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1.0 Bakgrunn 
Det er et krav fra Kulturdepartementet om at alle kommunene må ha en kommunal plan som 

grunnlag for tildeling av spillemidler til idretts-, nærmiljø- og friluftsanlegg.  

Alta kommune utarbeider sin plan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv som en kommunedelplan, i 

henhold til plan og bygningslovens § 11-1. Kommunedelplanen et politisk dokument som skal være et 

styringsredskap for å nå kommunens mål innenfor området. Hele planen revideres hvert 4. år. 

Kommunedelplanen følges av et handlingsprogram med tiltak for gjennomføring av planens 

målsettinger. Handlingsprogrammet rulleres årlig ved behov.  

Alta kommune reviderte hele planen med handlingsdel i 2017. Vi planlegger å starte ny revidering 

våren 2020 med endelig vedtak juni 2021.  

Kommunedelplan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv er uten juridisk bindende virkning når det 

gjelder disponering av arealer.  Areal til anlegg må derfor følges opp i kommuneplanens arealdel.  

Planen er utarbeidet ved et samarbeid mellom virksomhetene for oppvekst og kultur, drift og 

utbygging, helse og sosial, avdeling for samfunnsutvikling. Det har vært eget møte med Alta 

idrettsråd. Leder av prosjektgruppa har vært leder for kultur.  

2.0 Formålet med planen 
Intensjonen med «Kommunedelplan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv» er å synliggjøre behov for 
bygging og rehabilitering av idretts-, nærmiljø og friluftsanlegg. I tillegg å samordne kommunens 
strategier og innsats for å tilrettelegge for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv.  

Strategier, hovedmål og delmål må følges opp i kommunens planer, årlige virksomhetsplaner og 
budsjett.  

3.0 Tidsplan 
 Oppstart oktober 2018 

 Lag og foreninger i Alta ble tilskrevet 23.10.18 med frist for innspill 16.11.18 

 Kommunens hjemmeside 23.10.18, annonse i Altaposten 12.10.18. 

 Første gangs politisk behandling i hovedutvalget for oppvekst og kultur 19.03.19 

 Offentlig ettersyn i seks uker 

 Sluttbehandling i kommunestyret 18. juni 

 

 

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

1. Ferdig friluftsanlegg etablert av lag/foreninger 
2. Ferdige andre anlegg 
3. Påbegynt friluftsanlegg, etablert av lag/foreninger 
4. Påbegynte andre anlegg 
5. Søkt om spillemidler friluftsanlegg, etablert av lag/foreninger 
6. Søkt om spillemidler andre anlegg 
7. Anlegget er forhåndsgodkjent friluftsanlegg, etablert av lag/foreninger 
8. Anlegget er forhåndsgodkjent andre anlegg 

 

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.  

5.0 Driftskonsekvenser 
Alle anleggseiere som søker spillemidler til sine anlegg må ha driftsplan for anlegget. Det er et krav 

både i forbindelse med søknad om idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning, og i søknaden om 

spillemidler. Det er et krav fra kulturdepartementet at anlegg som får spillemidler ikke må forringes 

utover normal slitasje og elde. Anlegget skal være åpent for allmenn idrettslig aktivitet i 30 år for 

ordinære anlegg og i 20 år for nærmiljøanlegg. 

Også for kommunale anlegg er det viktig at det settes av midler i kommunens driftsbudsjett for alle 

anlegg som blir bygd.  

6.0 Økonomi 

6.1 Kommunalt tilskudd, 15 %  
Det er i kommunens budsjetter for 2019 satt av kr. 878.000 til 15 % ordningen. Dette er ikke nok for å 

hindre venteliste. Det vil bli laget et eget notat til politikerne med oversikt. I årene fra 2016-2019 er 

det satt av ekstra midler for å hindre ventetid.  Fra 2020 er det ikke satt av ekstra midler.  

Kulturdepartementet har endret bestemmelsene for spillemidler for tildelinger i 2018, som medfører 

at tilleggselementer til et idrettsanlegg som for eksempel lys og undervarme til en fotballbane 

vurderes samlet med hovedanlegget (fotballbanen).  Det vil si at det sendes en spillemiddelsøknad, 

og at kostnader og tilskudd blir vurdert samlet. Tilskuddssatsene blir lagt sammen.  

I mange tilfeller vil dette medføre at en kan få mer spillemidler enn før. For få spillemidlene utbetalt 

krever departementet ett sluttregnskap. Men for at vi skal kunne beregne 15 % kommunalt tilskudd 

til både hovedanlegg og tilleggselementer må søker kunne dokumenter fordeling av kostnader.  

Retningslinjer for 15 % kommunalt tilskudd til lag/foreninger som bygger anlegg for idrett og fysisk 

aktivitet, vedtatt 18.06.18:  



5 
 
 

 

1. Alta kommune yter 15 % tilskudd, inntil kr. 375.000,- pr. aktivitetsanlegg og pr. 
tilleggselement ved bygging og rehabilitering av anlegg for idrett og fysisk aktivitet. 
Forutsetningen er at søker kan dokumentere fordeling av kostnader i de tilfellene 
hvor aktivitetsanlegg og tilleggselement fremmes som en spillemiddelsøknad.  

2.  15 % regnes ut fra godkjent kostnader eksklusivt mva. 
3. Det kommunale bidraget forutsetter at prosjektet er finansiert ved hjelp av 

spillemidler. 
4. Ved kontantoverskudd vil ikke det kommunale tilskudd bli utbetalt 
5. Det kommunale tilskuddet utbetales når sluttregnskapet er godkjent. 

 

Oversikt over andre kommunale tilskuddsordninger finnes på www.alta.kommune.no  

6.2 Kommunal garanti 
Når andre enn kommunen står som søker for større idrettsanlegg må kommunen garantere for 

tilbakebetaling av spillemidler ved eventuelt mislighold. Dette gjelder når samlet tilskudd overstiger 4 

mill. Jfr. kulturdepartementets «Bestemmelser om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet» 

Kravet gjelder for: 

 Alle typer haller 

 Alpinanlegg 

 Golfanlegg 

 Motorsportsanlegg 

 Kunstisbaner 

 Rideanlegg 
 

 

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. Garantitiden er 20 år og må godkjennes av fylkesmannen.  

Hvis Alta jeger- og fiskerforening skal kunne søke om spillemidler til innendørs riflebane på 100 

meter, med en beregnet kostnad på vel 18 mill, og spillemidler som overstiger 4 mill, må kommunen 

garantere for spillemidlene. Det må gjøres med et eget kommunestyrevedtak. Det samme gjelder 

Alta skytterlag hvis det viser seg at samlet tilskudd til innendørs skytebane på Kvenvikmoen overstiger 

4 mill. Det er en dialog mellom Alta jeger- og fiskerforening og Alta skytterlag om mulig 

samlokalisering av aktiviteter.  

 

7.0 Måloppnåelse 
Hovedstrategi og hovedmål fra gjeldene plan vedtatt av kommunestyret 20. juni 2017: 
 

http://www.alta.kommune.no/
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Hovedstrategi 

«Alta vil være en av landets best tilrettelagte kommuner for et aktiv liv: idrett- fysisk aktivitet- 

friluftsliv» 

Hovedmål 

«Alta kommune skal bidra til å øke det fysiske aktivitetsnivået blant befolkningen gjennom 

tilrettelegging for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv hele året. « 

Tiltakene i planen vil til sammen fremme fysisk aktivitet for hele befolkningen. Endringen som er 

gjort i denne rulleringen vil understreke dette.  

En helhetlig vurdering av måloppnåelse for alle delmålene vil bli gjort ved neste revidering av hele 

planen.  

8.0 Resultatvurdering av forrige plan 

8.1 Endringer i prioritert anleggsplan for bygging av anlegg for idrett og 

friluftsliv 

8.1.1 Følgende anlegg har fått alle sine spillemidler og er tatt ut av planen: 

Ordinære anlegg 

 Bossekop UL, Bossekop UL, lysanlegg skøytebanen 

 Alta IF, Alta idrettspark, sanitærbygg 

 Alta kommune, Finnmarkshallen aktivitetssal     

 IL Frea, klubbhus ved kunstgressbanen 

Nærmiljøanlegg: 

 Alta kommune, Sandfallet u-skole utendørs styrketrening  

 Alta kommune, Sandfallet u-skole, sandvolleyballbane 

 Alta kommune, Sandfallet u-skole, minibane 1 og 2 

 Alta kommune, Sandfallet u-skole, streetbasket 

 Alta kommune, Sandfallet u-skole, bordtennis 

 Alta kommune, Chillyou treningspark 

Anlegg som er tatt ut av planen av andre årsaker: 

 Sandfallet lysløype rehabilitering blir løst uten spillemidler og tas ut av planen.  

 Bossekop UL, håndballhall i tilknytning til BUL hallen, hallen bygges ved ny sentrumskole 

 

 

8.1.2 Følgende anlegg er tatt inn i planen: 
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Nærmiljøanlegg 

 Alta golfklubb/Alta golfpark,frisbee-/fotballgolfbane på Kvenvikmoen 

 Elvebakken bygdelag, aktivitetsanlegg med gapahuk, trampoline 

 Kronstad vel, grillplass, tursti og gapahuk Jørginasletta 

 Alta kommune, grendelekeplass med fokus vinter med skileikanlegg, treningsapparater, 

gapahuk i Knudsendalen Aronnes 

 Alta o-lag, nærmiljøkartet Kaiskuru.  

 Alta IF, aktivitetsflate med kunstgress, ballvegg og fotballtennis i Skogen, Aronnes 

 Alta kommune, aktivitetspark ved Huset/Alta u-skole. Deles opp i ulike anlegg som 

sandvolleyballbane, basketballbane og andre nærmiljøanlegg etter hvert som det blir 

bestemt hva som skal bygges 

Ordinære anlegg 

 Alta kommune/Kaiskuru snøkanonsameiet, utvidelse av snøkanonanlegget ved Kaiskuru 

skianlegg. Flyttet fra listen over langsiktige behov.  

 Alta kommune/Kaiskuru snøkanonsameiet, utvidelse av rulleskiløypa 

 Alta IF, garderobeanlegg uten dusj, med toalett, lager, kafe/kiosk i Skogen, Alta idrettspark, 

Aronnes 

 Alta IF, ny hovedstadion Alta idrettspark, Aronnes (erstatter rehabilitering kunstgressbane, 

undervarme, vanningsanlegg, tribune) 

 Alta skytterlag, utendørs 100 meter, utendørs 200 meter, feltbane 

 Elvebakken bygdelag, sanitæranlegg på Øyra 

Til uprioritert liste, langsiktige behov 

 Alta o-lag, kartene Lille  Borras, Amtmannsnes og Eiby 

 Alta IF, 7-er bane med lys i Skogen, Alta idrettspark, Aronnes 

 Alta skytterlag, skytterhus med innendørs skytebane Kvenvikmoen 

Andre endringer 

 Alta kommune, friluftsområdet ved Storvannet Kvenvik deles opp i gapahuk, turpadling og 

sanitæranlegg. 

 Alta kommune, aktivitetsområdet ved Huset/Alta u-skole ordinært anlegg. Tiltaket deles opp 

i ulike anlegg, som skateområdet, skatehall etter hvert som det blir bestemt hva som skal 

bygges.  

 Bossekop UL, skileikanlegg Breverud. Deles opp i flere anlegg. Del 1 med lys sandbaner er 

ferdigstilt. Fremtidige delanlegg settes opp på nytt (er ikke forhåndsgodkjent). 

 (Se vurdering av innspillene i vedlegg 1) 

8.2 Endringer i handlingsprogram for fysisk aktivitet 
Kommunale tiltak for å fremme fysisk aktivitet. 
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8.2.1 Følgende tiltak for fysisk aktivitet er tatt ut av planen: 

 Samarbeidsarena for arbeid med fysisk aktivitet internt i Alta kommune. Tatt ut på grunn av 

at det ikke er en prioritert oppgave.  

 Utrede nye spilleflater (idrettshaller) i kommunen. En konsekvens av endret skolestruktur. 

Det er vedtatt å bygge en flerbrukshall ved den nye sentrumsskolen ved Bossekop skole, en 

flerbrukshall og en basishall ved Elvebakken skole. Tiltaket under arbeid. 

 Friluftsdag vinter for 3.-4 klasse. 

 «Aktiv skole». Det ble ikke innvilget prosjektmidler fra helsedirektoratet og tiltaket blir ikke 

gjennomført.  

 Årshjul som viser oversikt over aktiviteter og arrangement i regi av Alta kommune. Ikke 

prioritert. 

 Lage en oversikt over grupper/steder med fysisk aktivitet/møteplasser. Kartlegge og 

informere. Ikke prioritert.  

 Tilrettelegging for fysisk aktivitet i Vassbotnveien inn til Jordanberget på vinterstid med 

tråkking for gående. Tiltaket er iverksatt.  

 

 

8.2.2 Følgende tiltak for fysisk aktivitet er tatt inn i planen 

 

 Hjertesone, bilfri sone rundt skolene, gjennomført ved 3 skoler.  

 Sykkelparkering ved knutepunkt 

 Utlån av elsykkel 

 Bysykler, oppstart prosjekt 
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9.0 Handlingsprogram for fysisk aktivitet, 

kommunale tiltak 2018 

    

       

       

Tiltak Målgruppe  Kostnad  Finansiering Tidsplan Ansvarlig Status 

Fysisk aktivitet, 

skoler/ 

barnehager 

      

1.Trivselsledere/trivsels-

agenter er utvidet til også 

å omfatte 8.-10 trinn 

Elever i grunnskole  Eget budsjett 2015-2019 Oppvekst Barnetrinn og 

ungdomstrinn 

2.Ett friminutt om dagen 

skal ha styrt fysisk 

aktivitet 

Elever   2015-2019 Oppvekst Barnetrinn 

3.Opprette en 

arbeidsgruppe for å 

kartlegge trygg skolevei 

(barnetråkk) 

Fra 5. klasse. Viktig i 

forbindelse med ny 

skole.  

  2019 Tverrfaglig arbeidsgruppe Gjennomført på 2 

skoler, planlagt på 3 

skoler til 

 

4.Friluftsdag vinter 

Samarbeidsavtale med 

Alta folkehøgskole 

Elever på mellomtrinn  Fefo, Finnmark friluftsråd Ålig Oppvekst 5 skoler årlig 
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 Målgruppe Kostnad Finansiering Tidsplan Ansvarlig Status 

5.Friluftsdag høst ved 

Alta folkehøgskole, 

Samarbeidsavtale med 

Alta folkehøgskole 

8. trinn fra Sandfallet Busstransport Finnmark friluftsråd Årlig Folkehelse Skal utarbeides 

samarbeidsavtale 

6.Isfiskekonkurranse 

mars 

5 trinn  Alta Jeger og 

fiskerforening og Alta 

folkehøgskole 

   

7. «Aktiv barnehage» 

Kosthold og aktivitet 

Barnehagebarn  Fylkesmannen/varig drift 2019-2020 Oppvekst/barn og unge Arbeidsplan 2019 nr 74 

og 119 

8.1 time fysisk aktivitet i 

barnehagene 

Barnehagebarn    Oppvekst Tiltak i kommunedelplan 

oppvekst 

9.Utarbeide plan for 1 

time voksenstyrte fysisk 

aktivitet hver dag i skolen 

Skolebarn    Oppvekst Tiltak i kommunedelplan 

oppvekst. Venter på 

sentrale føringer. 

10.”Aktiv fritid” samarbeid 

kommune og 

lag/foreninger  

Mennesker med behov 

for tilrettelegging av 

fritidsaktiviteter 

  Innenfor ordinær 

støttekontakt-budsjett 

2019 Helse og sosial. Bistand  

v/ Tonee Cecilie 

Thomassen 

Inkludere mennesker 

med behov for støtte i 

det ordinære 

organisasjonsliv. 

11.Videreutvikle 

”Treningskompis” til også 

å gi tilbud til 

nabokommuner.  

Mennesker med behov 

for tilrettelegging av 

fritidsaktiviteter 

4.000,- Eget budsjett 2019 Oppvekst/helse og sosial   I samarbeid med 

fylkeskommunen og 

idrettskretsen. Ett kurs i 

året for aktuelle i Alta 

kommune 

12.Fagutvikling, kurstilbud 

til treningskompiser, 

aktiviteter/aktivitetsdager.  

Tilbud til de som har 

behov for tilrettelegging  

 Eget budsjett 2019 Oppvekst/helse og sosial I samarbeid med  

Finnmark IK og NIF 
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Tilpasset aktivitet Målgruppe Kostnad Finansiering Tidsplan Ansvarlig Status 

13.Sommerleir og 

sommerskole for barn 

Barn i Alta 600.000 Søker om midler fra nasjonal 

tilskuddsordning for 

lavinntektsfamilier 

2019 Kultur  

14. Dekning av kostnad til 

fritidstilbud. Opprettelse 

av arbeidsgruppe 

Barn i Alta  Søke om midler. NAV 2018 Oppvekst Samarbeid Barn og 

unge, ved 

hjelpetjenesten, 

barnevern, Nav 

15. Friskliv UNG 12 ukers 

oppfølging 

Ungdom/unge voksne 

17-27 år med behov for 

livsstilsendring 

 Eget budsjett 2018- Rehabiliteringsavdelingen/

Frisklivssentralen 

 

16. Frisklivtreninger Voksne 28-67 år med 

behov for endring av 

levevaner 

 Eget budsjett. Prosjektmidler 

fra fylkesmannen ut 2018. 

2019 Rehabiliteringsavdelingen/

Frisklivssentralen 

 

17.Aktivitetsvenner Personer med demens  Prosjektmidler fra 

Nasjonalforeningen for 

folkehelse 

2019 Alta kommune v/leder Alta 

frivilligsentral og 

Nasjonalforeningen v/Alta 

demensforening 

 

18. Frisklivsspalte i 

Altaposten 

Altas befolkning  Samarbeid med Altaposten 2018- Frisklivsentralen  

Nye trimtilbud       

19.Sykkelbyen Alta, 

motivasjon- og 

trafikkopplæring Alle syklister 70 000 Trafikksikkerhetsplan 2019 

Kommunal teknikk, 

trafikksikkerhet. Miljø. 

Folkehelse 

Fast tildeling 
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 Målgruppe  Kostnad  Finansiering Tidsplan Ansvarlig Status 

Tilretteleggingstiltak       

20.Vinterløyper for 

«Fatbike» løype/trugestier i 

terrenget, Kaiskuru, 

Sandfallet, Gakori. 

Samarbeid med 

Nordlysbyen sykkel 

Informere hele 

befolkningen  Eget budsjett 2019 Miljø/park/idrett,  

Forebygge konflikter i 

skiløypene 

21.Fortsette å utvikle 

merking av skiløyper i 

fjellet Hele befolkningen  15 000 Folkehelse 2019 Miljø/park/idrett  

Bollo, Reinbukkelv, 

Sarves, samarbeid med 

lag/foreninger. 

Kvalitetssikres, bedre 

standard. Lage 

instruks.  

22..Videreutvikle nettbasert 

informasjon om fysisk 

aktivitet i naturen med 

turialta.no Hele befolkningen    2019 

Park/idrett, Sykkelbyen 

 

  

23..Nasjonal standard på 

merking av Byløypa og 

nærturer i sentrum Hele befolkningen  

Turskiltprosjektet, Finnmark 

fylkeskommune og Gjensidige 

stiftelsen 2019 Folkehelse-koordinator Sluttføres i 2019 

24..Merking av 16 

sykkelløyper i terrenget 

etter nasjonal standard   

Eget budsjett, midler fra 

fylkeskommunen, Fefo og 

Gjensidige stiftelsen 2019 Sykkelbyen  sluttføres i 2019 

25. Utrede aktivitetspark 

med skateområdet ved 

Huset/Alta u-skole. Ungdom 1 mill til forprosjekt Eget budsjett og spillemidler 2019-2020 Kultur 

Virksomhetsplan 2019 nr. 

139 
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 Målgruppe  Kostnad  Finansiering Tidsplan Ansvarlig Status 

26.Offroad sykkelprosjekt. 

Kartlegge og planarbeid Sykkelmiljøet i Alta   2019 Miljø/park/idrett 

Det er ønske om en 

masterplan for sykling 

27.Legge til rette for 

selvorganiserte aktiviteter. 

Møtepunkt mellom offentlig 

forvaltning og grupper som 

driver selvorganisert.  

Selvorganiserte. Ofte 

ungdom.   2019 Kultur og park/idrett  

28..Tilrettelegge for ulike 

arrangementer, 

Finnmarksløpet, større 

turneringer og lignende, 

NNM langrenn, Barents 

Winter games i 2022 Lag/foreninger   2019 

Drift og 

utbygging/kultur 

Virksomhetsplan 2019 

nr. 101 

29.Sykkelparkering ved 

knutepunkt Alle som tar buss  Finansieres gjennom «Klimasats» 2019 Samfunnsutvikling 

Virksomhetsplan 2019 

nr. 147 

30.Utlån av elsykkel Voksne  Finansieres gjennom «Klimasats» 2019 Samfunnsutvikling 

Virksomhetsplan 2019 

nr. 147 

31.Bysykler, oppstart 

prosjekt Innbyggere og turister   2019 Drift og utbygging 

Virksomhetsplan 2019 

nr. 194 

Informasjon       

32.Markedsføre 

utstyrssentral i regi av 

Frivillig sentralen 

Alle som her behov for å 

låne diverse utstyr til 

fysisk aktivitet   2019 

Helse og 

sosial/Folkehelse 

gruppa 

 Ikke godt nok kjent enda. 

Vurdere om det bør lages 

en brosjyre. Bedre info 

hjemmesiden. 
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10.0 Prioritert anleggsplan for utbygging av anlegg for fysisk aktivitet, 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 friluftsanlegg etablert av lag/foreninger 
2. Ferdige andre anlegg 
3. Påbegynt friluftsanlegg, etablert av lag/foreninger 
4. Påbegynte andre anlegg 
5. Søkt om spillemidler friluftsanlegg, etablert av lag/foreninger 
6. Søkt om spillemidler andre anlegg 
7. Anlegget er forhåndsgodkjent friluftsanlegg, etablert av lag/foreninger 
8. Anlegget er forhåndsgodkjent andre anlegg 

 

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.  

Et friluftslivsanlegg er anlegg som f.eks. dagsturhytte, turveier, tur- /skiløyper og turstier, anlegg for turpadling, gapahuk, turkart. 
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10.1 Ordinære anlegg – nyanlegg og rehabiliteringer, prioritert liste.  
(prioritering i forrige plan i parentes, tallene i hele 1000) 

  

Anlegg Tilskudds-

berettige 

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/slutt-

regnskap 

1(3) Alta kommune, Finnmarkshallen, 

flerbrukshall 

76 016  14 000    

PS 107/13 05.06.15 

2016,2017,2018

,2019 Sendt 21/11-18 

2(3) Alta kommune, Finnmarkshallen 

fotballgarderober 

10 476 1 250    

  

2016,2017,2018

,2019 Sendt 21/11-18 

3(6) Alta klatreklubb, Gnisten buldrevegg 1 099 381 138    22.11.16 2017.2018,2019 10.12.18 

4(7) Alta golfpark, klubbhus, 

 Garderober 

6 947 2 683 375 

223 

  

 09.10.17 2018,2019 17.12.18 

5(8) Alta golfpark, garasje 1 420 547 174    09.10.17 2018,2019 17.12.18 

6(11) Tverrelvdalen IL, kunstgress på 

eksisterende gressbane 

Lysanlegg 

7 250 3 021 375 

366 

   23.11.17 2019 19.02.19 

7(25) FFO/Alta kommune, universelt utformet 

turveg på Sandfallet 

1 815 200   Ikke vurdert 

 31.08.18 2019 Påbegynt 

8(9)  Alta rideklubb, utendørs ridebane bane 1 1.739 725 260    05.07.17   

9 (10) Alta rideklubb, utendørs ridebane bane 2 2.214 875 332    05.07.17   

10(55) Alta IF, ny 11-er kunstgressbane Alta 

idrettspark (skogen)  

Lysanlegg 

7 267 3 028 375 

 

   10.10.18   
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Anlegg Kostnader (inkl. 

mva) 

Spille-

midler  

 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 

11(47) Nerskogen IL, kunstgressbane 11-er 

Lysanlegg 

8 504 3 375 375    19.12.18   

Anleggene under er ikke forhåndsgodkjent. Etter hvert som de får forhåndsgodkjenning og det søkes om spillemidler vil de bli flyttet opp. Det er ikke prioritert innbyrdes mellom anleggene.  

Ved behov vil anleggene under, i mellom rulleringene, bli prioritert innbyrdes etter prioriteringsreglene 

12(12) Tverrelvdalen IL, rehabilitering av 

skiløypa, del I 

1.118 559 160    09.10.15  Forhåndsgod-

kjenning er gått 

ut 

13(13) Alta SSF/NMK vann og snøprod. 1000 417 150       

14(14)   Alta rideklubb, ridehall 6.745 1.875 375    PS 141/12 

3 mill 

   

15(15)  Alta rideklubb, stall 4.800 875 720       

16(16) Alta rideklubb, ridesti/luftegård/lager 1.700 708 255       

17(19) Alta SSF/NMK flomlys 2.300 958 345       

18(20) Alta kommune, tilrettelegging i 

Tollevikfjæra for funksjonshemmede og 

forflytningshemmede 

250 156.    Ikke vurdert 

    

19(21) Alta kommune, friluftsanlegg på Kreta 

Kåfjord 

Eget prosjekt    Ikke vurdert 

   V. plan nr. 83 

20(23) Alta SSF/NMK Alta, tidtakerbu 

m/sekretariat og speakertårn 

3.500 1.458 375   

    

21(24) Alta IF; friidrett, nytt stevnekontor og lager 1.608 670 241       

22(26) Tverrelvdalen IL, rehab. skiløypa del II 338 141 51       
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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 

23(28) Alta skytterlag, rehabilitering og utvidelse 

av skytebanen på Kvenvikmoen, 100 m,  

2.480         

24(28) Alta skytterlag, rehabilitering og utvidelse 

av skytebanen på Kvenvikmoen, 200 m 

         

25(28) Alta skytterlag, rehabilitering og utvidelse 

av skytebanen på Kvenvikmoen, feltbane 

utendørs 

         

26(29) Alta IF, Alta idrettspark ny hovedstadion  

Må deles opp  i flere anlegg etterhvert 

12.000         

26(32) Alta kommune, aktivitetspark med blant 

annet skateanlegg ved Ungdommens 

hus/Alta u-skole 

3.545 1.477        

27(33) Kronstad vel,  11-er bane kunstgress 2.700 1.100 375       

28(34) Rafsbotn IL lys kunstgressbane 100 42 15       

29(35) Rasfbotn IL garasje 500 208 75       

30(36) Alta kommune, flerbrukshall i tilknytning 

til ny sentrumsskole ved Bossekop skole 

35.000         

31(38) Alta kommune, flerbrukshall ved 

Elvebakken skole 

32.500 for begge 

hallene 

 375       

32(39) Alta kommune, turnhall/basishall ved 

Elvebakken skole 

  375      Avhengig av 

kommunal 

driftsstøtte 

33(40) Alta kommune, flerbrukshall Alta øst 35.000         
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Anlegg Kostnader (inkl. 

mva) 

Spille-

midler 

(foreløpige 

tall) 

 15 

prosent 

kommuna

l støtte  

Kommunal 

andel for egne 

anlegg 

Årlige drifts- 

kostnad for 

kommunen 

K-styre 

vedtak 

Forhånds- 

godkj 

Søkt om 

spillemidler 

Status 

34(41) Alta IF, lysløype idrettspark og Sandfallet 1.650  248       

35(42) Alta o-lag, Komsa/Sandfallet/Aronnes kart 140  21       

36(43) Alta o-lag, Gakori-Øytun kart 215  32       

37(44) Arena MTB Alta,  Øytun/Jorra med 

trailhead (startområde) 

250  38       

38(45) Arena MTB Alta Gampvannslia 700  105       

39(46) Talvik IL, kunstgressbane 11-er 

rehabilitering 

3.250  375       

40(48) Nerskogen IL, rundløpbane for  

terrengsykling 

1.230  185       

41(49) Alta IF, rehabilitering av trappene ved 

Altabakkene 

         

42(50) Rafsbotn IL, tilbygg grendehus med 

garasje, garderobe 

2.800  1.200       Byggestart 2018 

43(51) Rafsbotn IL tilbygg grendehus, kontor og 

lager 

2.700 1.125       Byggestart 2020 

44(52) Alta kommune, friluftsområdet ved 

Storvannet i Kvenvik, turpadling 

        Friluftsanlegg 

45(52) Alta kommune, friluftsområdet ved 

Storvannet i Kvenvik, gapahuk 

        Friluftsanlegg 

46(52) Alta kommune, friluftsområdet ved 

Storvannet i Kvenvik, sanitæranlegg 

        Friluftsanlegg 
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Anlegg Kostnader (inkl. 

mva) 

Spille-

midler 

(foreløpige 

tall) 

 15 

prosent 

kommuna

l støtte  

Kommunal 

andel for egne 

anlegg 

Årlige drifts- 

kostnad for 

kommunen 

K-styre 

vedtak 

Forhånds- 

godkj 

Søkt om 

spillemidler 

Status 

47(53) Alta jeger- og fiskerforening, 100 m 

innendørs skytebane, rifle, 15 baner med 

servicebygg 

21.700        Byggestart 2019 

48(54) Kviby IL, forlengelse og rehabilitering av 

eksisterende lysløype 

160 80 24       

49 Elvebakken bygdelag, sanitæranlegg ved 

badeplassen Øyra 

179         

50 Alta kommune/Kaiskuru 

snøkanonsameiet, utvidelse av 

snøkanonanlegget ved Kaiskuru skianlegg 

3.000 1.250        

51 Alta kommune/Kaiskuru 

snøkanonsameiet, utvidelse av 

rulleskiløypa 

4.000 1.600        

52 Alta IF, garderober uten dusj med toalett, 

kiosk, lager 

900 375        
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10.2 Nærmiljøanlegg, prioritert liste. 
  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(8) Alta kommune, Chillyou aktivitetspark 

for ungdom og barn 

723 300  K026   11.07.17 2018,2019 21.12.18. 

2(9) Alta orienteringslag, Kvenvikmoen kart 100 50 12    Trenger ikke 2018,2019  

3(10) Alta orienteringslag Auskarnes 100 50 12    Trenger ikke 2018,2019  

4(11) Alta orienteringslag Rafsbotn - Russeluft 100 50 12    Trenger ikke 2018,2019  

5(23) Tverrelvdalen IL, utendørs 

volleyballbane med kunstgress 

441 208      02.07.18 2019  pga kontant-

overskudd 

20.02.19 

6(23) Tverrelvdalen IL, aktivitetsløype med 

isflate 

287 123 27    02.07.18 2019 Pga kontant-

overskudd 

20.02.19 

7(13) Bossekop UL, skileik del1 lys sandbaner.  185 93 20    12.09.18 2019 25.09.19 

8(20)  Amtmannsnes bygdelag, akebakke og 

tilknytningsløype 

294 147 44    27.09.18 2019 25.02.19 

9 Alta o-lag, Kaiskuru kart 100 50 12    Trenger ikke 2019  

10(1) Tverrelvdalen IL, skileik ved 

Gammelsetra 

613 200 pr. 

byggetrinn 

92 pr 

byggetrinn   

   19.12.17   
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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 prioritert 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 

11(14)  Alta kommune, sykkeltrail ved Alta u-

skole 

300 150  150 10     

12(15) Kronstad vel, sandvolleyballbane 150 75 22       

13(16) Kronstad vel, aktivitetspark styrketrening 250 125 38       

14(17) Alta kommune/Alta vid. skole, militær 

hinderbane 

563         

15(23) Alta kommune, aktivitetspark ved Talvik 

skole 

479         

16 Alta golfklubb/Alta golfpark, frisbee-

/fotballgolf Kvenvikmoen 

200         

17 Elvebakken bygdelag, gapahuk 104         

18 Elvebakken bygdelag, trampoline 143         

19 Kronstad vel, tursti          

20 Kronstad vel, gapahuk 150         

21 Alta kommune, skileikanlegg 

Knudsendalen 

800         

22 Alta kommune, treningspark 

Knudsendalen 

         

23 Alta kommune, gapahuk Knudsendalen          

24 Alta kommune, aktivitetspark ved 

Huset/Alta u-skole, deles opp etter hvert,  

        Bevilget 

forprosjekt 
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  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 

25 Alta IF, aktivitetsflate med kunstgress,  

ballvegg og lys i Skogen 

300 150        

26 Alta IF, fotballtennis i Skogen 300 150        

27 Bossekop UL, skileik Breverud           

 

10.3 Løypetiltak i fjellet og overnattingshytter i fjellet, ved kysten og i lavlandet 
1 Alta og omegn turlag, overnattingshytte  

i nordlysobervatoriet Haldde 

         

2 Alta røde kors, rehabilitering av hytte på 

Sarves 

300 125 45       
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10.4 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 

Komsa vel, rehabilitering av kunstgress 

bane ved Komsa skole 

1.400 583 210   

   

Avventer 

skoleutbygging 

Alta kommune, sykkelløype Tverrelvdalen 80 40        

Alta kommune, sykkelløype AKG 80 40        

Alta kommune, sykkelløype Øytun 

folkehøgskole 

80 40    

    

Alta IF, Alta idrettspark, kaldhall          

Alta IF, Alta idrettspark klubbhus, 

rehabilitering kafe og kontorer 

1.500 625 225   

    

Alta IF, Alta idrettspark 7-er bane med lys i 

Skogen,  

     

    

Alta o-lag Gurbutvuobmi –Eiby kart          

Alta orienteringslag o-kart over Lille 

Borras, Amtmannsnes og Eiby 

 

     

    

Alta kommune, Kaiskuru skianlegg, 

rehabilitering, merking, omorganisering 

     

    

Alta skytterlag, Skytterhus med innendørs 

skytebane på Kvenvikmoen 

9.240     

   

Bør koordineres 

med Alta jeger- og 

fiskerforening som 

også har planer om 

innendørs 

skytebane 
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Vedlegg 1 Innspill til handlingsdelen 
 

  
 Alta golfklubb/Alta golfpark, epost 24.10.18  
Frisbee-/fotballgolfbane, nærmiljøanlegg. Skal lokaliseres på Kvenvikmoen i tilknytning til 6 hullsbanen. Banen skal bruket til 
både golf, frisbeegolf og fotballgolf. De ønsker å øke den totale aktiviteten og tiltrekke seg flere grupper potensielle spillere, 
spesielt ungdom. Kostnad kr. 200.000.  
Vurdering: Tas med på prioritert liste over nærmiljøanlegg  
 
Elvebakken bygdelag, epost 30.10.18  
Aktivitetsanlegg på Øyra bestående av følgende spillemiddelberettigete anlegg: Gapahuk, nedgravd trampoline og 
sanitæranlegg. I tillegg skal de etablere en molok for avfallshåndtering og en sperring/bom. Nærmiljøanlegg: Trampoline kr. 
142.750. Friluftsanlegg: Gapahuk kr. 103.750, sanitæranlegg kr. 178.575.  
Vurdering: Anleggene er i tilknytning til eksisterende utendørs badeanlegg på Elvebakken. Anleggene tas med på prioritert 
liste over nærmiljøanlegg.  
 
Alta kommune, Skialliansen/Kaiskuru snøkanonsameiet, Alta kommune park/idrett, epost 13.11.18  
1. Utvidelse av snøkanonanlegget ved Kaiskuru skianlegg. Det skal tilrettelegges for snøproduksjon ved den gamle 
hoppbakken og vannet skal hentes fra Tverrelva. Kostnad kr. 3 000 000. Samarbeid mellom Skialliansen/Kaiskuru 
snøkanonsameiet og Alta kommune ved park/idrett.  

2. Utvidelse av rulleskiløypa ved Kaiskuru skianlegg på 1700 meter. Sikring, skilting og trase som går utenom standplass for 
skiskyting. Formålet er bedre treningsmuligheter og muligheter for rulleski NM i skiskyting. Prosjekteier er samarbeid 
mellom skialliansen og Alta kommune.  
Vurdering: Skialliansen er et samarbeid mellom skiklubbene i Alta. Utvikling av Kaiskuru skianlegg er viktig. Anleggene tas 
med på prioritert liste.  
 
Alta o-lag, epost 14.11.18  
Nærmiljøkartet Kaiskuru ønskes med i planen. Lille Borras, Amtmannsnes, Eiby er ikke aktuelt de kommende 2 år.  
Vurdering: Det er søkt om spillemidler til nærmiljøkartet Kaiskuru og anlegget tas med på prioritert liste. Nærmiljøkartene 
Lille Borras, Amtmannsnes og Eiby settes på uprioritert liste. Det er ikke krav om at o-kart skal være med på den prioriterte 
listen for å kunne søke om spillemidler, men det anbefales.  
 
Alta IF, brev 20.11.18  
1. Nytt sanitærbygg kan tas ut av planen.  

2. Ønske om at kunstgressbane i skogen blir prioritert høyere.  

3. Nærmiljøanlegg i skogen med aktivitetsflate på 100-200 m2 med kunstgress, ballvegg og fotballtennis. Kostnad ca 
600.000.  

4. Ved kunstgressbanen i skogen: Garderobeanlegg med 2 garderober uten dusj, men med toalettfunksjoner. I tilknytning til 
garderobebygget er det ønskelig å etablere et mindre bygg med lager og kafe/kiosk. Kostnad kr. 900.000  

5. Ny 7-er bane med lysanlegg ved siden av kunstgressbanen i skogen. Kostnad: 3-3,5 mill.  

6. Anlegg nr. 27,29,30 og 31 fjernes og erstattes med etablering av ny hovedstadion. Kostnad: foreløpig estimat 12 mill.  
 
7. Rehabilitering av trappen opp hoppbakken er med i planen. Alta IF ønsker ikke å prioritere dette anlegget for det ikke er 
aktivitet i hoppbakken. Tiltaket er imidlertid et folkehelsetiltak da mange bruker trappen som trimtrapp og adkomst til 
Sandfallet. Alta IF ønsker at Alta kommune bevilger penger til rehabilitering av trappen så kan Alta IF administrere jobben.  

8. Det bør være en offentlig gangstiforbindelse med lys mellom idrettsparken og kommunal gang- og sykkelvei mellom 
Aronnes skole og Alta sentrum. Alta IF ønsker et møte med Alta kommune for å drøfte hvordan og hvor en slik trase bør gå.  
Vurdering:  
1. 1.OK  

2. Når anlegget er forhåndsgodkjent vil anlegget bli prioritert høyere. Når anlegget er ferdigstilt og sluttregnskapet er 
godkjent vil anlegget blir prioritert høyest, etter ferdige friluftsanlegg.  

3. Nærmiljøanlegg i skogen med kunstgressflate tas med på prioritert liste for nærmiljøanlegg.  

4. Bygg med garderobe, toalett, lager og kafe/kiosk tas med på prioritert liste ordinære anlegg.  

5. Alta IF må vurdere i utleggingsperioden om ny 7-er banen eventuelt bør være på uprioritert liste. Hva er tidsplanen for 
anlegget? Det er ulike meninger i arbeidsgruppa om det skal tillates bygd flere kunstgressbaner.  
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6. Ny hovedstadion til 12 mill er et stort anlegg som er nødvendig for at Alta IF sin toppsatsning. Alta IF må vurdere i 
utleggingsperioden om ny stadion kan være på uprioritert liste. Hva er tidsplanen for anlegget?  

7. Viser til tidligere kontakt med Alta kommune park/idrett, i 2016. Der Alta kommune var villig til å gi et tilskudd når trappa 
var ferdig rehabilitert. Alta kommune ønsker ikke å påta seg hele kostnaden.  

8. Når det gjelder en offentlig gangstiforbindelse mellom idrettsparken og kommunal gang/sykkelveg så anbefaler vi at Alta 
IF tar kontakt med kommunalteknikk. Vi oversender innspillet til leder kommunalteknikk til orientering.  
 
Kronstad vel, epost sendt 12.11.18  
1. Grillplass, sosialt samlingspunkt. Kostnader: kr. 90.000  

2. Tursti langs Altaelva. Har ikke beregnet kostnad. De ønsker samarbeid med utbygger på gamle Kronstad camping, Alta 
kommune og Sykkelbyen Alta.  

3. Gapahuk på Jørginasletta ved Altaelva. Kostnad kr. 300.000.  
 
Vurdering:  
1. Grillplass er ikke spillemiddelberettiget.  

2. Turstien tas med på prioritert liste. Traseen er vist i kommuneplanens arealdel. Det er plankrav for stien, det vil si at det 
må lages reguleringsplan for området før stien kan realiseres.  

3. Tas med på prioritert liste.  
 
Alta kommune, park/idrett, notat datert 10.12.18.  
Grendelekeplass i Knudsendalen på Aronnes. Skileikanlegg, trenings/lekeapparater, benker, gapahuk. Kostnad: kr 800.000.  
Vurdering: Anleggene tas med på prioritert liste under nærmiljøanlegg. Deles opp i skileikanlegg, treningsdel og gapahuk.  
 
Alta skytterlag, epost 09.01.19 m. flere  
1. Skytterhus Kvenvikmoen. Toaletter, garderober, lager og skifterom for damer og herrer. Kafe og oppholdsrom. Kostnad 
kr. 9 240 000.  

2. Innendørs skytebane på Kvenvikmoen, i det nye skytterhuset: Bygge nytt skytterhus på Kvenvikmoen med innendørs 
skytehall med 10 baner på 15 meter. Utvide til 10 baner og flytte eksisterende 15 m innendørsbane på Alta ungdomsskole 
til nytt skytterhus på Kvenvikmoen. Total kostnad for skytebanedelen: 1 401 100  

3. Utendørs skytebaner på Kvenvikmoen. Rehabilitering/nybygg og feltanlegg. Rehabilitering og nybygg for øvelsene felt, 
stang, felthurtig og baneskyting utendørs. 100 og 200 m bane og feltanlegg. Ny standplass 200 m. Totalkostnad: 2 476 448.  
 
Vurderinger:  
1. Skyttermiljøet i Alta er stort og det er behov for et større skytterhus. Skytterlaget og Alta jeger- og fiskerforening bør gå i 
dialog om samkjøring av planer for innendørs skytebane på Kvenvikmoen. Settes på langsiktig behov.  

2. Innendørs skytehall krever kommunal garanti. Skytebanen i ungdomsskolebygget har fått spillemidler i 2014. 
Sluttregnskap 29.04.13. Kulturdepartementet må avklare hvor mye som må tilbakebetales av spillemidlene, hvis skytebanen 
i ungdomsskolebygget legges ned. Det kan være aktuelt å flytte skivene til Kvenvikmoen etter hvert. Kulturdepartementet 
må godkjenne en slik flytting. I eksisterende skytebane ved Alta u-skole er der 6 baner.. Alta jeger- og fiskerforening har ved 
forrige rullering fått godkjent at en 100 meters innendørs skytebane, med 15 baner og servicebygg, på Kvenvikmoen. 
Kostnader kr. 21,7 mill. Alta JFF og Alta skytterlag bør vurdere om ikke det er mulig å samarbeide om bygningsmassen på 
Kvenvikmoen. Det er plankrav for bygningsmasse større enn 1000m2. Planavdelingen må kontaktes for avklaring. Setter på 
langsiktig behov, se punkt 1.  

3. Eksisterende anlegg: 200 meter riflebane 30 baner. Anleggsnummer 29201. Har ikke fått spillemidler. 100 meter riflebane 
20 baner. Fått spillemidler senest i 2006. Anleggsnummer 29200. Banene utvides. Anleggene tas med på prioritert liste.  
 
Alta kommune, miljø/park/idrett  
Anlegg nr. 52 i eksisterende plan splittes opp i anlegg for turpadling, gapahuk og sanitæranlegg.  
Vurdering: Alle 3 anleggene er friluftsanlegg og tas med på prioritert liste. Samme anlegg som også var plassert som nr. 22 
under nærmiljøanlegg tas ut av planen. 
 

Kommentarer fra idrettsrådet:  
Planlagte anlegg til Kronstad vel. Det må sikres at ikke anleggene tas av vårflom.  
Vurdering: Viktig faktor, må tas hensyn til. 
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Alta kommune, Knudsendalen. Det er viktig at det er lys ved nærmiljøanlegg som anleggene i Knudsendalen.  
Vurdering: Er ivaretatt, det blir fokus på vinterbruk. 

Alta jeger- og fiskerforening og Alta skytterlag bør samarbeide om skyteanleggene på Kvenvikmoen. Spesielt bygg for 
innendørs skyting bør samkjøres. 
Vurdering: Viktig innspill, der er allerede kontakt mellom lagene.  

Trappen til Altabakken blir mye brukt som trimanlegg og bør rustes opp. Idrettsrådet ønsker at Alta kommune og Alta IF 
samarbeider om en løsning. 
Vurdering: Det kan også vurderes trimtrapp andre steder, for eksempel fra universitetet og ned mot Alta idrettspark. Bør 
vurderes i utleggingsperioden.   

Vedlegg 2 Merknader og innspill i utleggingsperioden for offentlig 

ettersyn 
 

Vedlegg 3 Saksfremlegg og vedtak sluttbehandling 


