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1.0 Innledning 
For å kunne søke om spillemidler til anlegg for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv må anlegget være 
med i handlingsdelen av kommunens plan. Hele planen med, verbal del og handlingsdel, ble vedtatt 
av kommunestyret 22.06.21. Rullering av handlingsdelen ble siste gang vedtatt av kommunestyret 
14.06.22.  

Denne mindre endringen av handlingsdelen av planen går ut på å endre prioriteringen på anlegg, 
som allerede er med i planen. Ordinær rullering starter senere høsten 2022. Da blir det anledning til 
å komme med forslag til nye anlegg 

2.0 Bakgrunn  
Kulturdepartementet utgir hvert år bestemmelser om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet. I 
bestemmelsene for 2021, for tildelinger i 2022,  ble det tatt inn i pkt 3.5.2 at maks begrensning for 
tilskudd til nærmiljøanlegg var 1 500 000 per anleggsted.  Denne bestemmelsen rammet Alta IF sine 
planer i Altaparken på Aronnes.   

For å tilpasse søknadene til de nye reglene, ble, i planen vedtatt 14.06.22, 11 av Alta IF sine 
nærmiljøanlegg samlet i 2 aktivitetsparker og flyttet til ordinære anlegg.   

I bestemmelsene for 2022, for tildelinger i 2023, ble begrensingen tatt vekk. Begrensningene gjaldt 
altså bare for en søknadsrunde.  

Vi ønsker derfor å foreta en mindre endring av handlingsdelen, der vi flytter tilbake anleggene til 
kategorien nærmiljøanlegg. 

Det er ingen nye anlegg som tas inn i planen, men etter ønsker fra FAU og elever på Bossekop skole 
endres nr. 43 fra basketbane til 2 ballbinger.  

3.0 Endringer 
Alta IF sine nærmiljøanlegg fra 2021 planen, som ikke har fått spillemidler og som dermed må være 
med i planen videre er:   

Prioritering 
fra 2021 

Anlegg 

26 Alta IF, styrketreningsområde 

28 Alta IF diskgolf 

29 Alta IF trampolinepark 

30 Alta IF sandhåndballbane 

31 Alta IF padeltennis 2 baner 

32 Alta IF lysanlegg ved aktivitetsområdet som ligger ved jubileumsbanen 

34 Alta IF utendørs badmintonbane 

35 Alta IF sykkel/BMX bane 
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36 Alta IF to gapahuker i skogen 

37 Alta IF aktivitetsområdet for eldre/nedsatt funksjonsevne 

38 Alta IF 2 små ballbinger 

 

I 2022 planen ble anleggene samlet i 2 aktivitetsparker under ordinære anlegg. Dette er ugunstig for 
Alta IF og de ønsker at anleggene skal flyttes over igjen til nærmiljøanlegg, se vedlagte søknad datert 
14.09.22.  

De ønsker også at trampolineparken deles i to anlegg. En balansedel og en trampolinedel.  

Formålet med denne mindre endringen er å flytte nærmiljøanleggene tilbake under nærmiljøanlegg.  

 

4.0 Økonomiske konsekvenser 
Endringen av prioritert handlingsdel har ingen økonomiske konsekvenser. Ingen nye anlegg tas inn i 
planen. 

5.0 Vurdering 
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 

 

Anlegg som har fått spillemidler og som tas ut av planen er: 

 Alta IF, skileik 
 Alta IF, sandvolleyballbane  
 Alta kommune, skileik i Knudsendalen 
 Alta kommune, fleraktivitetsområde i Knudsendalen 

Alta IF sine anlegg som foreslås tatt inn igjen i planen undrer nærmiljøanlegg (flyttes fra ordinære 
anlegg til nærmiljøanlegg) 

 Alta IF, styrketreningsområde 

 Alta IF diskgolf 

 Alta IF trampolinepark, deles i en trampolinedel og en balansedel 

 Alta IF sandhåndballbane 

 Alta IF padeltennis 2 baner 
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 Alta IF lysanlegg ved aktivitetsområdet som ligger ved jubileumsbanen 

 Alta IF utendørs badmintonbane 

 Alta IF sykkel/BMX bane 

 Alta IF to gapahuker i skogen 

 Alta IF aktivitetsområdet for eldre/nedsatt funksjonsevne 

 Alta IF 2 små ballbinger 

 

Endringer etter høring. Anlegg nr. 43 er endret fra Bossekop skole, basket til Bossekop skole, 2 
ballbinger.  
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6.0 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 

 

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».  

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

Prioritering i forrige plan i parentes, tallene i hele 1000, søkt om spillemidler merket gult. 
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6.1 Nærmiljøanlegg, prioritert liste. 
  Anlegg Kostnader inkl. 

mva 
Spillemidler 

(foreløpige tall) 
 15 prosent 
kommunalt 

tilskudd  

   Inn i planen Søkt om 
spillemidler 

Status/ 

1(5) Alta kommune, gapahuk Knudsendalen 301 151     2019 2021,2022 Påbegynt 

2(6) Nerskogen IL lys tursti Skogvannet 559 280     2020 2022 Påbegynt 

3(7) Alta kommune tursti Skogvannet 130 65     2020 2021,2022 Påbegynt 

 

4(8) Alta kommune, gapahuk, trampoline 
mm Basen 

414 207     2020 2021,2022 Påbegynt 

5(9) Alta kommune, Komsa skole 
kunstgress 

371 186     2021 2022 Påbegynt 

 

6(10) Alta kommune, Komsa skole 
sykkelpark 

526 263     2021 2022 Påbegynt 

 

7(11) Alta kommune, Komsa skole, turn og 
basket 

312 156     2021 2022 Påbegynt 

 

8(12) Alta kommune, Komsa skole 
treningsflate 

129 65     2021 2022 Påbegynt 

 

9(33) Rafsbotn IL, 3 bane 300      2022  Påbegynt 
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  Anlegg Kostnader inkl. 
mva 

Spillemidler 
(foreløpige tall) 

 15 prosent 
kommunalt 

tilskudd  

   Inn i planen Søkt om 
spillemidler 

Status/ 

10(28) Alta IF, frisbeegolf 740 300     2019  Påbegynt 

11(29) Alta IF, trampolinepark 1.500 300     2020  Påbegynt 

12(29) Alta IF, balansedel       2020  Påbegynt 

 

 

Anleggene under er ikke 
prioritert innbyrdes 

         

13 Alta IF, styrketreningsområde 2.000      2019   

14 Alta kommune, Alta rulle- og 
aktivitetspark klatreanlegg 

2 477 300     2019   

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

3 573  300     2019   

16 Alta kommune, Alta rulle- og 
aktivitetspark kunstgressbane  

2 678 300     2019   

17 Alta kommune, Alta rulle- og 
aktivitetspark parkour 

2 339 300     2019   

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

2 223 300     2019   

19 Alta kommune, Alta rulle- og 
aktivitetspark Sandvolley 

595 300     2019   
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  Anlegg Kostnader inkl. 
mva 

Spillemidler 
(foreløpige tall) 

 15 prosent 
kommunalt 

tilskudd  

   Inn i planen Søkt om 
spillemidler 

Status/ 

20 Alta kommune, Alta rulle- og 
aktivitetspark Bordtennis 

623 300     2019   

21 Alta kommune, Alta rulle- og 
aktivitetspark Lys for flere av områdene  

      2019   

22 Elvebakken bygdelag, gapahuk 104 52     2019   

23 Elvebakken bygdelag, trampoline 143 71     2019   

 

24 Amtmannsnes bygdelag trimpark       2019   

25 Amtmannsnes bygdelag ballbinge 1.300 300     2020   

26 Alta kommune, Haraldparken 
aktivitetspark 

700 300     2021   

27 Alta IF, sandhåndballbane 400 200        

28 Alta IF, padeltennis 2 baner 2.000 600     2020   

29 Alta IF, lysanlegg ved 
aktivitetsområdet (eksisterende ved 
jubileumsbanen) 

250      2020   

30 Alta IF, utendørs badmintonbaner 500 250     2021   

31 Alta IF, sykkel/BMX bane 100 50     2021   

32 Alta IF, to gapahuker i Skogen 600 300     2021   

33 Alta IF, aktivitetsområdet for 
eldre/nedsatt funksjonsevne 

500 250     2021   

34 Alta IF, 2 små ballbinger 600 300     2021   
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  Anlegg Kostnader inkl. 
mva 

Spillemidler 
(foreløpige tall) 

 15 prosent 
kommunalt 

tilskudd  

   Inn i planen Søkt om 
spillemidler 

Status/ 

35 Skajaluft vel – tursti langs sjøen med 
treningsapparat 

      2021   

36 Thomasbakken grendelag- balløkke       2021   

37 Utegruppe Kaiskuru , gapahuk 1 209      2022   

38 Utegruppe Kaiskuru, gapahuk 2 209      2022   

39 Utegruppe Kaiskuru, Skileik m/lys 235      2022   

40 Utegruppe Kaiskuru, trimtrapp 70      2022   

41 Utegruppe Kaiskuru, hinderløype med 
klatring 

170      2022   

42 Alta kommune, Bossekop skole 
klagreanlegg 

      2022   

43 Alta kommune, Bossekop skole, 2 
ballbinger 

      2022   

44 Alta kommune, Bossekop skole, 
sykkelbane 

      2022   
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Vedlegg 1: Merknader i utleggingsperioden for offentlig ettersyn 
 

Troms og Finnmark fylkeskommune, 20.10.22 

Ingen merknader. 

Alta kommune, miljø/park/idrett, epost 28.10.22 

Endre anlegg nr. 43 fra Alta kommune, Bossekop skole, basketbane til Alta kommune, Bossekop skole, 2 
ballbinger. 

Vurdering: Endringen kommer med bakgrunn i ønsker fra elever og FAU ved Bossekop skole. Vi anbefaler at 
endringen tas med i planen.  

Vedlegg 2: Vedtak sluttbehandling og saksfremlegg 
Hovedutvalget for oppvekst, kultur og integrerings behandling av sak 23/2022 i møte den 16.11.2022:  

Behandling Votering: Innstillingen vedtatt enstemmig. 

Vedtak 

 Med hjemmel i Plan- og bygningslovens §§11-2 og 11-4 og kommunens delegasjonsreglement vedtar 
Hovedutvalget for oppvekst, kultur og integrering mindre endring av handlingsdelen, datert 28.10.22. 

Saksutredning  

For å kunne søke om spillemidler til anlegg for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv må anlegget være med i 
handlingsdelen av kommunens plan.  

Hele planen, med verbal del og handlingsdel ble vedtatt av kommunestyret 22.06.21. Rullering av 
handlingsdelen ble siste gang vedtatt av kommunestyret 14.06.22.  

Denne mindre endringen av handlingsdelen av planen går ut på å endre prioriteringen på anlegg, som allerede 
er med i planen. Ordinær rullering starter senere høsten 2022.  

Hovedutvalget vedtok i møte 04.10.22 at mindre endring av handlingsdelen av planen skulle legges ut på 
begrenset høring i 3 uker.  

Det er kommet inn 2 innspill:  

 Troms og Finnmark fylkeskommune hadde ingen merknader til planen.  

 Alta kommune, miljø/park/idrett ønsker å endre sitt nærmiljøanlegg nr. 43, fra Bossekop skole basketbane til 
Bossekop skole 2 ballbinger. Endringen er etter innspill fra FAU og elever ved Bossekop skole. 

Bakgrunn for saken  

Kulturdepartementet utgir hvert år bestemmelser om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet. I 
bestemmelsene for 2021, for tildelinger i 2022, ble det tatt inn i pkt 3.5.2 at maks begrensning for tilskudd til 
nærmiljøanlegg var 1 500 000 per anleggsted. 

Denne bestemmelsen rammet Alta IF sine planer i Altaparken på Aronnes.  
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For å tilpasse søknadene til de nye reglene ble, i planen vedtatt 14.06.22, 11 av Alta IF sine nærmiljøanlegg 
samlet i 2 aktivitetsparker og flyttet til ordinære anlegg. Dette var ikke gunstig for Alta IF, men eneste mulighet 
for å kunne søke om spillemidler til disse anleggene.  

I bestemmelsene for 2022, for tildelinger i 2023, ble begrensingen tatt vekk. Begrensningene gjaldt altså bare 
for en søknadsrunde. Neste ordinære rullering av handlingsdelen er planlagt sluttbehandlet juni 2023.  

Vi ønsker derfor å foreta en mindre endring av handlingsdelen, der vi flytter tilbake anleggene til kategorien 
nærmiljøanlegg.  

Det er ingen nye anlegg som tas inn i planen, men etter ønske fra FAU og elever på Bossekop skole endres nr. 
43 fra basketbane til 2 ballbinger. 

 Økonomiske konsekvenser  

Endringen av prioritert handlingsdel har ingen økonomiske konsekvenser.  

Vurdering  

Det er bare en mindre endring av prioriteringslisten for nærmiljøanlegg som vedtas.  

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  

Endring etter høring: Anlegg nr. 43 ved Bossekop skole endres fra basketbane til 2 ballbinger.  


