprogrammet rulleres hvert år.  
 
Revidering av hele planen ble startet opp med vedtak i planutvalget 10. juni 2015. Da ble også 
planprogrammet lagt ut til offentlig ettersyn. Planprogrammet ble vedtatt i kommunestyret 
16.november 2015.  
 
Arbeidet med revidering av hele planen med verbal del og handlingsdel er forsinket i forhold 
til opprinnelig tidsplan. Det er viktig å ha grundige prosesser med stor involvering. Et viktig 
tema er om Alta kommune skal endre prioriteringskriteriene. På grunn av forsinkelsene så 
arbeider vi parallelt fram en handlingsdel som følger eksisterende prioriteringskriterier. Dette 
for at idrettslag og andre skal kunne starte bygging av idrettsanlegg sommeren 2016, Det vil si 
at en handlingsdel med eventuelt nye prioriteringsregler vil først gjelde fra 2017.  
 
Intensjonen med planen er å synliggjøre behov for bygging og rehabilitering av idretts- og 
friluftsanlegg og samordne kommunens innsats for å tilrettelegge for fysisk aktivitet.  
 
Gjeldene handlingsprogram ble godkjent av kommunestyret 26.mai 2015. 

2.0 Tidsplan 
• Oppstart juni 2015 
• Lag og foreninger ble tilskrevet 13.10.15 med frist til 16.11.15 
• Kommunens hjemmeside 13.10.15. 
• Første gangs politisk behandling 15.03.16 
• Offentlig ettersyn i seks uker, 26.05.16 
• Sluttbehandling i kommunestyret juni 2016 
 

3.0 Prioriteringer 
Anleggene er tatt inn i planen på bakgrunn av innspill fra lag/foreninger og kommunens egne 
ønsker. Ved prioritering er det tatt hensyn til: 

1. Ferdig.  
2. Påbegynt  
3. Søkt om spillemidler 
4. Anlegget er forhåndsgodkjent  

 
Anlegget er ikke ferdig før sluttregnskapet er godkjent. Hvis et anlegg er tatt i bruk, men 
sluttregnskapet ikke er godkjent regnes anlegget som ”påbegynt”.  
 
De anleggene som ikke kommer inn under noen av kategoriene over, er ikke prioritert 
innbyrdes.  
 
Det er forsøkt å ha en variasjon av anleggstyper og målgrupper. Noen små anlegg er tatt inn 
mellom store anlegg.  
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4.0 Driftskonsekvenser 
Det bør ikke bygges kommunale idretts- og friluftsanlegg uten at kommunens driftsbudsjett 
blir økt. Det er en stadig større utfordring for de ansvarlige å klare nødvendig vedlikehold 
innenfor avsatte budsjett. Det er et krav fra kulturdepartementet at anlegg som får spillemidler 
ikke må forringes utover det som følger av normal slitasje og elde. Anlegget skal være åpent 
for allmenn idrettslig aktivitet i 30 år for ordinære anlegg, og 20 år for nærmiljøanlegg.  
 

5.0 Økonomi 

5.1 Kommunalt tilskudd, 15 % 
 

Kommunestyrets vedtak i møte 13.04.15: 
Kommunestyret vedtar følgende retningslinjer for kommunalt tilskudd til lag/foreninger som 

bygger anlegg for idrett og fysisk aktivitet: 

 

• Alta kommune yter 15 % tilskudd, inntil kr. 375.000,- pr. anleggsenhet ved bygging og 

rehabilitering av anlegg for idrett og fysisk aktivitet. 15 % regnes ut fra godkjent 

kostnader eksklusivt mva. 

• Anleggsenheten må være prioritert i Tematisk kommunedelplan for idrett og fysisk 

aktivitet. 

• Det kommunale bidraget forutsetter at prosjektet er finansiert ved hjelp av 

spillemidler og planene dermed er forhåndsgodkjent av kommunen. 

• Det kommunale tilskuddet utbetales når sluttregnskapet for anleggsenheten er 

godkjent. 

Retningslinjene trer i kraft fom. 2016. Kommunestyret ber om årlige vurderinger av 

behov for tilleggsavsetning i budsjettforhandlingene. 

 

 

De nye retningslinjene vil ikke få tilbakevirkende kraft, og vil gjelde for helt nye søknader 

som ble sendt til fylkeskommunen innen 15.01.16..  

 
Det er i kommunens budsjetter for 2016 satt av kr. 512.000,- til ordningen, i tillegg til kr. 1 
mill,, til sammen 1.512.000,-. For 2017-19 er det satt av pr. år til sammen kr. 812.000,-. På 
grunn av mange søknader om spillemidler fra lag/foreninger, vil det i fremtiden fortsatt være 
ventetid på kommunalt tilskudd.  
 
Kommunestyret vedtok i møte 24. mai å dekke etterslepet på kr. 574.000,-. Så pr. dato er det 
ikke etterslep i tilskuddsordningen 15 % kommunalt tilskudd.  
 
 
Oversikt over andre kommunale tilskuddsordninger finnes på www.alta.kommune.no  
 

5.2 Spillemidler 
Selv om et anlegg står på prioritert liste er det ikke dermed automatikk i at man kan søke om 
spillemidler til anlegget. En søknad om spillemidler krever godkjente planer, dokumentert 
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finansiering og i enkelte tilfeller kommunal garanti. Det skal også redegjøres for 
driftskostnader og driftsinntekter.  
 
Det er ventetid på spillemidler. I 2015 søkte vi om kr. 26,5 millioner og fikk 11,8 millioner 
kroner. I 2016 søkte vi om kr. 33.987 millioner. Søkere må regne med flere års ventetid før 
anlegget får spillemidler. Både kommunen og idrettslagene må ta høyde for kostnader til 
mellomfinansiering av spillemidlene, hvis man starter bygging av anlegget før spillemidlene 
er bevilget.   
 
Nærmiljøanlegg med kostnadsramme over kr. 600.000,- skal være en del av vedtatt 
kommunal plan for idrett og fysisk aktivitet. Utbygging av nærmiljøanlegg bør gjøres i 
samsvar med vedtatte målsettinger, og derfor bør alle nærmiljøanlegg være omtalt i en 
kommunal plan.  
 
Det er også tilgang til å søke om spillemidler til løypetiltak i fjellet og overnattingshytter i 
fjellet, ved kysten og i lavlandet. Det er foreninger tilsluttet Den Norske Turistforening 
(DNT), og andre frivillige foreninger med tilsvarende formål som kan søke om tilskudd. Sist 
det ble gitt tilskudd fra spillemidler til en overnattingshytte i Alta var i 1998, da ble det gitt 
midler til Bojobæskihytta eid av Alta og omegn turlag. Nå ønsker Alta og omegn turlag i 
samarbeid med Alta kommune å arbeide for at observatoriebygget på Haldde skal bli en DNT 
hytte. Alta røde kors ønsker å rehabilitere sin hytte på Sarves.  
 

5.3 Kommunal garanti 
Alta kommune har gitt garanti til Alta golfpark og Kvenvikmoen motorpark. Dvs at 
kommunen har garantert for tilbakebetaling av tildelte spillemidler. Det er et krav fra 
departementet, ellers hadde de ikke kunne søke om spillemidler. Hvis Alta rideklubb skal 
søke om spillemidler må kommunen gi en slik garanti. Garantitiden er 20 år og må 
godkjennes av fylkesmannen.  
 
Kravet gjelder for: 

• Alle typer haller 
• Alpinanlegg 
• Golfanlegg 
• Motorsportsanlegg 
• Kunstisbaner 
• Rideanlegg 

6.0 Måloppnåelse 

6.1 Fysisk aktivitet 
 
Hovedmålet for fysisk aktivitet er å øke det fysiske aktivitetsnivået blant befolkningen i Alta 
gjennom en tilrettelegging av helsefremmende aktivitetstilbud for alle befolkningsgrupper.  
 
Tiltakene i planen vil til sammen fremme fysisk aktivitet for hele befolkningen. Endringene 
som er gjort i denne rulleringen vil understreke dette.  



 6

 

6.2 Utbygging av anlegg for idrett og friluftsliv 
 
Hovedmål for anleggsutbyggingen er at alle grupper i befolkningen skal ha rike muligheter til 
å drive helsebringende idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv i lokalmiljøet, sommer og vinter.  
 
Ved opparbeiding/oppgradering av arealer og bygg må dette skje i henhold til plan- og 
bygningsloven og diskriminerings- og tilgjengelighetsloven, dette er et krav i forbindelse med 
søknad om spillemidler.  
 
Anleggene som er med i planen vil tilsammen gi et tilbud både til konkurranseidrett og til 
trimmere.  
 
En del av endringen som er gjort er av rent teknisk karakter. For eksempel at de anleggene 
som har fått spillemidler er tatt ut av planen og at prioriteringen er endret internt i listen.  
 
Nærmiljøanlegg er utendørs anlegg eller områder for egenorganisert fysikk aktivitet.  

7.0 Resultatvurderinger av forrige plan 

7.1 Endringer i prioritert anleggsplan for utbygging av anlegg for 
idrett og friluftsliv 
 
Følgende anlegg har fått alle sine spillemidler i 2015 og er tatt ut av planen: 

• Bossekop UL, garderobebygg Bossekop idrettspark 
• Alta kommune, Finnmarkshallen lagerbygg 
• Alta kommune, Finnmarkshallen sosialt rom 
• Bossekop UL, lager Bossekop idrettspark 
• IL Frea, kunstgressbane 
• Alta golfpark, korthullsbane 
• Alta o-lag rehabilitering o-kart Bollo 
• Tverrelvdalen Il, sanitærbygg ved kunstgressbanen 
• Alta SSF/NMK, bilcross, rallycross, gokart, snøscootercross, motorcross, treningsfelt mx/sx, snøscooter 

dragracebane 
 
Følgende anlegg har fått alle sine spillemidler i 2016 og er tatt ut av planen: 

• Alta jeger- og fiskerforening, lager 
• Alta jeger- og fiskerforening, klubbhus 
• Alta kommune, Kaiskuru skianlegg, vedlikeholdshus 
• Alta kommune, Kaiskuru skianlegg, klubbhus 
• Alta kommune, Kaiskuru skianlegg, rulleskiløype 1 
• Alta kommune, Kaiskuru skianlegg, rulleskiløype 2 
• Kaiskuru idrettslag, kunstgressbane 
• Alta og omegn turlag, Reinbukkelvhytta 
• Alta kommune, Alta u-skole aktivitetspark 
• Eiby bygdelag, Røstmoen ballbane 
• Alta kommune, Øvre Alta skole sykkelanlegg 
• Nerskogen IL, Saga skiløype tilknytningsløype 
• Aspemyra skianlegg, skileikanlegg 
• Aspemyra skianlegg, hopp og lys 
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Andre endringer 

• Alta kommune, kunstgress i Finnmarkshallen: er skiftet uten å søke om spillemidler 
• Komsa skole, fotballbane flyttes til langsiktige behov 
• Fjellhallen tas ut av planen, brukes blant annet av brannvesenet 
• Lysløype mellom Alta idrettspark og Sandfallet settes på langsiktig behov. 
• Tverrelvdalen IL, kunstgressbane på eksisterende naturgressbane. 
• Alta kommune, skatebowl ved Ungdommens hus settes på prioritert liste 
• Kronstad vel, sandvolleyballbane settes på prioritert liste for nærmiljøanlegg 
• Kronstad vel, aktivitetspark, styrketrening sette på prioritert liste for nærmiljøanlegg. 
• Kronstad vel, 7-er kunstgressbane på eksisterende grusbane, settes på prioritert liste. Flytting av 

gammelt kunstgress til banen tas dermed ut.  
• Alta turnforening/Elvebakken bygdelag, idrettshall ved Elvebakken skole og basishall settes på 

uprioritert liste.  
• Idrettshall i Kaiskuru flyttes til uprioritert liste.  
• Alta og omegn turlag, turisthytte på Haldde, settes på prioritert liste 
• Alta røde kors, rehabilitering av Røde kors hytta på Sarves, settes på prioritert liste.  
• Alta IF nærmiljøanlegg Alta idrettspark, delt opp i 4 ulike anleggsenheter i samsvar  med 

spillemiddelsøknadene 
• Elvebakken bygdelag flerbrukshall (eiendomsselskap under stiftelse AS) under langsiktig behov. Eier 

av prosjektet er endret til Alta turnforening/Elvebakken bygdelag.  
 
Innspill etter varsling av oppstart, se vedlegg 1. 
 
Endringer etter offentlig ettersyn 
 

• Rafsbotn IL, utskifting av lys i lysløypa, settes på prioritert liste 
• Rafsbotn IL, renovering av lys kunstgressbane, settes på prioritert liste 
• Raftsbotn IL, bygging av garasje, settes på prioritert liste 
• Alta klatreklubb, buldrevegg (liten klatrevegg) i Gnisten, settes på prioritert liste 
• Kronstad vel, 9-er bane fotball endret fra 7-er bane 
• Sandfallet u-skole, uteområdet oppdeling i ulike anleggsenheter er endret 
• Saga skole, sykkelanlegg er tatt ut, bygd uten spillemidler 
• Tursti Raipas er utbedret og tas ut 
• Tursti Hjemmeluft settes på uprioritert liste 
• Tursti Skoddevarre tas ut 

 
Endringer etter politisk behandling 

• Kronstad vel, 9-er bane kunstgress fotball endret til 11. bane kunstgress 
 
Andre innspill og vurderinger etter offentlig ettersyn, se vedlegg 2.  
 
Nye anlegg, som er tatt inn på prioritert liste, er skrevet i kursiv.  
 
Alle tall er endret i samsvar med spillemiddelsøknadene 
Status og dermed prioriteringen er endret for de anleggene som siden siste revidering har blitt: 

1. Ferdig 
2. Påbegynt 
3. Søkt om spillemidler 
4. Fått forhåndsgodkjenning 

 

7.2 Endringer i handlingsprogram for fysisk aktivitet 
 
Fysisk aktivitet, skoler/barnehager 

• Trivselsledere/trivselsagenter er utvidet til også å omfatte 8-10 trinn 
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• Friluftsdag vinter 3.-4. trinn samarbeidsavtale med Øytun folkehøgskole 
• Tak over skatebanen ved Huset/Alta u-skole 
• Ett friminutt om dagen skal ha styrt fysisk aktivitet 
• Utrede nye spilleflater  

 
Tilpasset aktivitet 

• Frisklivssentral 
 
Trimtilbud i Alta – utvikling  

• Sykkelbyen, motivasjon og trafikksikkerhet 
 
Tilretteleggingstiltak 

• Merking av Byløypa og nærturer i sentrum 
• Fokus på folkehelse ved idrettsarrangement 
• Universelt tursti på Sandfallet 
• Turløype til Canyon 

 

8.0 Tidsplan for neste rullering/revidering 
 
Arbeidet med å revidere hele planen vil fortsette. Vi ønsker stor grad av involvering og vil 
komme tilbake med tidsplan.  
 
Den politiske behandlingen fremmes via hovedutvalget for oppvekst og kultur til planutvalget 
og kommunestyret. 
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9.0 Handlingsprogram for fysisk aktivitet, 
kommunale tiltak 2016/17 

    

       
       

Tiltak  Målgruppe   Kostnad  Finansiering  Tidsplan  Ansvarlig  Diverse/status  

Fysisk aktivitet, skoler/barnehager        
Trivselsledere/trivselsagenter er utvidet til også å omfatte 
8.-10 trinn 

Elever i grunnskole  Eget budsjett 2015-2018 Oppvekst  

Oppgradere uteområder ved skoler. Minst et 
nærmiljøanlegg ved skolene pr. år.  

Elevene i skoletiden og 
nærmiljøet etter skoletid 

 Eget budsjett og 
spillemidler 

2013-2018 Drift og utbygging Virksomhetsplan nr. 93 
og 118 

Utrede muligheten for tak over skateområdet ved 
Huset/Alta u-skole 

Ungdom   2015-2016 Oppvekst og kultur Virksomhetsplan nr.149 

Ett friminutt om dagen skal ha styrt fysisk aktivitet Elever   2015- Oppvekst Virksomhetsplan nr. 154 

Utrede nye spilleflater i kommunen    2015-2018 Oppvekst Virksomhetsplan nr. 156 

Kartlegge trygg skolevei (barnetråkk) Førsteklassinger og 
andre skoleelever 

  2016 Folkehelse Folkehelsekoordinator 

Friluftsdag vinter for 3. og 4. trinn, samarbeidsavtale med 
Oppvektskontoret 

Elever i 3. og 4. trinn    Oppvekst  

Tilpasset aktivitet        

Igangsette drift av Frisklivssentral    2016 Helse og sosial  

”Aktiv fritid” samarbeid kommune og lag/foreninger  Mennesker med behov 
for tilrettelegging av 
fritidsaktiviteter 

  Innenfor ordinær 
støttekontakt-budsjett 

2016 Oppvekst v/ Hanne 
Merete 
Kristiansen, Helse 
og sosial  v/ Tonee 
Cecilie Thomassen 

Inkludere mennesker 
med behov for støtte i 
det ordinære 
organisasjonsliv. 

Videreutvikle ”Treningskompis” til også å gi tilbud til 
nabokommuner.  

Mennesker med behov 
for tilrettelegging av 
fritidsaktiviteter 

4.000,- Eget budsjett 2016 Oppvekst/helse og 
sosial  

I samarbeid med 
fylkeskommunen og 
idrettskretsen. Ett kurs i 
året for aktuelle i Alta 
kommune 

Fagutvikling, kurstilbud til treningskompiser. Utprøving av 
aktiviteter/aktivitetsdager.  

Tilbud til de som har 
behov for tilrettelegging  

 Eget budsjett 2016 Oppvekst/helse og 
sosial 

I samarbeid med  
Finnmark IK og NIF 
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Tiltak Målgruppe  Kostnad  Finansiering Tidsplan  Ansvarlig Diverse/status 

Trimtilbud i Alta - utvikling       

Sykkelbyen Alta, motivasjon- og trafikkopplæring Alle syklister 100.000 Trafikksikkerhetsplan 2016 
Folkehelse-
koordinator Fast tildeling 

Vinterløyper for «Fatbike» løype/gåstier i terrenget, 
Kaiskuru, Sandfallet, Gakori. Samarbeid med Nordlysbyen 
sykkel Hele befolkningen  Eget budsjett 2016 

Miljø/park/idrett, 
Folkehelse-
koordinator 

Forebygge konflikter i 
skiløypene 

Tilretteleggingstiltak       

Fortsette å utvikle merking av skiløyper i fjellet Hele befolkningen  15 000 Folkehelse 

Feb/mai. 
Løypene 
klar til 
vinterferien Miljø/park/idrett  

Bollo, Reinbukkelv, 
Sarves, samarbeid med 
lag/foreninger. 
Kvalitetssikres, bedre 
standard. Lage instruks.  

Sluttføre utvikling av nettbasert informasjon om 
sykkelløyper, skiløyper, turløyper Hele befolkningen 100.000 

Budsjett miljø/park/idrett, 
Sykkelbyen  2015-2016 

Park/idrett, 
Sykkelbyen 

Virksomhetsplan tiltak nr. 
159 

Nasjonal standard på merking av Byløypa og nærturer i 
sentrum Hele befolkningen  Søke om midler 2016-2017 

Folkehelse-
koordinator 

Virksomhetsplan tiltak nr. 
161 og 169 

Tilrettelegge og ha fokus på folkehelse ved 
idrettsarrangement både inne og ute    2016 Drift og utbygging 

Virksomhetsplan tiltak nr. 
162 

Markedsføre utstyrssentral i regi av Frivillig sentralen 

Alle som her behov for å 
låne diverse utstyr til 
fysisk aktivitet   2016 

Helse og 
sosial/Folkehelse 
gruppa 

Ikke godt nok kjent enda. 
Vurdere om det bør lages 
en brosjyre.  

Merking av 16 sykkelløyper i terrenget etter nasjonal 
standard   

Eget budsjett og midler fra 
Finnmark fylkeskommune, 
Fefo og Gjensidige 
stiftelsen.  2016 Sykkelbyen Virksomhetsplan nr. 168 

Plan for universelt utformet gangsti og lysløype på 
Sandfallet    2016  Virksomhetsplan nr. 170 

Tilrettelegging og merke  turløype fra Gargia til Alta 
Canyon    2016 Drift og utbygging Virksomhetsplan nr. 163 
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Tiltak Målgruppe  Kostnad  Finansiering Tidsplan  Ansvarlig Diverse/status 

Informasjon       
Brukerundersøkelse om tilbud om tilrettelegging for fysisk 
aktivitet.  

Brukere av f.eks 
skiløyper   2014-2016 Miljø/park/idrett Virksomhetsplan nr. 160 

Lage en oversikt over grupper/steder med fysisk 
aktivitet/møteplasser. Hele befolkningen   2015 Folkehelse  

 

10.0 Prioritert anleggsplan for utbygging av anlegg  for idrett og friluftsliv 
 
Anleggene er tatt inn i planen på bakgrunn av innspill fra lag/foreninger og kommunens egne ønsker. Ved prioriteringer er det tatt hensyn til: 

1. Ferdig 
2. Påbegynt 
3. Søkt om spillemidler 
4. Anlegget er forhåndsgodkjent 

 
Anlegget er ikke ferdig før sluttregnskapet er godkjent. Hvis anlegget er tatt i bruk, men sluttregnskapet ikke er godkjent regnes anlegget som 
”påbegynt”.  Det er forsøkt å ha en variasjon av anleggstyper og målgrupper. Noen små anlegg er tatt inn mellom store anlegg. For beregning av 
15 % skal merverdiavgiften trekkes fra beregningsgrunnlaget. Så beløpet vil i de fleste tilfellene bli litt lavere ved endelig utregning.  
 

Ordinære anlegg – nyanlegg og rehabiliteringer, prioritert liste. Tallene i hele 1000 
(prioritering i forrige plan i parentes)  

  

Anlegg Kostnader (inkl. 
mva) 

Spille-
midler 

(foreløpige 
tall) 

 15 prosent 
kommunal 

støtte  

Kommunal 
andel for 

egne anlegg 

Årlige drifts- 
kostnad for 
kommunen 

K-styre 
vedtak 

Forhånds- 
godkj 

Søkt om 
spillemidler 

Status 

1(23) Rafsbotn IL , 7-er bane kunstgress 2.545 1.060 336    11.07.14 2015,2016 Ferdig 15.02.16, 
har fått 512’ 

2(25) Alta kommune, rehabilitering av traseen 
lysløypa i Eiby 

477  239  155 31 for hele løypa  06.10.14 2015,2016 Ferdig  04.11.15 

3(26) Alta  kommune, rehabilitering av 
lysanlegget i lysløypa i Eiby 

319 133  155 31 for hele løypa  06.10.14 2015,2016 Ferdig  04.11.15 

4(27) Alta IF , friidrett, rehabilitering av friidretts-
banen 

3.043 1.256 369   

 04.12.14 2015,2016 Påbegynt 
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Anlegg Kostnader (inkl. 
mva) 

Spille-
midler 

(foreløpige 
tall) 

 15 prosent 
kommunal 

støtte  

Kommunal 
andel for 

egne anlegg 

Årlige drifts- 
kostnad for 
kommunen 

K-styre 
vedtak 

Forhånds- 
godkj 

Søkt om 
spillemidler 

Status/Tildelt 
spillemidler 

5(28) 
 

Alta kommune, Gnisten idrettshall 10.902 4.543   Ikke vurdert 

PS 108/09 11.12.14 2015,2016 Påbegynt 
6(29) Alta kommune, Gnisten aktivitetssal 2.735 875    

 11.12.14 2015,2016 Påbegynt 
7(30) Alta kommune, Gnisten klatrevegg 1.007 419    

 11.12.14 2015,2016 Påbegynt 
8(48) Alta kommune, Finnmarkshallen, 

håndballhall  
90.155  12.500   Ikke vurdert 

PS 107/13 05.06.15 2016 Påbegynt 
9(49) Alta kommune, Finnmarkshallen, 

treningsrom 
9.469  875    

 05.06.15 2016 Påbegynt 
10(50) Alta kommune, Finnmarkshallen, 

aktivitetetssal 
7.781  875    

 05.06.15 2016 Påbegynt 
11(51) Alta kommune, Finnmarkshallen sosialt 

rom 
6.853  625    

 05.06.15 2016 Påbegynt 
12(52) Alta kommune, Finnmarkshallen, 

garderober  fotballhallen 
10.477  750    

 05.06.15 2016 Påbegynt 
13(78) Bossekop UL, renovering av lys Nornett 664 277 85    10.07.15 2016 Påbegynt 

14(73) Alta IF , Alta idrettspark nytt sanitærbygg  786 328 95    19.10.15 2016 Påbegynt 

15(68) IL Frea , klubbhus ved kunstgressbanen 908 378 114    04.12.15 2016 Påbegynt 

16(31) Tverrelvdalen IL , rehabilitering av 
skiløypa, del I 

1.118 559 160    09.10.15  Påbegynt 
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Anleggene under er ikke forhåndsgodkjent. Etter hvert som de får forhåndsgodkjenning og det søkes om spillemidler vil de flyttes opp. Det er ikke priorit ert innbyrdes mellom anleggene  
 
 

  

Anlegg Kostnader (inkl. 
mva) 

Spille-
midler 

(foreløpige 
tall) 

 15 prosent 
kommunal 

støtte  

Kommunal 
andel for 

egne anlegg 

Årlige drifts- 
kostnad for 
kommunen 

K-styre 
vedtak 

Forhånds- 
godkj 

Søkt om 
spillemidler 

Status/Tildelt 
spillemidler 

17 
(30)  

Bossekop UL, lys i turløype, Breverud 460 230               69    05.06.09 Må 
søke på nytt 

  Må fornye 
forhånsgodkj.  

18(32) Alta SSF/NMK vann og snøprod. 1000 417 150   

    
19(33)  Alta rideklubb , ridehall 6.745 1.875 375    PS 141/12 

3 mill 
   

20(34)  Alta rideklubb , utendørs ridebane 1.300 542 195       

21(35)  Alta rideklubb,  stall 4.800 875 720       

22(36) Alta rideklubb,  ridesti/luftegård/lager 1.700 708 255       

23(37) Alta kommune, Kaiskuru skianlegg, 
rehabilitering, merking, omorganisering 

    Ingen endring     

24(39) Alta golfpark , klubbhus 2.100 875 315   

    
25(40) Alta golfpark , garderobeanlegg 2.100 875 315.   

    
34(41) Alta golfpark , garasje 1.950 813 292   

    
26(42) Alta orienteringslag, Kvenvik 99 41 15   

    
27(43) Alta o-lag Auskarnes 87 36 13   

    
28(44) Alta o-lag Eiby 105 44 16   

    
29(45) Alta o-lag Transfarelv 111 4 17   

    
30(46) Alta SSF/NMK flomlys 2.300 958 345   
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Anlegg Kostnader (inkl. 
mva) 

Spille-
midler 

(foreløpige 
tall) 

 15 prosent 
kommunal 

støtte  

Kommunal 
andel for 

egne anlegg 

Årlige drifts- 
kostnad for 
kommunen 

K-styre 
vedtak 

Forhånds- 
godkj 

Søkt om 
spillemidler 

Status/Tildelt 
spillemidler 

31(53) Alta kommune, tilrettelegging i 
Tollevikfjæra for funksjonshemmede og 
forflytningshemmede 

250 156.    Ikke vurdert 

    
32(54) Alta kommune, fiskeplass Lathari 80    Ikke vurdert 

    
33(55) Alta kommune, Skogvannet, bade og 

fiskebrygge 
400 167   Ikke vurdert 

    
34(56) Alta kommune, friluftsanlegg på Kreta Eget prosjekt    Ikke vurdert 

   
Samarbeid 

Statens vegvesen 
35(57) Alta kommune, Sandfallet lysløype 

rehabilitering 
887 370  517 Ingen endring 

    
36(58) Alta SSF/NMK Alta , tidtakerbu 

m/sekretariat og speakertårn 
3.500 1.458 525   

    
37(59) Alta IF ; friidrett, nytt stevnekontor og lager 1.608 670 241   

    
38(60) FFO/Alta kommune, universelt utformet 

turveg på Sandfallet 
400 200   Ikke vurdert 

   
Søker eksterne 

midler 
39(61) Alta IF , hopp og kombinert, helårs 

plastbakkeprosjekt 
     

    
40(62) BUL  lys i turløype      

    
41(63) Tverrelvdalen IL , rehabilitering av 

skiløypa del II 
338 141 51       

42(65) Alta IF , rehabilitering av 11-bane 
kunstgress Alta idrettspark 

2.200 916 330       

43(67) Nordlysbyen Aeroklubb, hangar ved Alta 
lufthavn 

3.100 875 375       

44(70) Alta skytterlag , rehabilitering og utvidelse 
av skytebanen på Kvenvikmoen 

1.600 667 240       

45(71) Alta IF , Alta idrettspark, rehabilitering og 
nytt flomlys kunstgressbaner 

225 94 34       

46(72) Alta IF,  Alta idrettspark klubbhus, 
rehabilitering kafe og kontorer 

1.500 625 225       

47(74) Alta IF , vanningsanlegg til 2 gressbaner 400         Ikke spillemidler. 
Påbegynt 
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Anlegg Kostnader (inkl. 
mva) 

Spille-
midler 

(foreløpige 
tall) 

 15 prosent 
kommunal 

støtte  

Kommunal 
andel for 

egne anlegg 

Årlige drifts- 
kostnad for 
kommunen 

K-styre 
vedtak 

Forhånds- 
godkj 

Søkt om 
spillemidler 

Status 

48 Tverrelvdalen IL, kunstgress på 
eksisterende gressbane 

3.225 1.300 375       

49 Alta kommune, skatebowl 3.545 1.477        

50 Kronstad vel,  11-er bane kunstgress 2.700 1.100 375       

51 Rafsbotn IL, utskifting av lys lysløype 375 188 56      Kvikksølv og PCB 
50% tilskudd i 2017 

52 Rafsbotn IL lys kunstgressbane 100 42 15       

53 Rasfbotn IL garasje 500 208 75       

54 Alta klatreklubb, Gnisten buldrevegg 900 375 120      Mva er trukket fra på 
15 % 

 
 
Nærmiljøanlegg, prioritert liste. Tallene i hele 1000 
  Anlegg Kostnader inkl. 

mva 
Spillemidler 

(foreløpige tall) 
 15 prosent 
kommunalt 

tilskudd  

 Kommunal 
andel for egne 

anlegg  

Årlige drifts- 
kostnad for 
kommunen 

K-styre 
vedtak 

Forhånds-
godkjenning 

Søkt om 
spillemidler 

Status/ 

1(10) Alta kommune, Elvebakken skole 
aktivitetsflate 

550 200  355 10  06.05.15 2016 Påbegynt 

2(16) Alta IF , Alta idrettspark,  del 1, 
styrketrening 

695 300 85    12.08.15 2016 Påbegynt 

3(14) Amtmannsnes bygdelag, lysløype 250 125 38    31.08.15 2016 Påbegynt 

4(17) Alta IF , Alta idrettspark, del 2a 
klatrestativ 

420 210 51    30.11.15 2016 Påbegynt 

5(18) Alta IF , Alta idrettspark, del 2b 
trampoline 

456 228 55    30.11.15 2016 Påbegynt 

6(19) Alta IF , Alta idrettspark, del 3, 
multiområde 

300 150 36    30.11.15 2016 Påbegynt 

7(25) Alta kommune, Sandfallet u-skole, 
sykkelløype 

200 100     30.11.15 2016 Som en del av 
utbygging av 

skolen 
8(26) Alta kommune, utendørs styrketrening 

ved Sandfallet u-skole 
400 200  Bymiljøpris-

midler 
  30.11.15 2016  
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Anleggene under er ikke forhåndsgodkjent. Etter hvert som de får forhåndsgodkjenning og det søkes om spillemidler vil de flyttes opp. Det er ikke priorit ert innbyrdes mellom anleggene. 
 
  Anlegg Kostnader inkl. 

mva 
Spillemidler 

(foreløpige tall) 
 15 prosent 
kommunalt 

tilskudd  

 Kommunal 
andel for egne 

anlegg  

Årlige drifts- 
kostnad for 
kommunen 

K-styre 
vedtak 

Forhånds-
godkjenning 

Søkt om 
spillemidler 

Status/Tildelt 
spillemidler 

9(6)  Nerskogen IL, 5 er bane, kunstgress 465 200         70     30.01.06, 
fornyet 

03.12.09, må 
søke på nytt 

2010,2011,2012 Ønsker åbygge 
11 bane, venter 

på reg.plan 

10(8) Tverrelvdalen IL,  skileik ved 
Gammelsetra 

613 200 pr. 
byggetrinn 

92 pr 
byggetrinn  

     Bør deles opp i 
flere 

byggetrinn 
11(9) Bossekop UL , skileik Breverud 400 200         60        

12(11) Alta kommune, ballbane Gakorimyra 500 200  300 10     

13(12)  Alta kommune, sykkeltrail ved Alta u-
skole 

300 150  150 10     

14(13) Amtmannses bygdelag, lys i akebakken 50 25 8       

15(21) Alt a kommune, Sandfallet  u-skole, 
fotballbane 

1.107 300       Som en del av 
utbygging av 

skolen 
16 (22) Alta kommune, Sandfallet u-skole 

sandvolleyballbane 
167 84       Som en del av 

utbygging av 
skolen 

24 Alta kommune, Sandfallet u-skole, 
Minibane 1 og 2 

549 275       Som en del av 
utbygging av 

skolen 
25 Alta kommune, Sandfallet u-skole, 

streetbasket 
165 83       Som en del av 

utbygging av 
skolen 

26 Alta kommune, Sandfallet u-skole, 
bordtennis 

94 47 ?       Får ikke 
spillemidler 

pga for mange 
anlegg på 

samme sted. 
27 Kronstad vel, sandvolleyballbane 150 75 22       

28 Kronstad vel, aktivitetspark styrketrening 250 125 38       
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Løypetiltak i fjellet og overnattingshytter i fjell et, ved kysten og i lavlandet 
  Anlegg Kostnader inkl. 

mva 
Spillemidler 

(foreløpige tall) 
 15 prosent 
kommunalt 

tilskudd  

 Kommunal 
andel for egne 

anlegg  

Årlige drifts- 
kostnad for 
kommunen 

K-styre 
vedtak 

Forhånds-
godkjenning 

Søkt om 
spillemidler 

Status/Tildelt 
spillemidler 

1 Alta og omegn turlag, overnattingshytte  
i nordlysobervatoriet Haldde 

         

2 Alta røde kors, rehabilitering av hytte på 
Sarves 

300 125 45       

 

Uprioritert liste over langsiktige behov for idrettsanlegg og friluftsområder i Alta kommune  
Anlegg Kostnader inkl. 

mva 
Spillemidler 

(foreløpige 
tall)  

 15 prosent 
kommunal
t tilskudd  

 Kommunal 
andel for egne 

anlegg  

Årlige drifts- 
kostnad for 
kommunen 

K-styre 
vedtak 

Forhånds-
godkjenning 

Søkt om 
spillemidler Status 

Kviby IL, rehabilitering av skiløype 588 294               88      
04.10.2007 

  

Alta IF, ny fotballstadion Arones  

  

    

  
Sameiet Kaiskuru snøkanonanlegg, del II 2.295 875             344    

Ikke søkt    
Tverrelvdalen IL, rehabilitering lys 
kunstgressbane 

169 70 25   

    
Alta kommune, fiskeplass Strømsnes Eget prosjekt     

   
Samarbeid med 
Statens vegvesen 

Bossekop UL, håndballhall i tilknytning til 
BUL hallen 

17500 Må utredes 375   

    
Komsa vel, rehablitering av kunstgress bane 
Ved Komsa skole 

1.400 583 210   

   
Avventer 
skoleutbygging 

Alta kommune, Kaiskuru flerbrukshall 20.000 Må vurderes    

    
Alta IF, lysløype mellom Alta idrettspark og  
Sandfallet 

     

    
Alta turnforening/Elvebakken bygdelag 
flerbrukshall 

     

    
Alta turnforening, basishall      

    
Alta IF, K 10 bakke Altabakkene 398 200         60    

    
Alta IF, K 20 bakke Altabakkene 431 200         65    
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Anlegg Kostnader inkl. 
mva 

Spillemidler 
(foreløpige 

tall)  

 15 prosent 
kommunal
t tilskudd  

 Kommunal 
andel for egne 

anlegg  

Årlige drifts- 
kostnad for 
kommunen 

K-styre 
vedtak 

Forhånds-
godkjenning 

Søkt om 
spillemidler Status 

Alta kommune/Alta vid. Skole sykkelløype 80 40    

    
Alta kommune, sykkelløype Tverrelvdalen 80 40    

    
Alta kommune, sykkelløype AKG 80 40    

    
Alta kommune, sykkelløype Øytun 
folkehøgskole 

80 40    

    
Alta kommune, tursti Hjemmeluft      

    

 
 
Generelt må alle anlegg som skal være med i planen ha oppgitt følgende opplysninger: 

• Prosjektets navn 

• Tiltakshaver 

• Lokalisering av anlegget 

• Beregnet totalkostnad 

• Beregnede rammer for finansiering 

• Stipulerete kostnader for drift og vedlikehold 

• Beregnet byggestart 

• Begrunnelse for nybygg eller rehabilitering 
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Vedlegg 1 Innspill til handlingsdelen. 
  
 
Alta IF, epost 15.09.15 (Alta IF sendte inn innspillene i forbindelse med at vi bad om innspill til 
planprogrammet. Vi har valgt å ta de med og kommentere dem i forbindelse med rullering av handlingddelen.) 

• Altagårdsskogen. Bør kunne åpnes opp for etablering av mindre idrettsanlegg. Er ingen gode anlegg på 

Elvebakken eller i Bukta.  

Vurdering: skogen brukes av barnehagene i nærheten til tur og opplæring, det er en eksisterende tursti 

gjennom området. Bør vurderes i forbindelse med rullering av arealdelen, ved gjennomgang av 

områder for idrettsanlegg, nærmiljøanlegg og grendelekeplasser.  

• Gangveiforbindelse mellom Alta idrettspark og den nye gangveien.  

Vurdering:Forbindelsen er sikret i reguleringsplanen for området.  Viktig snarveg mellom sentrum og 

heste/hundeområdet/Alta idrettspark. Bør vurderes etablert i forbindelse med utbygging av 

heste/hundeområdet, eventuelt i forbindelse med en lysløype mellom Aronnes og Sandfallet. 

• Fotballbane og areal til idrettsanlegg ved Komsa skole 

Vurdering: Bør inn i planen på uprioritert liste. Må vurderes i forbindelse med utbygging av Komsa 

skole.  

• Fjellhallen til idrettsformål 

Vurdering: Fjellhallen er uaktuell til idrettsformål. Blir brukt av sivilforsvaret og Alta brannvesen. 

• Idrettsbarnehage på Alta idrettspark 

Vurdering: Alta IF bør eventuelt gå i dialog med oppvekst.  

• Tilskudd for å lage utviklingsplan for Alta idrettspark, rideklubben og Aronnesrocken 

Vurdering: Må eventuelt utarbeides en egen søknad fra Alta IF, den kommer litt på siden av hva denne 

planen skal ta opp. Vi oppfordrer til å fortsette dialogen med Alta rideklubb. Alta rideklubb har fått 

bevilget penger fra kommunen som blant annet brukes til å få lagt et skisseprosjekt for området for 

ridebaner, hundeområde, stall/lager, ridehall og lysløype med adkomst til landbrukseiendommene.  

• Hallkapasitet, Alta arena 10/20/30 år 

Vurdering: Viktig å sette av areal til fremtidige idrettsanlegg. Bør være et tema ved revidering av 

arealdelen av kommuneplanen. En idrettshall bør ligge ved en skole for å kunne bruke anlegget 

maksimalt. Innspillet oversendes kommunes planavdeling.  

• Idrettsanlegg på Alta sentrum (Kirkeparken, grendelekeplass, skileikanlegg) 

Vurdering: Bør vurderes både innenfor de arealene som allerede er satt av og vurderes ved en ny 

gjennomgang av planene for sentrum. Hvis vi ønsker at det skal bo folk i sentrum er det viktig at det 

legges til rette for aktivitet. Innspillet oversendes kommunens planavdeling. 

• Anleggsetableringen rundt skoleområdene på Gamle Sentrum. Utbyggingspotensial som burde sikres 

til idrettsformål 

Vurdering: Bør vurderes i forbindelse med arealplangjennomgang. Innspillet oversendes kommunens 

planavdeling.  

• Alta idrettspark som nærmiljøanlegg/grendelekeplass. 

Vurdering: Alta IF har allerede søkt om spillemidler til 4 ulike anleggsenheter som nærmiljøanlegg.  De 

har også fått godkjent området som en grendelekeplass.  

• Trafikksikkerhetstiltak Alta idrettspark, fotgjengerfelt mm 

Vurdering: Alta IF bør ta kontakt med drift og utbygging for videre dialog.  

• Lysløype mellom Alta idrettspark og Sandfalløypa 

Vurdering: Sette inn under langsiktige behov.  

• Mindre hoppbakker ved skolene. 

Vurdering: Vurderes i forbindelse med oppgradering av uteområder ved skolene.  

• Hall med håndballstørrelse ved Elvebakken eller Komsa skole 
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Vurdering: I kommunens investeringsbudsjett for 2018 er det planlagt en idrettshall i Alta. Det er ikke 

sagt noe om hvor den bør ligge. På prioritert liste står det en håndballhall ved Kaiskuru nærmiljøsenter. 

På uprioritert liste står det en håndballhall ved BUL hallen og ved Elvebakke skole. Se for øvrig innspill 

fra Alta turnforening/Elvebakken bygdelag.  

 
Tverrelvdalen IL, brev 25.10.15 

• Kunstgressbane på eksisterende naturgressbane. Totalkostnad kr 3.225.000,-. Planlagt byggestart 

august 2016.  

Vurdering: Det gir flere brukstimer med kunstgress enn med naturgress. Dugnadstimene som nå 

brukes til vedlikehold av gressbanen kan frigjøres til annet arbeid. Anlegget settes på prioritert liste.  

 
Huset, udatert 

• Verdens nordligste skatebowl i samarbeid med Alta snø/sommer. Totalkostnad 3.545.000,-  

Vurdering:  For å behold sin attraktivitet trenger skateparken ved Huset nye element. En bowl i betong 

vil bety mye for de barn og unge som bruker parken. Det er viktig å legge til rette for selvorganisert 

aktivitet. Det vil fremme fysisk aktivitet for barn/unge.  Anlegget tas med på prioritert liste.  

 
Kronstad vel, mottatt 16.11.15 

• Sandvolleyballbane ved Kronstad vel sitt hus,kr  150.000,- 

Vurdering: Et lavterkseltilbud som vil aktivisere barn og unge.  Legges inn på prioritert liste for 

nærmiljøanlegg.  

• Grillplass ved Kronstad vel sitt hus, kr 150.000,- 

Vurdering: Kan ikke søke om spillemidler til grillplass, men vil være en samlingsplass og skape et sosialt 

miljø.  

• Aktivitetsplass, styrketreningsapparater,kr  250.000, 

Vurdering: Et lavterskeltilbud for alle beboerne i området. Legges inn på prioritert liste for 

nærmiljøanlegg 

• Kunstgressbane på eksisterende grusbane, kr 2.700.000,- 

Vurdering: Eksisterende grusbane er en kommunal bane. Den er de siste årene nesten ikke blitt brukt til 

fotball. Grusdekke er ikke attraktivt. Banen er brukt til hundetrening og noen vintere er det blitt lagt 

skøyteis på deler av banen. Anlegget er på prioritert liste der brukt kunstgress fra Aronnes skulle 

brukes. Nå er det snakk om nytt kunstgress. Vi mener det ikke er behov for en full 11-er bane på 

Kronstad. En 7-er bane, tilsvarende det som er bygd ved Kaiskuru nærmiljøsenter og i Rafsbotn, vil 

være tilstrekkelig. Eventuelt en litt mindre bane som ved Alta u-skole. I kombinasjon med ballbinge vil 

det være tilstrekkelig for Kronstad. 7-er bane settes på prioritert liste.  

• Grendehus, kr 5.500.000,- 

Vurdering: Huset som i dag står ved Kronstadbanen ble opprinnelig bygd som et garderobebygg 

tilknyttet fotballbanen. Bygget fikk kr. 770.000,-i spillemidler i 2001 og 2002. Skal bygget bli definert 

som grendehus må Kronstad vel søke kulturdepartementet om endring.  Alta kommune har i dag ikke 

en plan for prioritering av lokale kulturbygg. Men det er mulig å søke om spillemidler til kulturbygg. 

Søknadsfrist for for forhåndsgodkjenning til fylkeskommunen er 1. mai. Søknadsfrist for tilskudd er 1. 

juli. Kronstad vel kan ta kontakt med Alta kommune ved kultur for mer informasjon.  

 
Alta turnforening (samarbeid med Elvebakken bygdelag og Elvebakken skole) 

• Basishall, inntil en flerbrukhall ved Elvebakken skole, 26 mill. En basishall er en fullpolstret 

aktivitetshall hvor alt nødvendig utstyr står fastmontert hele tiden. Kan brukes til basistrening for alle 

idretter. Skal eies av Alta turnforening og Elvebakken bygdelag. De forutsetter en langsiktig leieavtale 

med Alta kommune.  
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Vurdering: Det er i kommunens investeringsbudsjett for 2018 satt av kr. 35 mill til en idrettshall i Alta. 

På priotert liste står i dag utvidelse av hallen i Kaiskuru og på uprioritert liste hall ved Elvebakken skole. 

I tillegg til en flerbrukshall ønsker turnforeningen/Elvebakken bygdelag å bygge en basishall. En 

idrettshall bør ligge ved en skole, så lokaliseringen av en flerbrukshall avhenger av  skoletrukturen . En 

basishall er en halltype som vi kun har behov for en av, og den skal kunne brukes av alle idretter. Den 

bør ligge sentralt i Alta. Alta kommune må også vurdere om man ønsker å være leietaker og garantere 

for spillemidlene til en hall eid av lag/foreninger. Konsekvensene av kommunestyrets vedtak er at vi 

flytter idrettshallen i Kaiskuru på uprioritert liste, sammen med idrettshallen ved Elvebakken skole og 

basishallen. Vi vil i løpet av 2016 ha en større diskusjon om prioritering av idrettsanlegg og kan i den 

forbindelse også diskutere plassering og eierform på en eventuell idrettshall.  

 
Kåfjord bygdelag, epost 16.11.15 

• Utendørs aktivitetsanlegg på Kreta, ballspill, hinderløype mm 

• Friluftsanlegg på Kreta, fiskeplass for funksjonshemmde, turløyper, sanitæranlegg mm 

Vurdering: Det er et pågående planarbeid på Kreta og vi anbefaler Kåfjord bygdelag og være aktiv i 

planprosessen. Hvis det skal søkes spillemidler til anlegg må bygdelaget komme med konkrete planer i 

utleggingsperioden.  

• Skiløype Kåfjord/Mathisdalen 

• Turstier og kulturstier i Kåfjord og Mathisdalen 

• Fotefar mot nord – rehabilitering 

• Utendørs aktivitetsanlegg ved Kåfjord skole 

• Kul-turkart – Turkart med avmerkede kulturminner 

Vurdering: Hvis Kåfjord bygdelag skal søke om spillemidler til disse anleggene må de komme med 

konkrete innspill i utleggingsperioden. 

• Rehabilitering av gulv i gymsal, eller ombygging til en liten flerbrukshall 

Vurdering: Det er et kommunalt bygg og tiltaket må tas opp med Drift- og utbyggingssektoren i 

kommunen.  

• Ikke redusere muligheten for å bruke grendehuset 

Vurdering: Kåfjord bygdelag har egne avtaler med Alta kommune om bruk av grendehuset.  

• Vil gjerne være med i en referansegruppe 

Vurdering: Møter med lag/foreningen vil bli vurdert i planprosessen.  

 

Alta og omegn turlag, epost 17.02.16.  

• De ønsker at Haldde som DNT-hytte skal være med i planen som «Anlegg for friluftliv i fjellet». 

Vurdering: Det er positivt at turlaget ønsker å være med på å utvikle Haldde. Anlegget tas med under en egen 
katogori for «Anlegg for friluftliv i fjellet, overnattingshytte». 
 
Alta røde kors, epost 29.02.16 

• Rehabilitering av Røde kors hytta på Sarves.  
Vurdering: Eksisterende hytta som trenger oppgradering. Er med på å gjøre Sarves til et flott turområdet, 
spesielt på vinterstid. Tas med på prioritert liste.  
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Vedlegg 2 Merknader i utleggingsperioden 
 
Rafsbotn IL, 13.11.15 

• Utskifting av lys i lysløypa, totalkostnad kr. 375.000,- 

Vurdering: Innspillet kom etter varsel om oppstart av planarbeidet. Ved en feil ble ikke anlegget lagt 

inn i planen som har vært på offentlig ettersyn. Anlegget er en forbedring av eksisterende anlegg og 

tas med i planen. 

• Renovering av lys på kunstgressbanen for fotball, totalkostnad kr. 100.000,- 

Vurdering: Innspillet kom etter varsel om oppstart av planarbeidet. Ved en feil ble ikke anlegget lagt 

inn i planen som har vært på offentlig ettersyn. Anlegget er en forbedring av eksisterende anlegg og 

tas med i planen. 

• Bygging av garasje, totalkostnad kr. 500.000,- 

Vurdering: Innspillet kom etter varsel om oppstart av planarbeidet. Ved en feil ble ikke anlegget lagt 

inn i planen som har vært på offentlig ettersyn. Anlegget er en forbedring av eksisterende anlegg og 

tas med i planen. 

Alta klatreklubb, 21.04.16 
• Buldreanlegg på deler av tribunen i Gnisten, totalkostnad kr. 900.000,- 

Vurdering: Vil øke kapasiteten på klatreanlegget i Gnisten og senke terskelen for klatring. Anlegget tas 

med i planen. Utbedring av eksisterende anlegg. 

Alta SSF/NMK Alta, 01.05.16 
• Vann- og snøproduksjon, totalkostnad kr. 1.000.000 

• Flomlys, totalkostnad kr. 2.300.000 

• Tidtakerbu, totalkostnad kr. 3.500.000 

Vurdering: Anleggene er med i planen fra før, kostnadene endret. 

 
Nerskogen IL, 11.05.16 

• Skileikanlegg del 1 er påbegynt. Nerskogen har søkt om spillemidler til skiløype Sagabrinken. Aspmyra 

skileikanlegg og lys til skileikanlegget.  

Vurdering: Vi retter opp tabellen 

Kronstad vel, 25.05.16 
• Ønsker fortsatt 11-bane kunstgress. Hvis ikke det er mulig så er de åpne for 9 er bane. 

Vurdering: I forslag til plan som var ute på høring så hadde vi satt inn 7-er bane på prioritert liste. Etter 

innspill fra Kronstad vel og Alta IF endrer vi dette til 9-er bane. Det vil gi flere muligheter i forhold til 

den organiserte idretten, i tillegg til uorganisert aktivitet.  

Gamle Bossekop grendelag, 25.05.16 
• Bruk av grøntareal på kommunal tomt mellom Moreneveien og Bossekopveien. Tilrettelegging for lek 

og trening, som klatreanlegg, trimapparater, trimtrapp. 

Vurdering: Innspillet er helt nytt og kommer sent inn i prosessen. Innspillet tas ikke med.  De 

kommunale midlene som kommunen har til rådighet for slike tiltak er knyttet til Plan for offentlig 

uterom 2015-2018. Hvis grendelaget ønsker å gå videre med prosjektet i egen regi så blir det ny 

mulighet til å komme med innspill til planen høsten 2016, med sluttbehandling 2017.  

 

Elvebakken bygdelag og Alta turnforeningen, 25.05.16 
• Ønsker å flytte flerbrukshall og basishall fra uprioritert liste til prioritert liste. Begrunnelse i blant annet 

behovet for flerbrukshall på østsiden av Alta. De mener også at Elvebakken skole er sentral nok i 
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forhold til å bygge en basishall. De har detaljerte plantegninger og forventer pristilbud om 1-2 uker.  

Vurdering: Flerbrukshall og basishallen står fortsatt på uprioritert liste. Plassering av en ny idrettshall 

er avhengig av at fremtidig skolestruktur er vedtatt.  

Andre endringer på prioriteringslisten: 
• Nummering av overskriftene endres fordi tallet 4 manglet. 
• Ferdige anlegg er prioritert foran de som er påbegynt. Innbyrdes prioriteres de etter dato ferdigstillelse.  
• Påbegynte anlegg er prioritert foran de som har søkt om spillemidler. 
• Anleggene ved Sandfallet u-skolen blir delt opp slik: Fotballbane, 2 minibaner, Streetbasket, 

Bordtennis, Sandvolleyballbane 
• Sykkelanlegg ved Saga skole er bygd uten spillemidler og tas ut av planen.  
• Tursti Raipas er utbedret og tas ut av planen. 
• Tursti Hjemmeluft er ikke med i plan for offentlig uterom og settes på uprioritert liste.  
• Tursti Skoddevarre er ikke med i plan for offentlig uterom og tas ut av planen.  
• Gamlebassenget idrettshall m.fl. har skiftet navn til Gnisten idrettshall.  
• Det settes inn hvilke nærmiljøanlegg som har søkt om spillemidler i 2016.  

 
Følgende anlegg har fått alle sine spillemidler 26.05.16 og tas ut av prioriteringslista: 

• Alta jeger- og fiskerforening, lager 
• Alta jeger- og fiskerforening, klubbhus 
• Alta kommune, Kaiskuru skianlegg, vedlikeholdshus 
• Alta kommune, Kaiskuru skianlegg, klubbhus 
• Alta kommune, Kaiskuru skianlegg, rulleskiløype 1 
• Alta kommune, Kaiskuru skianlegg, rulleskiløype 2 
• Kaiskuru idrettslag, kunstgressbane 
• Alta og omegn turlag, Reinbukkelvhytta 

 
• Alta kommune, Alta u-skole aktivitetspark 
• Eiby bygdelag, Røstmoen ballbane 
• Alta kommune, Øvre Alta skole sykkelanlegg 
• Nerskogen IL, Saga skiløype tilknytningsløype 
• Aspemyra skianlegg, skileikanlegg 
• Aspemyra skianlegg, hopp og lys 

 
 
 



 24 

 

Vedlegg 3 Saksfremlegg sluttbehandling 
 
 

Saksnummer: 16/108-19  

Arkiv: 144  

Saksbehandler: Aase-Kristin H. Abrahamsen  

Sakstittel: PLAN FOR FYSISK AKTIVITET, IDRETT OG FRILUFTSLIV - RULLERING AV 

HANDLINGSPROGRAM 2016  

 

Planlagt behandling:  

Kommunestyret  
Planutvalget  
 

Administrasjonens innstilling:  

Med hjemmel i Plan- og bygningslovens §§ 11-2 og 11-15 vedtar kommunestyret rullering av 

handlingsprogrammet i Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet 2012-2024, datert 

27.05.16.  

 

Saksutredning:  

Vedlegg: Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet 2012-2024, handlingsprogram 2016-2017, 

datert 27.05.16.  

Andre saksdok.: Dokumenter i mappe 16/108  

 

Bakgrunn:  

Det er et krav fra kulturdepartementet om at alle kommuner må ha en plan som grunnlag for 

tildeling av spillemidler til idretts-, nærmiljø- og friluftsanlegg. Hele planen skal revideres hvert 4. 

år med sluttbehandling i kommunestyret. Hele planen ble sist revidert 26.06.12. Arbeidet med 

revidering av hele planen er forsinket i forhold til opprinnelig tidsplan. Vi ønsker å ha grundig 

prosess med stor involvering, og det trenger vi lenger tid til. Den kortsiktige delen med 

handlingsprogram skal rulleres hvert år.  

Planarbeidet er et offentlig ansvar og det skal sikres muligheter for medvirkning i  

planprosessen. Alle idrettslag i Alta, andre aktuelle lag/foreninger, skoler, barnehager og de  

kommunale sektorene ble tilskrevet i brev av 13.10.15. Det ble satt en frist til 16.11.15 for å 

komme med innspill til planen. Planarbeidet ble også varslet gjennom annonse i Altaposten og 

på kommunens hjemmeside.  

Planutvalget vedtok i møte 13.04.16 å legge planen ut til offentlig ettersyn i 6 uker, med frist til 

26.05.16 for å komme med merknader. Aktuelle lag/foreninger og offentlige instanser ble 

tilskrevet.  
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Planen er utarbeidet ved et samarbeid mellom virksomhetsområdene drift- og utbygging, 

avdeling for samfunnsutvikling, oppvekst- og kultur, helse- og sosial. Kultur har hatt 

sekretariatet.  

Høring/merknader:  

I utleggingsperioden kom det innspill fra følgende:  

• Rafsbotn IL  

• Alta klatreklubb  

• Alta SSF/NMK Alta  

• Nerskogen IL  

• Kronstad vel  

• Gamle Bossekop grendelag  

• Elvebakken bygdelag og Alta turnforening  

 

Innspillene og endringer er beskrevet i vedlagte plan.  

Alle nye anlegg, som er tatt med i planen, er utvikling av eksisterende anlegg. Endringene ble 

presentert for Alta idrettsråd 25.05.16 og Hovedutvalget for oppvekst og kultur 26.05.16. På 

grunn av endring av møteplan for politiske møter var ikke saken klar til hovedutvalgsmøte.  

Økonomiske konsekvenser:  

Konsekvensene ved å ta inn nye anlegg på prioritert liste er at det vil bli flere anlegg som har 

krav på 15 % kommunalt tilskudd. I tillegg vil det bli lenger ventetid på spillemidlene. Det er nå 2 

til 3 år ventetid på spillemidler for ordinære anlegg, og 1-2 års ventetid på nærmiljøanlegg. For 

15 % kommunalt tilskudd har kommunestyre bevilget ekstra midler til tilskuddsordningen i flere 

år og dermed begrenset ventetiden til under 1 år.  

Vurdering:  

Anleggene er tatt inn i planen på bakgrunn av innspill fra lag/foreninger og kommunens egne 

ønsker. Ved prioritering er det tatt hensyn til:  

1. Ferdig  

2. Påbegynt  

3. Søkt om spillemidler  

4. Anlegget er forhåndsgodkjent.  

 

Anlegget er ikke ferdig før sluttregnskapet er godkjent. Hvis et anlegg er tatt i bruk, men 

sluttregnskapet ikke er godkjent regnes anlegget som påbegynt. De anleggene som ikke kommer 

inn under noen av kategoriene over er ikke prioritert innbyrdes.  

Anleggene må stå på prioritert liste for å kunne søke om idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning. 

Når forhåndsgodkjenning er gitt kan arbeidet starte.  

Vi holder parallelt på med å revidere hele planen. I det arbeidet blir det blant annet viktig å se på 

om prioriteringskriteriene skal endres. Det blir også viktig å ha en god prosess rundt 

behovsvurdering av anlegg. Alta idrettsråd blir en sentral høringsinstans og blir invitert til å sitte i 

en arbeidsgruppe.  
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Vedlegg 4 Kommunestyrets vedtak 
 
 

Utvalg: Kommunestyret  

Møtedato: 21.06.2016  

Sak: PS 66/16  

Resultat: Innstilling m/ tillegg vedtatt  

Arkiv: 144  

Arkivsak: 16/108-22  

Tittel: SP - PLAN FOR FYSISK AKTIVITET, IDRETT OG FRILUFTSLIV - RULLERING AV 

HANDLINGSPROGRAM 2016  

 

Kommunestyrets behandling:  
Behandling:  
Følgende forslag fremmet:  

Forslag fra AP, SV, KrF, MDG og Uavhengig representant:  

Tematisk kommunedelplan for Idrett og fysisk aktivitet 2012-2024. På side 15, punkt 50 står 

følgende:  

 

Kronstad vel, 9-er bane kunstgress.   Kostnader inkl moms  kr. 1 450 000  

Spillemidler         kr. 604 218 (foreløpig tall)  

15% tilskudd         kr. 218 000  

 

Dette foreslås endret til:  

Kronstad vel, 11-er bane kunstgress.   Kostnader inkl moms  kr. 2 700 000  

Spillemidler        kr. 1 100 000 (foreløpig tall)  

15% tilskudd         kr. 375 000  

 

Forslaget vedtatt enstemmig.  

Innstillingen vedtatt enstemmig.  

 

Kommunestyrets vedtak:  
Med hjemmel i Plan- og bygningslovens §§ 11-2 og 11-15 vedtar kommunestyret rullering av 

handlingsprogrammet i Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet 2012-2024, datert 

27.05.16. 

 

Tematisk kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet 2012-2024. På side 15, punkt 50 står 

følgende:  

 

Kronstad vel, 9-er bane kunstgress.   Kostnader inkl moms  kr. 1 450 000  

Spillemidler         kr. 604 218 (foreløpig tall)  

15% tilskudd         kr. 218 000  

 

Dette foreslås endret til:  

Kronstad vel, 11-er bane kunstgress.   Kostnader inkl moms  kr. 2 700 000  

Spillemidler         kr. 1 100 000 (foreløpig tall)  

15% tilskudd         kr. 375 000 


