
1 
 
 

Alta kommune  
Oppvekst og kultur 

Kommunedelplan for 

Fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv 

2021-2033 
Rullering av handlingsdelen 2022 

 

Vedtatt av kommunestyret 14.06.22 

 

 

Olavbakken i Saga, Nerskogen IL 

aaab/11.05.22 



2 
 
 

 

Innhold 
1.0 Bakgrunn ........................................................................................................................................... 3 

2.0 Formålet med planen ........................................................................................................................ 3 

3.0 Tidsplan ............................................................................................................................................. 3 

4.0 Prioriteringer ..................................................................................................................................... 3 

5.0 Driftskonsekvenser ............................................................................................................................ 4 

6.0 Økonomi ............................................................................................................................................ 4 

6.1 Kommunalt tilskudd, 15 % ............................................................................................................. 4 

7.0 Måloppnåelse .................................................................................................................................... 5 

8.0 Resultatvurdering av forrige plan ...................................................................................................... 5 

8.1 Endringer i prioritert anleggsplan for bygging av anlegg for idrett og friluftsliv ........................... 5 

8.1.1 Følgende anlegg har fått alle sine spillemidler og er tatt ut av planen: ................................. 5 

8.1.2 Følgende anlegg er tatt inn i planen:...................................................................................... 6 

9.2 Endringer i handlingsprogram for fysisk aktivitet ......................................................................... 7 

9.2.1 Følgende tiltak for fysisk aktivitet er tatt ut av planen: ......................................................... 7 

9.2.2 Følgende tiltak for fysisk aktivitet er tatt inn i planen ........................................................... 7 

11.0 Handlingsprogram for fysisk aktivitet, kommunale tiltak 2021-2022 ............................................. 8 

12.0 Prioritert anleggsplan for utbygging av anlegg for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv ................. 11 

12.1 Ordinære anlegg – nyanlegg og rehabiliteringer, prioritert liste. ............................................. 12 

12.2 Nærmiljøanlegg, prioritert liste. ................................................................................................ 17 

12.3 Løypetiltak i fjellet og overnattingshytter i fjellet, ved kysten og i lavlandet ........................... 20 

12.4 Uprioritert liste over langsiktige behov ..................................................................................... 20 

Vedlegg 1: Innspill til prioritert anleggsplan for utbygging av anlegg for fysisk aktivitet, idrett og 
friluftsliv, frist 01.12.21. ........................................................................................................................ 23 

Vedlegg 2: Merknader i utleggingsperioden for offentlig ettersyn, frist 09.05.22 ............................... 25 

Vedlegg 3: Vedtak sluttbehandling og saksfremlegg ............................................................................ 26 

 

  



3 
 
 

1.0 Bakgrunn 
Det er et krav fra Kulturdepartementet om at alle kommunene må ha en 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 i 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, tekniske 
tjenester, helse og sosial, avdeling for samfunnsutvikling og 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 av andre aktuelle kommunale planer, årlige 
virksomhetsplaner og budsjett.  

3.0 Tidsplan 
 Oppstart oktober 2021 
 Lag og foreninger i Alta ble tilskrevet 21.10.21, med frist for innspill 01.12.21 
 Kommunens hjemmeside 21.10.21, annonse i Altaposten 27.10.21. 
 Første gangs politisk behandling i hovedutvalget for oppvekst og kultur 08.03.22 og 

planutvalget 22.03.22 
 Offentlig ettersyn i seks uker, frist for innspill 09.05.22 
 Sluttbehandling i kommunestyret 14.06.22 

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 alle andre anlegg 
3. Påbegynt friluftsanlegg, etablert av lag/foreninger 
4. Påbegynte alle andre anlegg 
5. Søkt om spillemidler friluftsanlegg, etablert av lag/foreninger 
6. Søkt om spillemidler alle andre anlegg 
7. Andre anlegg som det er behov for 

 
Det er kommunestyret som vedtar den endelige prioriteringen i sitt vedtak i juni.  
 
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 bør ha en driftsplan for anlegget. 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 2022 satt av kr. 711 000 til 15 % ordningen. Dette er ikke nok for å 
hindre venteliste. Vi har betalt ut tilskuddet for 2022 til anlegg som har stått på venteliste i 2 år.  

I tillegg kunne vi, hvis det var budsjettdekning, ha betalt ut vel 1,3 mill til anlegg som er ferdig. For 
anlegg som det er søkt om spillemidler til, men som ikke er ferdige, vil i tillegg ha krav på 2 mill. Så i 
sum mangler vi pr. dato vel 3 mill.  

Kulturdepartementet har endret bestemmelsene for spillemidler, som medfører at tilleggselementer 
til et idrettsanlegg som for eksempel lys 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: 
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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  

7.0 Måloppnåelse 
Hovedstrategi og hovedmål fra gjeldene plan vedtatt av kommunestyret 22.06.21: 
 

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.  

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: 
 Alta golfpark, klubbhus 
 Tverrelvdalen IL, kunstgressbane 
 Alta kommune, Finnmarkshallen, flerbrukshall 
 Finnmark friluftsråd, turkart 
 Amtmannsnes bygdelag, gapahuk 
 Bossekop UL, skileik 
 Alta kommune, aktivitetspark ved Talvik skole 
 Alta kommune, Kaiskuru nærmiljøsenter dekkpark 
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8.1.2 Følgende anlegg er tatt inn i planen: 
 

Ordinære anlegg 

 Alta motorsportklubb/NMK Alta, ny driftsbygg ved asfaltbanen (flyttet fra uprioritert liste) 
 Alta skytterlag, skytterhus med 15 m innendørs bane, deles i to anlegg. 
 Bossekop UL, rehabilitering av kunstgressbanen i BUL- parken.  
 Alta kommune/Finnmark friluftsråd, dagsturhytte på Nordtoppen 
 Tverrelvdalen IL, rehabilitering av lysløype fra Losvar til Gammelsetra 
 Alta kommune/Kaiskuru snøkanonsameiet, utvidelse av snøkanonanlegg 
 Alta IF, stor aktivitetspark 
 Alta IF, liten aktivitetspark 
 Alta IF, gapahuk skileik 
 Alta IF, gapahuk aktivitetsløype 
 Alta IF, gapahuk jubileumsbane 

Nærmiljøanlegg 

 Alta kommune, klatrepark, basketballbane og sykkelbane ved Bossekop skole 
 Rafsbotn IL, 3-er bane fotball ved eksisterende fotballbaner 
 Uteaktivitetsgruppa i Kaiskuru, 2 gapahuker, skileikanlegg, trimtrapp, hinderløype med 

klatring 

 

Andre endringer 

 Alta IF, styrketreningsposter er slått sammen med aktivitetsløype 
 Alta IF, 11 nærmiljøanlegg er slått sammen til 2 aktivitetsparker under ordinære anlegg 

 

Anlegg som ikke er tatt inn 

 Alta turnforening /Alta karateklubb, basis og kampsporthall ved Finnmarkshallen 
 Bossekop UL, rehabilitering av kunstgressbanen ved Bossekop skole 

 

 (Se vurdering av innspillene i vedlegg 1 og vedlegg 2) 

Endring i kulturdepartementets bestemmelser 

I kulturdepartementets Bestemmelser om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet – 2021, pkt 
3.5.2 er det tatt med en maks begrensning for tilskudd til nærmiljøanlegg på kr. 1 500 000 per 
anleggssted. Det kan medføre at noen av nærmiljøanleggene som er med i planen ikke kan få 
spillemidler fordi maks beløpet er oppnådd.  
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9.2 Endringer i handlingsprogram for fysisk aktivitet 
Kommunale tiltak for å fremme fysisk aktivitet. Det er ikke store endringer i handlingsprogrammet 
for fysisk aktivitet.  

9.2.1 Følgende tiltak for fysisk aktivitet er tatt ut av planen: 
 Finnmark friluftsråd, aktiviteter på Altagårdshagen 
 Finnmark friluftsråd, turkart, er ferdig laget  

 

9.2.2 Følgende tiltak for fysisk aktivitet er tatt inn i planen 
Finnmark friluftsråd, det er mulig å søke tilskudd/samarbeid for tiltak for personer med særskilte 
behov (som rus/psykiatri, eldre, personer med funksjonsnedsettelse).
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11.0 Handlingsprogram for fysisk aktivitet, kommunale tiltak 2021-2022 
Nye tiltak og tiltak som videreutvikles. Tiltak som er en del av varig drift er tatt ut. 

Tiltak Målgruppe  Kostnad  Finansiering Tidsplan Ansvarlig Status 

Fysisk aktivitet, 
skoler/ 
barnehager 

      

1.Kartlegge status fysisk 
aktivitet i barnehage og 
skole og lage plan for 
arbeid fremover 

Skole og barnehage  Eget budsjett  Oppvekst  

2. Kartlegge trygg 
skolevei (barnetråkk) 

Barneskoler    Tverrfaglig 
arbeidsgruppe 

Planavdelingen ønsker 
å ta i bruk barnetråkk 
som metode.  

3.Hjertesoner rundt 
skoler 

Skolebarn 10-20 000 pr skole til 
skilt/oppmerking 

Tekniske tjenester  Folkehelse/kommunal-
teknikk 

Etablert ved 7 skoler, 
flere kommer 

Tilpasset 
aktivitet  

Målgruppe Kostnad Finansiering Tidsplan Ansvarlig Status 

4.Frisk i Friluft, Friskliv 
UNG 

Ungdom og unge 
voksne 

 Finnmark friluftsråd Tur en dag pr. måned og 
Friluftslivets uke 

Frisklivssentralen. Avtale signert jan 21 

 

 

5.Friluftsgruppa Aktivitet for ungdom 
med utviklingshemming 

 Finnmark friluftsråd  Finnmark friluftsråd  
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Tilpasset 
aktivitet 
fortsettelse 

Målgruppe Kostnad Finansiering Tidsplan Ansvarlig Status 

6.Det er mulig å søke om 
tilskudd fra Finnmark 
friluftsråd 

Personer med særskilte 
behov 

 Finnmark friluftsråd  Finnmark friluftsråd Friluftsrådet følger opp 
og bevilger tilskudd 

Tilrettelegging Målgruppe  Kostnad  Finansiering Tidsplan Ansvarlig Status 

7.Nasjonal standard på 
merking av Byløypa og 
nærturer i sentrum 

Hele befolkningen  Turskiltprosjektet, 
Finnmark fylkeskommune 
og Gjensidige stiftelsen 

 Folkehelse-koordinator  

8.Merking av 16 
sykkelløyper i terrenget 
etter nasjonal standard 

  Eget budsjett, midler fra 
fylkeskommunen, Fefo og 
Gjensidige stiftelsen 

 Sykkelbyen   

9.Tilrettelegge for  
Barents Winter games i 
2025 

Idrettsutøvere   Kommunale budsjett  Drift og utbygging/kultur. 
Kontaktperson Per-Erik 
Bjørnstad 

 

Informasjon       

10.Oppgradere og 
markedsføre 
utstyrssentral 

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

Søke midler  2022 Kultur Mangler midler. Tiltak i 
virksomhetsplanen. 

11.Markedsføre de 
tilbudene vi har.  

Alle Tid og penger 200 000 fra oppvekst + 
spleiselag fra andre 
fagområder. 

 Park/idrett, kultur, 
Infoansvarlig, Geodata, 
IT 

Behov for å gjøre kjent 
friluftsområder, 
nærmiljøanlegg, 
idrettsanlegg, turer 
både sommer og vinter, 
gapahuker 
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Informasjon 
fortsettelse 

      

12.Lage en oversikt over 
anlegg for fysisk aktivitet 
i bydelene,  

Alle  Eget budsjett  Planavdelingen, 
park/idrett, kultur 
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12.0 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 alle andre anlegg 
3. Påbegynt friluftsanlegg, etablert av lag/foreninger 
4. Påbegynte alle andre anlegg 
5. Søkt om spillemidler friluftsanlegg, etablert av lag/foreninger 
6. Søkt om spillemidler alle andre anlegg 
7. Andre anlegg som det er behov for 

 

Før planen behandles endelig av kommunestyret kan forslag til prioriteringene endre seg på bakgrunn av innspill i utleggingsperioden og administrasjonens 
skjønn.  

Anlegget er ikke ferdig før sluttregnskapet er godkjent. Påbegynt bygging er påbegynt. Hvis anlegget er tatt i bruk, men sluttregnskapet ikke er godkjent 
regnes anlegget som «påbegynt». Under pkt 1-6 er det forsøkt å ha en variasjon av anleggstyper og målgrupper. Noen små anlegg er tatt inn mellom store 
anlegg. Under pkt 7 er det ikke gjort en reel vurdering. Etter hvert som prosjektene blir realisert så vil det bli søkt om spillemidler, anleggene blir påbegynt 
og ferdige. Ventetid på spillemidler er fra 3 til 6 år.  

For beregning av 15 % kommunalt tilskudd skal merverdiavgiften trekkes fra beregningsgrunnlaget.  

Et friluftslivsanlegg er anlegg som f.eks. dagsturhytte, turveier, tur- /skiløyper og turstier, anlegg for turpadling, gapahuk, turkart. 

(prioritering i forrige plan i parentes, tallene i hele 1000, søkt om spillemidler merket gult, nye anlegg merket blått og i skravur, merket grønt er friluftsanlegg) 
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12.1 Ordinære anlegg – nyanlegg og rehabiliteringer, prioritert liste.  
 

  

Anlegg Tilskudds-
berettige 

kostnader (inkl. 
mva) 

Spille-
midler 

(foreløpig)  

 15 
prosent 

kommuna
l støtte  

   Inn i planen Søkt om 
spillemidler 

Status/slutt-
regnskap 

1(1) Alta IF, aktivitetsløype med 
styrketrening og lys Altaparken 

3.299 1.649 375     2021,2022  28.02.21 

2(-) Alta IF, Gapahuk skileik 300 125 30     2021, 2022 01.03.21 

3 (-) Alta IF, gapahuk ved aktivitetsløype 300 125 30     2021,2022 01.03.21 

4(-) Alta IF, Gapahuk jubileumsbane 300 125 30     2021,2022 01.03.21 

5(5) Alta kommune, Finnmarkshallen 
fotballgarderober 

10 707 750    

  

2016,2017,2018
,2019,2020, 

2021,2022 11.06.19 

6(6) Nerskogen IL, kunstgressbane 11-er 

Lysanlegg 

8199 3 375 375 

80 

    2020,2021,2022 26.02.20 

 

 

 

7(7) Alta IF, ny 11-er kunstgressbane Alta 
idrettspark (skogen)  

Lysanlegg 

7 778 3241 375 

116 

    2020, 2021, 
2022 

27.02.20 
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  Anlegg Kostnader (inkl. 
mva) 

Spille-
midler 

(foreløpig) 

 15 prosent 
kommunal 

støtte  

   Inn i planen Søkt om 
spillemidler 

Status 

8(8) Rafsbotn IL, tilbygg grendehus med 
garasje/lager, garderobe. 

7 365  1.875 375     2020,2021,2022 09.12.20 

9(9)  Alta rideklubb, utendørs ridebane bane 1 1.555 6848 189     2020, 2021,2022 Påbegynt 

10(10) Alta skytterlag, rehabilitering og 
utvidelse av skytebanen på 
Kvenvikmoen, felt 

2 725 1 135 360     2020,2021,2022 Påbegynt 

11(11) Alta skytterlag, rehabilitering og 
utvidelse av skytebanen på 
Kvenvikmoen, 200 m 

1 712 713 360     2020,2021,2022 Påbegynt 

12(12) Nerskogen IL, rundløpbane for  
terrengsykling 

2351 980 296     2020,2021,2022 Påbegynt 

13 (13) Rafsbotn IL tilbygg grendehus del 2 3 140 1 309 375     2021,2022 Påbegynt 

14(14) Alta kommune, friluftsområdet ved 
Storvannet i Kvenvik, turpadling 

178 74      2020,2021,2022 Friluftsanlegg 

Påbegynt 

15(15) Alta kommune, friluftsområdet ved 
Storvannet i Kvenvik, sanitæranlegg 

162 68      2020,2021,2022 Friluftsanlegg, 
påbegynt 

16 (17) Alta kommune, Skogvannet turpadling 207 86      2021,2022 Friluftsanlegg 
påbegynt 

17(23) Alta Motorsportklubb flomlys 
crossbanen 

448 187 54     2022  

18(27) Alta kommune, rullepark i 
aktivitetsparken  ved Ungdommens 
hus/Alta u-skole. Med lysanlegg 

11 000 3 375      2022  
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Anlegg Kostnader (inkl. 
mva) 

Spille-
midler 

(foreløpig) 

 15 
prosent 

kommuna
l støtte  

    Søkt om 
spillemidler 

Status 

19(34) Alta kommune – rehabilitering av lys 
Finnmarkshallen til LED lys 

2.500 1 042      2022  

20(41) Alta jeger- og fiskerforening, 
rehabilitering av 100 m riflebane 

2569 1 070 375     2022  

21(52) Alta kommune - Finnmarkshallen 
ventilasjonsanlegg og rehabilitering av 
tak. 

4 168  1 737      2022  

22(14) Alta rideklubb, utendørs ridebane bane 2 1766 736 332     2020 Påbegynt 

 Anleggene under er ikke 
prioritert innbyrdes 

         

23 Elvebakken bygdelag, sanitæranlegg ved 
badeplassen Øyra 

179        Friluftsanlegg 

24 Alta rideklubb, ridehall 6.745 1.875 375        

25 Alta rideklubb, stall 4.800 875 720       

26 Alta rideklubb, ridesti/luftegård/lager 1.700 708 255       

27 Alta Motorsportklubb flomlys 
dragstripe/gokartbane 

         

28 Alta IF, Altaparken, fotballstadion 40.000.         

29 Alta IF, Altaparken,  klubbhus 

 

60.000         
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Anlegg Kostnader (inkl. 
mva) 

Spille-
midler 

(foreløpig) 

 15 
prosent 

kommuna
l støtte  

   Inn i planen Søkt om 
spillemidler 

Status 

30 Rafsbotn IL lys kunstgressbane 100 42 15       

31 Alta o-lag, Komsa/Sandfallet/Aronnes 
kart 

140  21       

32 Alta o-lag, Gakori-Øytun kart 215  32       

33 Talvik IL, kunstgressbane 9-er 
rehabilitering 

3.250  375       

34 Alta IF, rehabilitering av trappene ved 
Altabakkene 

         

35 Alta skytterlag, skytterhus 9.240         

36 Alta skytterlag, 15 m innendørs 
skytebane 

         

37 Alta kommune, tursti rundt Gakorivann 780        Friluftsanlegg 

38 Alta klatreklubb – utvidelse av 
buldreanlegg Gnisten 

715 313 75       

39 Alta Kajakklubb - klubbhus          

40 Alta IF, Altaparken, flerbrukshall med 
dobbel håndballhall 

90.000 til 
sammen for alle 

hallene 

        

41 Alta IF, Altaparken, hall for kampidrett          

42 Alta IF, lysanlegg ved jubileumsbanen 250         

43 Alta IF, Altaparken, innendørs løpebane Se pkt 38         
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44 Alta IF, Altaparken, klatrehall Se pkt 38         

45 Alta IF, Altaparken, turnhall Se pkt 38         

46 Alta golfklubb, utvidelse av banen til 18 
hull 

11 100 4.629        

47 Nerskogen IL, klubbhus med garderober 
og lager 

5 000         

48 Rafsbotn IL, merking av turløyper         Friluftsanlegg 

49 Rafsbotn IL, renovering av lysløype 375        Friluftsanlegg 

50 Alta motorsportklubb, driftsbygg 
speaker, garsje, bilverksted mm 

3-6 mill      2022   

51 Bossekop UL, rehabilitering av 
kunstgressbanen i BUL-parken 

4 619      2022   

52 Alta kommune/Finnmark friluftsråd, 
dagsturhytte Nordtoppen 

600 250     2022  Friluftsanlegg 

53 Alta IF, stor aktivitetspark 1 3 690 1.538     2022   

54 Alta IF, liten aktivitetspark 2 5 500 1.875     2022   

55 Alta kommune/Kaiskuru 
snøkanonsameiet, utvidelse av 
snøkanonanlegget ved Kaiskuru 
skianlegg 

3.000 1.250     2022   

56 Tverrelvdalen IL, rehabilitering av 
skiløypa, del I 

1.118 559 160    2022   
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12.2 Nærmiljøanlegg, prioritert liste. 
  Anlegg Kostnader inkl. 

mva 
Spillemidler 

(foreløpige tall) 
 15 prosent 
kommunalt 

tilskudd  

   Inn i planen Søkt om 
spillemidler 

Status/ 

1 (2) Alta IF, skileik Alta idrettspark 1 822 600 212     2021,2022 01.03.21 

2(9)  Alta IF, sandvolleyballbaner 711 300 88 856     2021,2022 Påbegynt 

3(10) Alta kommune, skileikanlegg 
Knudsendalen 

365 183      2021,2022 Påbegynt 

4(6) Alta kommune, fleraktivitetsområde 
Knudsendalen 

394 197      2021,2022 Påbegynt 

5(12) Alta kommune, gapahuk Knudsendalen 301 151      2021,2022 Påbegynt 

6(13) Nerskogen IL lys tursti Skogvannet 559 280      2022 Påbegynt 

7(13) Alta kommune tursti Skogvannet 130 65      2021,2022 Påbegynt 

 

8 (14) Alta kommune, gapahuk, trampoline 
mm Basen 

414 207      2021,2022 Påbegynt 

  Anlegg Kostnader inkl. 
mva 

Spillemidler 
(foreløpige tall) 

 15 prosent 
kommunalt 

tilskudd  

    Søkt om 
spillemidler 

Status/Tildelt 
spillemidler 

9(36) Alta kommune, Komsa skole 
kunstgress 

371 186      2022 Påbegynt 
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10(36) Alta kommune, Komsa skole 
sykkelpark 

526 263      2022 Påbegynt 

 

11(36) Alta kommune, Komsa skole, turn og 
basket 

312 156      2022 Påbegynt 

 

12(37) Alta kommune, Komsa skole 
treningsflate 

129 65      2022 Påbegynt 

 

 

 

Anleggene under er ikke 
prioritert innbyrdes 

         

13 Alta kommune, Alta rulle- og 
aktivitetspark klatreanlegg 

2 477 300        

14 Alta kommune, Alta rulle- og 
aktivitetspark klatre/Parkour 

3 573  300        

15 Alta kommune, Alta rulle- og 
aktivitetspark kunstgressbane  

2 678 300        

  Anlegg Kostnader inkl. 
mva 

Spillemidler 
(foreløpige tall) 

 15 prosent 
kommunalt 

tilskudd  

    Søkt om 
spillemidler 

Status/Tildelt 
spillemidler 

16 Alta kommune, Alta rulle- og 
aktivitetspark parkour 

2 339 300        

17 Alta kommune, Alta rulle- og 
aktivitetspark skileik, gapahuk 

2 223 300        

18 Alta kommune, Alta rulle- og 
aktivitetspark Sandvolley 

595 300        

19 Alta kommune, Alta rulle- og 
aktivitetspark Bordtennis 

623 300        
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20 Alta kommune, Alta rulle- og 
aktivitetspark Lys for flere av områdene  

         

21 Elvebakken bygdelag, gapahuk 104 52        

22 Elvebakken bygdelag, trampoline 143 71        

 

23 Amtmannsnes bygdelag trimpark          

24 Amtmannsnes bygdelag ballbinge 1.300 300        

25 Alta kommune, Haraldparken 
aktivitetspark 

700 300        

26 Skajaluft vel – tursti langs sjøen med 
treningsapparat 

         

27 Thomasbakken grendelag- balløkke          

28 Utegruppe Kaiskuru , gapahuk 1 209      2022   

29 Utegruppe Kaiskuru, gapahuk 2 209      2022   

30 Utegruppe Kaiskuru, Skileik m/lys 235      2022   

31 Utegruppe Kaiskuru, trimtrapp 70      2022   

32 Utegruppe Kaiskuru, hinderløype med 
klatring 

170      2022   

33 Rafsbotn IL, 3 bane 300      2022   

34 Alta kommune, Bossekop skole 
klagreanlegg 

      2022   

35 Alta kommune, Bossekop skole, 
basketbane 

      2022   
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35 Alta kommune, Bossekop skole, 
sykkelbane 

      2022   

12.3 Løypetiltak i fjellet og overnattingshytter i fjellet, ved kysten og i lavlandet 
 Alta og omegn turlag, 

overnattingshytte  i nordlysobervatoriet 
Haldde 

         

 Alta og omegn turlag, kjøpt og skal 
restaurere «Røde kors» hytta på Sarves 

500         

 Alta og omegn turlag, bygge ny 
turlagshytte i Kviby 

2 000         

 Alta og omegn turlag, historisk 
vandrerute fra Alta til Karasjok 

50         

12.4 Uprioritert liste over langsiktige behov 
          

Alta SSF/NMK vann og snøprod. 1000 417 150    
 

 
 

Alta kommune, friluftsanlegg på Kreta 
Kåfjord 

Eget prosjekt    Ikke vurdert    
 

Tverrelvdalen IL, rehab. skiløypa del II 338 141 51       

Kronstad vel,  11-er bane kunstgress 2.700 1.100 375       

Arena MTB Alta,  Øytun/Jorra med 
trailhead (startområde) 

250  38       

Arena MTB Alta Gampvannslia 700  105       
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Alta jeger- og fiskerforening, 100 m 
innendørs skytebane, rifle, 15 baner med 
servicebygg 

21.700         

Alta kommune/Kaiskuru 
snøkanonsameiet, utvidelse av 
rulleskiløypa 

4.000 1.600        

Kviby IL, forlengelse og rehabilitering av 
eksisterende lysløype 

160 80 24       

Alta kommune, sykkeltrail ved Alta u-
skole 

300 150  150 10     

Kronstad vel, sandvolleyballbane 150 75 22 
  

    

Kronstad vel, aktivitetspark styrketrening 250 125 38 
  

    

Alta kommune/Alta vid. skole, militær 
hinderbane 

563 280  
  

    

Kronstad vel, tursti 
  

 
  

    

Kronstad vel, gapahuk 150 75  
  

    

Komsa vel, rehabilitering av kunstgress 
bane ved Komsa skole 

1.400 583 210   
    

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 o-lag Gurbutvuobmi –Eiby kart          
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Alta orienteringslag o-kart over Lille 
Borras, Amtmannsnes og Eiby 

     
    

Alta kommune, Kaiskuru skianlegg, 
rehabilitering, merking, omorganisering 

     
    

Andre tiltak som blir  initiert i Masterplan 
for terrengsykling i Alta 
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Vedlegg 1: Innspill til prioritert anleggsplan for utbygging av anlegg 
for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv, frist 01.12.21. 
 

Alta turnforening og Alta karateklubb, datert 20.02.21.  
Basis og kampsporthall ved Finnmarkshallen. Foreløpig kostnad kr. 40.939.000. Turnforeningen og karateklubben ønsker å etablere en 
aktivitetshall knyttet til Finnmarkshallen. Alta turnforening har i dag ikke en egen hall og må bruke mye tid til å rigge hallen før trening. De 
får heller ikke så mange treningstimer som de har behov for. Karate har også mye utstyr, og trener barbeint. Det å ha sin egen hall vil 
effektivisere treningen og de vil kunne gi tilbud til mange flere.  

Vurdering: Samme innspill som ble sendt inn under offentlig ettersyn av fjorårets revidering. Innspillet ble den gang ikke vurdert fordi den 
kom for sent inn i prosessen.  

I gjeldende plan er har vi følgende idrettshaller: 

 Alta IF, Altaparken – flerbrukshall med dobbel håndballhall 
 Alta IF, Altaparken – hall for kampidrett 
 Alta kommune – flerbrukshall ved Elvebakken skole 
 Alta kommune – turnhall/basishall ved Elvebakken skole 
 Alta kommune – flerbrukshall i tilknytning til renovering/utbygging av Bossekop skole 
 Alta IF, Altaparken – innendørs løpebane 
 Alta IF, Altaparken – klatrehall 
 Alta IF, Altaparken - turnhall 

Signaler fra rådmannen er at han vil innstille på at Alta IF sitt prosjekter i Altaparken skal være med i planen, og innstiller på at prosjektet 
sendt inn fra Alta turnforening/Alta karateklubb ikke skal være med i planen. Rådmannen innstiller på å fjerne hallene ved Elvebakken og 
Bossekop skole.  

Hvis det skal bygges turnhall/basishall og hall for kampidrett i Altaparken, forutsetter det at Alta IF og de aktuelle idrettslagene blir enig om 
det.  

Under møte i arbeidsgruppa 17.02.22, kom det fram at Alta turnforening med flere, har under utarbeidelse et skriv der de skriver at de ikke 
ønsker å være med på Alta IF sine planer i Altaparken, men ønsker å fremme en hall tilknyttet Finnmarkshallen. En hall ved Finnmarkshallen 
krever at Alta kommune og Troms og Finnmark fylkeskommune godkjenner det. Rådmannen innstiller på at turn og kampsportshall bør 
ligge i Altaparken, så blir det opp til politikerne hva som blir lagt ut på offentlig ettersyn.  

Alta IF, Altaparken, datert 06.12.21.  
Ingen nye innspill, men ønsker sine anlegg lenger opp på prioriteringslisten. 

Vurdering: Prioriteringer følger regler: 

1. Ferdig friluftsanlegg etablert av lag/foreninger  
2. Ferdige alle andre anlegg  
3. Påbegynt friluftsanlegg, etablert av lag/foreninger  
4. Påbegynte alle andre anlegg  
5. Søkt om spillemidler friluftsanlegg, etablert av lag/foreninger  
6. Søkt om spillemidler alle andre anlegg 
7. Andre anlegg som det er behov for 

Alta motorsportsklubb/NMK Alta, registrert 30.11.21 
Nytt driftsbygg ved asfaltbanen 3-6 mill, byggestart 2022-2023. Bygge skal inneholde speakertårn, garasje for kartene, lite bilverksted, rom 
for betjene utleie av gokart, rom for opplæring, kafe og toaletter.  

Vurdering: Tas med i planen. 

Uteaktivitetsgruppa i Kaiskuru, registrert 01.12.21 
Aktivitetsanlegg ved den gamle hoppbakken i Kaiskuru. To gapahuker, lysanlegg, akebakke /skileikbakken, renovering av trimtrapp, 
klatre/hinderløype, utkikks/lekehytte i den gamle dommertårnet.  
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Vurdering: Kan deles opp i  

 Gapahuk 1   kr. 209 425 
 Gapahuk 2   kr. 209 425 
 Skileikanlegg med lys   kr. 235 000 
 Trimtrapp   kr 70 000 
 Hinderløype m/klatring  kr 170 000 

Utkikks/lekehytte er ikke tilskuddsberettiget (130 000) 

Kostnadsbeløpet er ikke bindende, men gir størrelsesorden på kostnadene.  

Alta skytterlag, registrert 23.11.21 
Som anlegg nr. 33 i gjeldende plan står det skytterhus med 15 m innendørs skytebane. De ønsker å splitte opp slik at det blir to anlegg i 
planen: 

 Skytterhus 
 15 m innendørs skytebane med garderobe i kjelleren på skytterhuset.  

Vurdering: Anleggene ligger inne fra før av i planen, med en kostnad til sammen på kr. 9 240 000. Deles opp i to anlegg. 

Rafsbotn idrettslag, registrert 17.11.21 
3-er bane fotball i nærheten av eksisterende fotballbaner i Rafsbotn.  Idrettslaget har et vant og ønsker å lage en permanent bane for å 
sette vantet på. Kostnad 300 000.  

Av de anleggene som er med i planen i dag er garasje ikke aktuelt.  

Vurdering: Tas med i planen. 

Alta kommune, miljø, park og idrett, registrert 16.11.21 
Uteområdet ved Bossekop skole. Klatrepark og fleraktivitetesområdet. Kostnader kr. 2 208 900 

Vurdering: Kan deles opp i f.eks klatreanlegg, basketbane og sykkelbane. Tas med i planen. 

Bossekop UL, datert 28.10.21 
Rehabilitering av kunstgressbanen i BUL-parken (Coop Arena) Beregnet byggestart 2022. Stod ferdig i 2011. Kostnad 4 619 000 inkl mva. 

Rehabilitering av kunstgressbanen ved Bossekop skole. Rehabilitert sist i 2004. Kostnad 4 619 000 inkl. mva. Byggestart 2023. 

Vurdering: Rehabilitering av kunstgressbanen ved BUL parken tas med. Rehabilitering av kunstgressbanen ved Bossekop skole tas ikke med. 
Må avvente hva som skjer med Bossekop skole.  

Handlingsprogram for fysisk aktivitet, kommunale tiltak 2022-2023. Frist 02.02.22 

Kultur har sendt ut epost til alle som er med i gjeldende plan, med kopi av handlingsdelen og ba om tilbakemelding. 

Sendt til:  

 Oppvekst 
 Planavdelingen/ASU 
 Folkehelsekoordinator 
 Frisklivsentral 
 Finnmark friluftsråd 
 Helse 
 Sykkelbyen 
 Miljø/park/idrett v/Per-Erik Bjørnstad 
 Kultur, utstyrssentralen 

Frist 02.02.22 for tilbakemelding 

 

 



25 
 
 

Finnmark friluftsråd, 21.01.22 

 Det om Altagårdshagen under «Tilpasset aktivitet» kan utgå. Hva med å få inn følgende setning, som er litt mer generell: «Det er 
mulig å søke tilskudd/samarbeid med Finnmark Friluftsråd» til friluftsliv, fysisk aktivitet og naturopplevelser til personer med 
særskilte behov (rus/psykiatri, eldre, funksjonsnedsettelser).  

 Turkart er ferdig og kan utgå.  
 Bygging av dagsturhytte(r) som et samarbeid mellom FFR og AK, må inn i handlingsprogrammet. Regner med at det søkes 

tilskudd om spillemidler til dette i 2023. 

Vurdering: Ta med muligheten for å søke om tilskudd fra Finnmark friluftsråd, som skissert. Dagsturhytte tas med i planen. Park/idrett 
sender inn innspill. Aktivitet ved Altagårdshagen går ut. 

Endringer ellers: 
Sterk og stødig er i drift og tas ut og tilrettelegge for Barents Games endres til 2025 

Vedlegg 2: Merknader i utleggingsperioden for offentlig ettersyn, frist 
09.05.22 
Tverrelvdalen IL, 25.02.22 

 Flytte rehabilitering av lysanlegg i lysløypa fra Losvar til Gammelseter fra uprioritert liste til prioritert liste 

Vurdering: Flyttes 

Alta kommune/Kaiskuru snøkanonsameiet, miljø/park/idrett, 27.04.22 

 Flytte utvidelse snøkanonanlegg ved Kaiskuru nærmiljøanlegg fra uprioritert liste til prioritert liste. 

Vurdering: Flyttes 

Alta IF, 05.05.22 

 De planlagte nærmiljøanleggene settes sammen til en aktivitetspark og må strykes fra listen over nærmiljøanlegg. På grunn av 
endringer i kulturdepartementet sine bestemmelser.  

 Aktivitetspark 1-stor aktivitetspark: Diskgolf 18 hull, trampolinepark, lysanlegg ved aktivitetsområdet, sykkel/BMX bane, 
aktivitetsområde for eldre/nedsatt funksjonsevne, 2 små ballbinger 

 Aktivitetspark 2 – liten aktivitetspark: styrketreningsområde, sandhåndball, padeltennis 2 baner, utendørs badmintonbane, to 
gapahuker i skogen. 

 Alta IF – Alta idrettspark rehabilitering av kafe, tas ut fra uprioritert liste (møte med Alta IF 05.05.22) 
 Alta IF – Alta idrettspark 7-er bane med lys i Skogen, tas ut av uprioritert liste (møte med Alta IF 05.05.22) 
 Alta IF – flyttet gapahuk skileik, gapahuk aktivitetsløype, gapahuk jubileumsbane fra nærmiljøanlegg til ordinære anlegg. På 

grunn av endringer i kulturdepartementet sine bestemmelser.  
 Alta IF – søknaden om tilskudd til styrketreningsposter langs aktivitetsløypa er slått sammen med aktivitetsløypa. Kostnader og 

tilskudd har økt tilsvarende. På grunn av endringer i kulturdepartementet sine bestemmelser. 
 Alta IF – søknaden om tilskudd til frisbeegolf fikk avslag og må innlemmes i en aktivitetspark. På grunn av endringer i 

kulturdepartementet sine bestemmelser. 

Vurdering: Endringene tas med i planen. 
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Vedlegg 3: Vedtak sluttbehandling og saksfremlegg 
Kommunestyrets behandling av sak 52/2022 i møte den 14.06.2022:  

Behandling  

Habilitetsvurdering: Tommy Hæggernæs ble erklært inhabil mot 2 stemmer og fratrådte. (MDG, SV rep.Tommy Berg stemte imot)  
Anita H. Pedersen ble erklært inhabil mot 2 stemmer og fratrådte. (MDG , SV rep.Tommy Berg stemte imot)  

Tilleggsforslag fra MDG:  
I forhold til halltilbud for turn/kampsport legges det til at Alta turnforening og kampsportgruppene i Alta kan jobbe fram et forslag om et 
kommunalt eid prosjekt tilknyttet Finnmarkshallen.  

Forslaget satt opp mot innstillingen.  
Votering: Forslaget falt med 1 mot 32 stemmer. (MDG stemte for)  
Innstillingen vedtatt med 32 mot 1 stemme. (MDG stemte imot)  

Vedtak  
Med hjemmel i Plan- og bygningslovens §§11-2 og 11-15 vedtar kommunestyret rullering av handlingsdelen av kommunedelplan for fysisk 
aktivitet, idrett og friluftsliv 2021-2033, datert 11.05.22. 

 

 

Administrasjonens innstilling  

Med hjemmel i Plan- og bygningslovens §§11-2 og 11-15 vedtar kommunestyret rullering av handlingsdelen av kommunedelplan for fysisk 
aktivitet, idrett og friluftsliv 2021-2033, datert 11.05.22  

Saksutredning  

Vedlegg 

 1. Plan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv - rullering av handlingsdelen forslag til endelig plan  

Bakgrunn for saken  

Det er et krav fra Kultur- og likestillingsdepartementet at alle kommuner må ha en 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 er et politisk styringsredskap for å nå kommunens mål innenfor området.  

Hele planen revideres hvert 4. år, siste gang i 2021. Handlingsdelen rulleres hvert år.  

Kommunedelplan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv er uten juridisk bindende virkning når det gjelder disponering av areal. Areal til 
anlegg må følges opp i kommuneplanens arealdel.  

Arbeidsgruppa har bestått av:  

 Tor Helge Reinsnes Moen, kultur, leder  
 Per-Erik Bjørnstad, miljø/park/idrett  
 Ingrid Holtan Fredriksen, avdeling for samfunnsutvikling  
 Kristin Tørum, helse og sosial  
 Tommy Edvartsen, Alta idrettsråd 
 Bjørn Pedersen/Nina Sørensen, oppvekst  
 Aase-Kristin H. Abrahamsen, kultur  

Planen har vært på offentlig ettersyn i 6 uker, med frist 9. mai.  
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Det kom inn innspill fra følgende:  

 Tverrelvdalen IL, rehabilitering av lysanlegg i lysløypa fra Losvar til Gammelsetra. Flytte anlegget fra uprioritert liste til prioritert 
liste.  

 Alta kommune, park/idrett/Kaiskuru snøkanonsameiet. Flytte utvidelse av snøkanonanlegget ved Kaiskuru skianlegg fra 
uprioritert liste til prioritert liste.  

 Alta IF, flytte anlegg som nå står under nærmiljøanlegg til to aktivitetsparker som går under ordinære anlegg.  

Økonomiske konsekvenser  

Ventelisten for 15 % kommunalt tilskudd er lang. Vi har betalt ut hele budsjettet for 2022,  kr. 711 000. Hvis vi hadde hatt budsjettdekning 
kunne vi pr. dato ha betalt ut 1,3 mill til.  

Reglene er at idrettslagene før 15 % (maks kr. 375 000) for hvert aktivitetsanlegg og 15 % for hvert tilleggselement (som garderober, lager 
og lignende).  

Vurdering  

For nærmiljøanlegg har kulturdepartementet, i siste revisjon av bestemmelsene pkt 3.5.2, satt en begrensing på maks tilskudd på kr. 1,5 
mill pr. anleggssted. Det fikk konsekvenser for Alta IF sine søknader. Troms og Finnmark fylkeskommune har endret søknadene slik at 
konsekvensene ble minst mulig for Alta IF, se under.  

Alta IF kan dermed ikke få spillemidler til flere nærmiljøanlegg i Altaparken. De planlagte anleggene samles i to aktivitetsparker og flyttes til 
ordinære anlegg.  

Samme endringer må gjøres for uteområdet ved Alta ungdomsskole/Huset. Fram til neste rullering av handlingsdelen vil 
nærmiljøanleggene ved Alta rulle- og aktivitetspark samles i en eller flere aktivitetsparker og flyttes til ordinære anlegg.  

 

Endring av planen etter offentlig ettersyn:  

 Tverrelvdalen IL – flytte rehabilitering av lysanlegg i lysløypa fra Losvar til Gammelseter fra uprioritert liste til prioritert liste  
 Alta kommune/Kaiskuru snøkanonsameiet – flytte utvidelse snøkanonanlegg ved Kaiskuru nærmiljøanlegg fra uprioritert liste til 

prioritert liste.  
 Alta IF – flyttet gapahuk skileik, gapahuk aktivitetsløype, gapahuk jubileumsbane fra nærmiljøanlegg til ordinære anlegg. På 

grunn av endringer i kulturdepartementet sine bestemmelser.  
 Alta IF – søknaden om tilskudd til styrketreningsposter langs aktivitetsløypa er slått sammen med aktivitetsløypa. Kostnader og 

tilskudd har økt tilsvarende. På grunn av endringer i kulturdepartementet sine bestemmelser.  
 Alta IF – søknaden om tilskudd til frisbeegolf fikk avslag og må innlemmes i en aktivitetspark. På grunn av endringer i 

kulturdepartementet sine bestemmelser.  
 Alta IF – to nye ordinært anlegg. To aktivitetsparker med 4/6 aktiviteter. De planlagte nærmiljøanleggene settes sammen til en 

aktivitetspark og må strykes fra listen over nærmiljøanlegg. På grunn av endringer i kulturdepartementet sine bestemmelser.  
 Alta IF – Alta idrettspark rehabilitering av kafe, tas ut fra uprioritert liste (møte med Alta IF 05.05.22)  
 Alta IF – Alta idrettspark 7-er bane med lys i Skogen, tas ut av uprioritert liste (møte med Alta IF 05.05.22)  

Ingen av endringene er vesentlige. Det er flytting av anlegg som allerede er med i planen. 


