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2. Innledning og bakgrunn for planen
Nordreisa kommune har stor og allsidig aktivitet i frivillige idretts- og friluftsorganisasjoner. Det
drives mye god aktivitet på dugnad og for små midler. Det er sterke tradisjoner for turer og
friluftsliv blant kommunens befolkning, og muligheter for fysisk aktivitet og friluftsliv er en svært
viktig trivselsfaktor.
Denne planen viderefører «Kommunedelplan anlegg og områder for idrett og fysisk aktivitet med
handlingsprogram for bygging av anlegg og kulturbygg 2012 – 2015». Planen skal tilfredsstille
Kulturdepartementets krav om plan i forhold til søknader om spillemidler til anlegg.
Planen er delt opp i flere kapitler. De første kapitlene omhandler målgrupper, overordnede
målsettinger og forhold til andre planer. I kapitel 8 beskrives nåsituasjonen. Kapitel 9 og 10
inneholder målsetting samt behov, ønsker og nye tiltak. I kapitel 11 er handlingsprogrammet.
Handlingsprogrammet søkes innarbeidet i kommunens budsjett for 2018 og økonomiplan for 2018 –
2021.

2.1. Målgrupper
Nordreisa kommune ønsker å arbeide for at alle skal kunne drive fysisk aktivitet ut fra sine ønsker,
forutsetninger og behov i nærheten av der de bor. Ut fra dette er hele befolkningen målgruppe.

2.2. Definisjoner
I Kulturdepartementets veileder «Kommunal planlegging for idrett og fysisk aktivitet» (2014) er
begrepene definert slik:
Idrett: Aktivitet i form av trening, eller konkurranse i den organiserte idretten.
Fysisk aktivitet: Egenorganiserte trenings- og mosjonsaktiviteter, herunder friluftsliv og aktiviteter
preget av lek.
Friluftsliv: Opphold og fysisk aktivitet i friluft, i fritiden, med sikte på miljøforandring og
naturopplevelser.
Idrettsanlegg deles inn i to grupper som er aktuelle for denne planen:
Nærmiljøanlegg: Anlegg eller områder tilrettelagt for egenorganisert fysisk aktivitet, hovedsakelig
beliggende i tilknytning til bo- og/eller oppholdsområder. Med nærmiljøanlegg menes kun
utendørsanlegg. Nærmiljøanlegg skal ikke utformes for å dekke behovet for anlegg til organisert
idrettsaktivitet eller ordinær konkurranseidrett.
Ordinære idrettsanlegg: Tilskuddsberettigede anlegg som framgår av Kulturdepartementets
publikasjon Bestemmelser om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet. De tekniske krav til
mål og utforming av anleggene tar utgangspunkt i konkurransereglene til det enkelte særforbund.
Frilufts- og friområder: Fellesbetegnelse på grønne områder som er tilgjengelige for
allmennhetens frie ferdsel. Friluftsområder er store, oftest uregulerte områder som omfattes av
allemannsretten. Områdene benyttes til turliv, jakt, fiske, fysisk aktivitet og trening. I
reguleringsplansammenheng kan arealformål (LNFR) deles inn i underformål (friluftslivsområder) og
kombineres med hensynssoner, både på land og i sjø og i vassdrag.
Kulturbygg er fellesbenevnelse for samfunnshus, kulturhus, grendehus, allaktivitetshus og
organisasjonseide forsamlingshus. Det er lokaler og bygg som gir rom for ulik kulturell virksomhet,
som møte- og forsamlingsvirksomhet, egenaktivitet og formidling av kunst og kultur.
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3. Utviklingstrekk i kommunen (kommuneplanens
samfunnsdel)
Per 1. januar 2016 er det 4895 innbyggere i Nordreisa kommune. De siste 50 årene har det vært en
betydelig folketilvekst i Nordreisa. Foreløpig folketallstopp kom i 1996 (4919 innbyggere). Etter
utvidelsen av kommunen i 1972 og 1982, er det stor netto innflytting og fødselsoverskudd som er
grunnlaget for at Nordreisa ser ut som i dag.
Det har vært fødselsoverskudd i Nordreisa gjennomsnittlig både på 70-tallet, 80-tallet og 90-tallet.
De første 10 årene av 2000-tallet, og frem til i dag, har det, gjennomsnittlig sett, vært et lite
fødselsunderskudd i Nordreisa.
I framskrivningene mot 2040 forventes det en økning i folketallet i kommunen. Den største
økningen er av pensjonister og eldre (67+), fra 17,1 % av totalt folketall per 1. kvartal i 2016 til
cirka 24 % i 2040. Samtidig anslås en reduksjon av andelen arbeidstakere (16–66 år) fra 64 % i 2016
til 58 % i 2040 – i rene tall cirka 530 flere alderspensjonister og 160 færre arbeidstakere.
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Figur 1: Framskrevet folkemengde i Nordreisa kommune 2016-2040 (SSBs alternativ MMMM).
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4. Kommunens idretts- og friluftspolitikk
Kommunens idretts- og friluftspolitikk er forankret i kommuneplanens samfunnsdel (2012-2025)
med hoved og delmål for ulike tema.
Folkehelse
Nordreisa kommune skal være pådriver og jobbe aktivt med forebyggende og helsefremmende
aktiviteter for hele befolkningen.
Delmål:















Nordreisa kommunes tjenestetilbud og helsetjenester skal dreies mot mer forebyggende
og helsefremmende fremfor behandlende.
Nordreisa kommune skal ha god kunnskap om befolkningens helse og de utfordringer
som finnes gjennom helseprofiler.
Nordreisa kommunes befolkning skal ha tilbud om veiledning i forhold til
kosthold/ernæring, fysisk aktivitet, rus og psykisk helse.
Nordreisa kommune skal ha fokus på forebyggende barnevern rettet mot barnehager og
skoler.
Nordreisa kommune skal styrke skole-helsetjenesten og lavterskeltilbudet til barn og
unge for å fremme fysisk og psykisk helse og forebygge sykdom og skade.
Nordreisa kommune skal legge til rette for turløyper og turalternativer i hele
kommunen. En del av disse skal være universelt utformet. (Jfr Norsk Standard NS
11005:2011 Universell utforming av opparbeidete uteområder, krav og anbefalinger.)
Nordreisa kommune skal ha kultur-aktiviteter som favner bredt og sikrer inkludering.
Nordreisa kommune skal ha gode lekeområder for barn og unge i alle boligområder og
en sammenhengende og funksjonell grønnstruktur og løypenett som binder
friluftsområder og byggeområder sammen.
I Nordreisa kommune skal alle ha tilgang til idrettslig aktivitet eller annen organisert
fysisk trening og finne tilrettelagte tilbud som passer til deres nivå og forutsetninger.
Nordreisa kommune skal ha en sikker og trygg skolevei for barn og unge.
I Nordreisa kommune skal alle nye bygg og ny infrastruktur være universelt utformet.
Nordreisa kommune skal i løpet av planperioden lage retningslinjer for universell
utforming.

Frivillighet
Nordreisa vil at frivillige lag og foreninger skal være en viktig ressurs i samfunnsutviklingen, og
kommunen ønsker å støtte opp om dette.
Delmål:






Nordreisa kommune skal være en aktiv samarbeidspartner for å støtte den unike
ressursen som frivillige lag og foreninger representerer gjennom idealisme,
engasjement, dugnadsånd og forutsigbart samarbeid.
Nordreisa kommune skal bidra med kompetanse og legge til rette for både
anleggsutvikling og planlegging.
Nordreisa kommune skal støtte opp om idrettsarrangement, rusfrie arrangement for
unge, festivaler og andre kulturtilbud.
I Nordreisa kommune skal alle ha lik rett til å dyrke sine interesser og sin identitet
uavhengig av økonomi, alder og funksjonsnivå.
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Friluftsliv
Troms fylkeskommunes Regional plan for friluftsliv, vilt og innlandsfisk 2016-2027 skal legges til
grunn for regional, kommunal og statlig planlegging og virksomhet i fylket jf pbl § 8-2.
Planens målsettinger for friluftsliv, friluftslivsområder, fysisk tilrettelegging og friluftsaktiviteter og
–opplevelser:






Alle i Troms skal ha mulighet og kunnskap til å drive friluftsliv som positiv aktivitet for
helse og trivsel.
Attraktive og varierte områder av verdi for friluftslivet skal sikres og forvaltes slik at de blir
ivaretatt for framtidige friluftslivsaktiviteter i Troms.
I Troms skal det være varierte og tilrettelagte friluftslivsområder for ferdsel og opphold
nær der folk bor.
Innbyggerne i Troms skal ha mulighet til å utøve friluftsliv i nærmiljøet og i naturen ellers.
I Troms skal unik natur og spennende kulturminner motivere både innbyggere og tilreisende
til friluftsliv.
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5. Resultatvurdering av forrige plan
Det har vært noen mindre endringer i aktivitetsnivået i idrettslagene de siste årene. Nordreisa il
har startet idrettsskole for barn som fast tilbud og de har startet friidrettsgruppe.
Innebandyklubben har ikke lenger aktivitet. Det har skjedd stor økning i tilrettelegging og aktivitet
innen friluftsliv. Tilretteleggingen har medført økt uorganisert aktivitet. I tillegg har kommunen
blitt med i det oppstartede Nord-Troms friluftsråd, og Nord-Troms turlag er stiftet som et lokallag i
Den norske turistforening. Turlaget arrangerer blant annet organiserte fellesturer.
Handlingsprogrammet har blitt revidert hvert år i planperioden og dannet grunnlaget for den årlige
prioriteringen av spillemiddelsøknadene. Nye anlegg har også blitt rullert inn i
handlingsprogrammet i perioden.
Kommunens tilskudd til bygging av idrettsanlegg har blitt redusert. Det har medført enda lenger
ventetid på utbetaling til de ulike anleggene. Dersom prinsippvedtaket om at kommunen gir
tilskudd til anleggsbygging tilsvarende halvparten av spillemiddeltilskuddet skal opprettholdes, vil
det i planperioden 2017 - 2020 bli helt nødvendig å bevilge ekstra midler til flere store anlegg som
er under planlegging.

6. Forhold til andre deler av kommuneplanen
I kommuneplanens arealdel (2014-2026) er det avsatt følgende arealer med formål idrettsanlegg:
B-kode
BIA 1
BIA 2
BIA 3
BIA 4

Navn
Oksfjordhamn
Oksfjorddalen
Oksfjordhamn
Ravelseidet

Formål
Idrettsanlegg
Idrettsanlegg
Idrettsanlegg
Idrettsanlegg

BIA
BIA
BIA
BIA
BIA

Rotsunddalen
Saga
Saga
Storslett øst
Tømmernes

Idrettsanlegg
Idrettsanlegg
Idrettsanlegg
Idrettsanlegg
Idrettsanlegg

5
6
7
8
9

(1400)
(1400)
(1400)
(1400)

Status
Framtidig
Nåværende
Nåværende
Nåværende

Hva
Skileik - framtidig
Alpinanlegg – framtidig
Lysløype
Fotball grusbane

(1400)
(1400)
(1400)
(1400)
(1400)

Nåværende
Framtidig
Framtidig
Framtidig
Nåværende

Skytebane
Skiskytterarena
Skistadion
Travbane
Ridesenter

7. Planprosessen
Varsel om oppstart av planarbeidet ble gjort på kommunens nettside 1. juni 2016:
«Nordreisa kommune varsler oppstart av planarbeid for "Kommunedelplan for anlegg og områder for
idrett og fysisk aktivitet med handlingsprogram for bygging av anlegg 2017 - 2020". Formålet med
planen er framtidig tilrettelegging og bygging/rehabilitering av anlegg for idrett, fysisk aktivitet og
kulturbygg. Vi ønsker innspill til behov for utbedring av eksisterende anlegg og eventuelt nye anlegg
og tilrettelegginger innen idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet samt kulturbygg, grendehus og
lignende.»
Frist for innspill var satt til 1. juli 2016. Kommunen mottok ingen innspill.
Høringsutkast til planen ble 11. oktober 2016 sendt ut til idrettslag, friluftsorganisasjoner,
grendehus, grendelag og flere, tilsammen 49 adressater med fire ukers frist for innspill.
Høringsfristen var satt til 8. november 2016. Planen ble samtidig kunngjort på kommunens
hjemmeside og lagt tilgjengelig på servicetorget og biblioteket.
Ved høringsfristen utløp hadde vi fått 13 innspill.
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8. Beskrivelse av nåsituasjonen for kommunen
8.1. Idretts- og aktivitetsanlegg
Totalt sett må anleggssituasjonen i kommunen sies å være god. Vi har mange typer anlegg, og alle
bygder i kommunen har et idretts-/aktivitetsanlegg og/eller grendehus. Noen anlegg trenger
opprusting. Det gjelder spesielt anlegg med lav bruksfrekvens der eierne ikke prioriterer
vedlikehold/oppgradering.
Anleggene må sies å være godt fordelt på hele kommunen. Kommunen eier idrettshallen og
svømmehallen, samt gymnastikksalene i følgende skolebygg: Rotsundelv, Sørkjosen og Storslett.
Kommunen eier også noen utendørs anlegg i tilknytning til de samme skolene. Resten av bygg og
anlegg – det vil si de aller fleste – eies av lag, foreninger, andelslag og AS.

8.1.1. Skiløyper
Kommunen har nå til sammen ca 26 km lysløype. Det er lysløyper i de fleste bygdene i kommunen,
unntatt i Reisadalen. Til sammen er det i Saga 20 km løypenett, samt at man med utgangspunkt fra
Saga kan gå en 30 km løypetrasé rundt Krakenes. I tillegg kjøres det opp skiløyper i
sentrumsområdene på Storslett. Totalt sett er det et svært godt tilbud av ski- og lysløyper for
kommunens befolkning til trening og rekreasjon. Nye krav til langrennsanlegg i
konkurransesammenheng har medført behov for endringer ved selve stadionanlegget i Saga. Ski- og
skiskyttergruppa i Nordreisa il er nå i en planleggingsfase for ny og bedre stadion i tilknytning til
skihuset som ble ferdig i 2016.

8.1.2. Ski(leik)anlegg
I kommunen er det interesse for snøbrett og telemarkskjøring, aktiviteter som drives med lite
organisering og som appellerer spesielt til ungdom. Mange driver disse aktivitetene i løssnø utenom
anlegg, men det også behov for tilrettelagte anlegg med lyspunkt og for eksempel en halfpipe. Når
det er gode snøforhold lages det småanlegg ved hoppbakken på Storslett.

8.1.3. Hoppbakker
Det er stor bakke ved anlegget på Storslett og mindre hoppbakker i Bakkeby og Rotsundelv. Det er
ikke registrert aktivitet i noen av disse bakkene de siste årene, og det er ikke meldt inn noen nye
behov.

8.1.4. Anlegg for skøyter
Fotballøkka i boligområdet på Høgegga og to baner (en for ishockey/kunstløp og en for lengdeløp)
ved Rotsundelv skole islegges om vinteren. Det kan være aktuelt/ønskelig å islegge flere slike flater
i form av nærmiljøanlegg. I snøfattige deler av vinteren kan det være brukbare forhold for skøyter
på flere vann i kommunen.

8.1.5. Fotballbaner
Kommunen har en kunstgressbane med flombelysning (Ymber arena), en gressbane og fire store
grusbaner som kan brukes til kamper på kretsnivå. Det er ballbinger ved Storslett skole, ved
Oksfjord oppvekstsenter og ved Rotsundelv skole. Det er dessuten flere fotballbaner i form av
mindre nærmiljøanlegg, både i boligfeltområder i Storslett og Sørkjosen, og i noen bygder. Det er
ønske om kunstgressbane for 7’er fotball ved Storslett skole, og det planlegges rehabilitering av
kunstgresset på Ymber arena. Totalt sett er anleggssituasjonen for fotball ganske god, men det kan
være aktuelt med flere småanlegg/løkker/binger med kunstgress. Det er også ønske om fotballhall.
Noen av de eldre grusbanene brukes lite og er til dels dårlig vedlikeholdt.
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8.1.6. Hallidretter
Nordreisahallen får nytt idrettsgulv i 2016 og det gir gode muligheter for håndball og innebandy.
Det er stor aktivitet i håndball, men for tiden ikke innebandy.

8.1.7. Friidrettsanlegg
Sentralidrettsanlegget på Storslett er delvis utbygd som friidrettsanlegg, og betraktes som et
delanlegg for friidrett, og er delvis tilrettelagt for friidrett. Anlegget er i dårlig forfatning og er
ikke tilrettelagt for alle friidrettens øvelser, slik den fremstår i dag. Det er ingen muligheter til å
drive med spyd, diskos og sleggekast – da indre bane består av kunstgress. Det er heller ikke
opparbeidet alternative løsninger for disse friidrettsøvelsene på anlegget.
Sentralidrettsanlegget trenger opprustning og dette er planlagt ut fra nylig igangsatt
friidrettsaktivitet i regi av Nordreisa il. Anlegget planlegges opprustet med fast banedekke for
friidrett, med tilhørende fasiliteter for lengde, tresteg, høyde og stav, samt kulestøt. Øvrige
kastøvelser må tilrettelegges i tilknytning til eksisterende naturgressbaner.
Øvrig aktivitet er årlige idrettsmerkeprøver på Storslett og skolearrangement (idrettsdager,
Tinestafetten med mer).

8.1.8. Skytebaner
Skyteaktiviteter foregår hovedsakelig på banene i Kjellerskogen samt noe i Rotsundelv.
Miniatyrskytebanen i idrettshallen har elektroniske skiver og fungerer greit, men det er ønsker om
en større innendørs bane. Det er planer om innendørs skytebane i kjelleren både i Rotsundelv
samfunnshus og i Kjelderen samfunnshus. I Kjellerskogen er det anlegg for både baneskyting,
lerdueskyting og elgbane samt baner for motor- og scootercross. Pistolskytebanen er ikke fullført.
Samlokaliseringen med flere støyende aktiviteter i samme område er svært bra.

8.1.9. Anlegg motorsport
Det er stor interesse for motorsport i kommunen. Kjellerskogen flerbrukssenter for skyting og
motorsport er godkjent som område for dette, og forholdene for motorsport er gode. Det er ønske
om videreutvikling av motoranlegget med toalett og servicebygg.

8.1.10. Anlegg hestesport
Nordreisa rideklubb sin ridehall og utendørs ridebane på Tømmernes gir ridesporten gode
muligheter hele året. Stallen i ridehallen har nylig blitt rehabilitert og utvidet (2016) slik at
anlegget fungerer bra. Men kapasiteten på ridehallen er sprengt. Ryttersportklubben NOR har meldt
inn behov for ridebaner av internasjonal standard, klubblokale, gjestestaller og –paddocker samt
lagringsplass og parkeringsplasser. Det foregår også travsport og kjøring med hest, og det har lenge
vært ønske om å etablere en travbane.

8.1.11. Orienteringskart
I kommunen finnes 15 orienteringskart i tillegg til flere skolegårdskart og instruksjonskart. Kartene
dekker områder spredt rundt i kommunen. Det pågår arbeid med oppgradering av flere kart (to
stykker ferdig i 2016), og dette vil også være et kontinuerlig behov framover.

8.1.12. Svømmehall
Kommunens eneste svømmehall ligger på Storslett og. Det er sterkt behov for rehabilitering av
bassenget som er bygget i 1972. Det er ønskelig med bedre tilrettelegging og utvidelse av
aktivitetsmulighetene med bl.a. vannsklie samt større bassengdybde, eventuelt å bygge et nytt
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anlegg. Det lille varmtvannsbassenget på Sonjatun dekker heller ikke behovet, og nytt
varmtvannsbasseng bør innarbeides i planer for nytt svømmeanlegg.

8.1.13. Uteområder ved skoler og barnehager
Disse områdene er viktige faktorer for lek- og idrettsaktiviteter rundt om i kommunen. Godt
utstyrte leke- og aktivitetsområder ved skolene og i barnehagene er en betingelse for utvikling av
et godt idretts- og aktivitetsmiljø. Uteområdet ved Storslett skole er nå under bygging og utvikling,
og dette arbeidet bør fortsette i flere byggetrinn med blant annet en kunstgress fotballbane. Ved
flere barnehager er det dessuten ønskelig med større areal til uteområde.

8.1.14. Nærmiljøanlegg
I tråd med sentralt vedtatte retningslinjer og stimuleringstiltak bør det satses mer på
nærmiljøanlegg i tida framover. Dette bør være et ansvar både for grendeutvalg og andre lag og
foreninger. Anleggsplanene bør så langt det er mulig samordnes med skoler, barnehager og
ordinære idrettsanlegg. Videre utvikling/utbygging av leke- og aktivitetsområder i boligområdene
er også aktuelt og ønskelig.

8.1.15. Tilrettelegging for funksjonshemmede
Tilgjengeligheten for funksjonshemmede til idrettsanleggene i kommunen er generelt bra. I de to
sikrede friluftsområdene, Kvænnes og Goppa, har det de siste årene blitt gjort store
tilretteleggingstiltak, også for funksjonshemmede. Det er ønskelig med tilrettelegging i flere
friluftsanlegg og -områder. Tilrettelagt fiskeplass finnes ved Josvannet i Reisadalen. I tillegg har
Nordreisa handikapforening tatt initiativ til en fiskeplass og grillhytte på Kågen i Skjervøy
kommune. Det viktig at de det gjelder fremmer sine behov og ønsker.

8.1.16. Anlegg for friluftsliv
Generelt er det svært gode muligheter for friluftsliv i hele kommunen. - Det er god plass og naturen
er variert. Friluftsliv kan derfor drives i stor utstrekning uten noen form for tilrettelegging.
Hovedmål for videre tilrettelegging bør derfor være å gjøre naturen mere tilgjengelig for grupper
av befolkningen som nå driver lite aktivitet og friluftsliv.
I de to statlig sikrede friluftsområdene, Kvænnes og Goppa, har det blitt gjort omfattende
tilretteleggingstiltak som har ført til stor økning i bruken. Et område i Saga er nå under sikring.
Det har blitt gjort mye arbeid med å sette opp informasjonstavler ved mange startpunkt for turstier
rundt i kommunen.
Nord-Troms friluftsråd arbeider med merking av turstier. Gode hjelpemidler for å fremme friluftsliv
er friluftsrådets turkart (2016) og nettstedene www.ut.no, www.utinord.no og www.reisanasjonalpark.no.

8.1.17. Treningssentre og styrketrening
Det er to private treningssentre på Storslett, og begge har stor aktivitet og er mye benyttet.
Styrketreningsrommet i idrettshallen benyttes av mennesker med psykiske lidelser samt til trim for
kommunalt ansatte. Dette rommet er også tilgjengelig for utleie til brukere over 16 år.

8.1.18. Klatrevegg
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Det finnes litt tilrettelegging for klatring på en vegg i gymsalen på Nordreisa videregående skole,
men det er ønskelig med en ordentlig klatrevegg. Idrettshallen har stor nok vegghøyde og er derfor
en mulighet.

8.1.19. Gymnastikksaler
Det er syv gymnastikksaler i nåværende og tidligere skolebygg, samt sal i grendehusene på
Havnnes, i Oksfjord og i Kjelderen. Disse salene samt salen på Nordreisa videregående skole, skulle
dekke behovet for trim og trening.

8.1.20. Hundesport
I kommunen er aktive miljø både med hundekjøring og jakthund. Per 2016 brukes flere områder til
hundekjøring. Det er ønske om tilrettelegging for hundekjøring i Bergskogen.
Det er etablert et treningsområde for jakthunder fra Potka til Liland. Innenfor dette området er det
gitt dispensasjon fra båndtvangsreglene for å kunne trene hunder i perioden 25. juli til 20. august.

8.2. Kulturbygg og grendehus
Oversikt over alle kulturbygg i kommunen finnes i kapitel 14.
Etter åpningen av Halti i 2015 har kommunesenteret som også er regionsenter, omsider fått den
lenge etterlengtede storstua med gode forhold for kino, teater, konserter, konferanser og
utstillinger. I alle øvrige deler av kommunen er det egne grendehus og/eller skolebygg der bygdas
befolkning kan samles. Tilstanden for disse byggene er svært variabel, men flere har blitt opprustet
og oppgradert i de senere år, blant annet Bakkeby grendehus og Gamlegården. Tilstrekkelig
tilgjengelighet for funksjonshemmede mangler imidlertid ved flere bygg.
Sortert etter kretser kan tilstanden beskrives slik:

8.2.1. Hamneidet – Rotsund - Havnnes
Med Sjøstjerna på Hamneidet, Bakkeby grendehus, Rotsundelv samfunnshus, Bygdeheimen i
Rotsund, Rotsundelv skole og Havnnes grendehus, er kretsen godt dekket med lokaler.
Sanitetsforeninga har dessuten eget hus. De fleste har tilgjengelighet for funksjonshemmede.

8.2.2. Sørkjosen
Med skolens gymnastikksal, Gamlegården og lavvoene ved Kronebutikken er kretsen brukbart
dekket. Gamlegården er nylig oppgradert med nytt kjøkken og toaletter.

8.2.3. Storslett
Kretsen er brukbart dekket med følgende lokaler i sentrum: Nordreisahallen, Storslett samfunnshus,
Storslett skole, Kommunehuset, Ungdommens hus, LHL-bygget, Moan skole, Sonjatun bo- og
kultursenter og Nordreisa kirke. Det er behov for utbedring av noen av de eksisterende lokalene,
samt at tilgjengelighet for funksjonshemmede mangler i en del av lokalene. Halti har gitt oss ei
skikkelig storstue for kommunen og regionen med formidlingssal for teater, konserter, kino med
mer, samt utstillingslokaler.

8.2.4. Snemyr - Kjelleren
Med Kjelderen samfunnshus og Reisa Montesorriskole er kretsen godt dekket.

8.2.5. Sappen
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Det er behov for utbedring av kjøkken- og toalettforhold og å gjøre toalett tilgjengelig for
funksjonshemmede.

8.2.6. Storvik
Med tidligere Storvik skole er bygda dekket, men lokalene er for små til en del aktiviteter.

8.2.7. Oksfjord
Med stort grendehus i Oksfjord og grendehus og privat skolebygg i Straumfjord, er kretsen godt
dekket med lokaler.

8.3. Aktivitet
Vi har ingen samla oversikt over reisaværingenes utøvelse av fysisk aktivitet. Medlemstall for
idrettslag og andre lag som driver friluftsliv, idrett og trim gir en viss oversikt, men det finnes i
noen av disse organisasjonene et ukjent antall støttemedlemmer som ikke deltar i aktivitetene og
samtidig er det mange som driver uorganiserte aktiviteter utenom idretts- og
friluftsorganisasjonene.
Det drives organisert idrettsaktivitet innafor mange idrettsgrener:
Fotball, håndball, taekwon-doe, kickboxing, motorcross, skutercross, hestesport, hundekjøring,
annen hundesport, boccia, orientering, sykling, friidrett, langrenn, skiskyting og skyting.
Innendørs anlegg som er åpne for både organisert og uorganisert fysisk aktivitet er svømmehallen,
idrettshallen, gymnastikksalene og de private treningssentrene. Svømmehallen er et tilbud som
brukes av alle aldersgrupper, og den er et svært viktig tilbud da den for mange av brukerne er den
eneste aktuelle tilbudet for å drive fysisk aktivitet. De private treningssentrene brukes av en
økende andel av befolkningen. I gymnastikksaler og grendehus rundt i kommunen drives det en
rekke trimtilbud med voksne og ungdom – bedriftstrim, elevtrim, ballspill, dans osv.
Utendørs aktivitet omfatter alle former for turer og friluftsliv som trimkasse- og toppturer,
turmarsjer, skiturer, skøyter, sykling, bading, dykking, padling, klatring, aktiviteter med hest og
hund, turer i skog og mark, langs veien og på sykkelstier med og uten staver osv. Nytteaktiviteter
som bær- og soppsanking, hagearbeid, vedhogst, jakt og fiske med mer utgjør også en betydelig del
av reisaværingenes fysiske aktivitet. Positive fellestrekk ved mange av disse aktivitetene er at de
samler deltakere på tvers av aldersgrupper til fysisk aktivitet og sosialt fellesskap ute i naturen. Det
er i det hele tatt sterke tradisjoner for tur og friluftsliv hele året i alle deler av kommunen.
Tilrettelagte tilbud for personer som trenger det finnes. Handikapforeninga har aktivitet med
boccia. Revmatikerforeningen har trening i sal og varmtvannsbassenget på Sonjatun. LHL og
Rotsundelv samfunnshus driver seniordans. I tillegg kommer nevnte aktivitet for mennesker med
psykiske lidelser i styrketreningsrommet i Nordreisahallen.
Til tross for alle disse tilbudene og mulighetene er det en kjensgjerning at en god del av
befolkningen driver lite eller ingen fysisk aktivitet.

8.4. Stier og løyper, natur- og friluftsområder
Viktige friluftsområder for turer og aktiviteter omfatter hele spekteret fra kveldsturer i
nærområdene til lengre fjellturer, og mange turruter er merket og skiltet. Turruter slik som
turveier, stier, gang- og sykkelveier er for mange de viktigste anleggene for fysisk aktivitet og
naturopplevelse.
Vi henviser til nettstedene www.ut.no, www.utinord.no og www.reisa-nasjonalpark.no som har
gode og oppdaterte oversikter.
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9. Målsetting for anleggsbygging
I forbindelse med fysisk tilrettelegging av anlegg og områder for fysisk aktivitet, er det et
overordna mål for Nordreisa kommune at alle grupper i befolkningen får gode muligheter til fysisk
aktivitet og naturopplevelser. Dette gjelder friluftsliv, mosjonsidrett, idrettskonkurranser og
toppidrett.
Alle bygder i kommunen skal ha lokaler som gir mulighet for kulturell virksomhet for alle
aldersgrupper i området. Kommunesenteret skal ha et kulturbygg som skal være et kulturelt
møtested for regionen og for lokalmiljøet.

9.1. Delmål
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ved utarbeidelse av kommune- og reguleringsplaner skal arealer og anlegg for lek, idrett og
friluftsliv innarbeides som en del av bomiljøet
Bygging av nærmiljøanlegg skal prioriteres
Det må legges vekt på å sikre områder og bygge anlegg som dekker behovet for flere
idretter, aktiviteter og brukergrupper (flerbruksanlegg).
Funksjonshemmede skal ha tilgang til alle idrettsanlegg og kulturbygg og skal gis gode og
varierte muligheter for friluftsliv og aktivitet.
Ved bygging av anlegg og tilrettelegging av områder for idrett og friluftsliv er det svært
viktig å ivareta landskapsvern, miljømessige og estetiske forhold.
Friluftslivskartlegging fullføres i 2017 og blir et viktig grunnlag for arealer til friluftsliv
Kulturbygglokaler skal være til bruk for alle alders- og befolkningsgrupper for all lovlig
organisasjons- og kulturvirksomhet
Kulturbyggene i Nordreisa skal fungere som kulturelle og sosiale møtesteder for
lokalsamfunnene
Kulturbyggene i Nordreisa skal i utforming og materialbruk søkes tilpasset kommunens
kultur, tradisjoner og byggeskikk

9.2. Kommunale tilskudd til bygging av anlegg og kulturbygg
I de sentralt vedtatte retningslinjene fordeles spillemidlene til idrettsanlegg nå i de to kategoriene
ordinære idrettsanlegg (som også omfatter rehabilitering av eldre anlegg) og nærmiljøanlegg.
Ordningen med tilskudd fra spillemidlene til kulturbygg er fra 2005 delegert fra staten til
fylkeskommunene. Fylkeskommunen definerer og prioriterer hvilke prosjekter som skal få støtte.
Anleggsutbygging finansieres i prinsippet ved egenkapital, dugnad, lån, gaver, tilskudd fra
kommune/fylkeskommune og spillemidler. Til friluftsanlegg og –aktivitet kan det dessuten gis
tilskudd fra fylkeskommunen: Tilskudd til fysisk tilrettelegging for friluftsliv i nærmiljøet, tilskudd
til fysisk tilrettelegging i statlig sikrede friluftsområder, tilskudd til skilting og merking av turløyper
samt tilskudd til friluftsaktivitet.
Nordreisa kommune har lenge hatt et prinsippvedtak på å gi tilskudd til anlegg og kulturbygg
tilsvarende halvparten av spillemidlene. Det ble i løpet av 1990-tallet vedtatt å stille strengere krav
til de oppgitte behovene for anlegg, og i tråd med det praktisere en mere nyansert
tilskuddsordning. Dette har i praksis ikke blitt gjort. Alle som har søkt, har fått tilsagn om
halvparten av spillemidlene.
Den kommunale tilskuddsposten for bygging av idrettsanlegg og kulturbygg har blitt redusert i
forbindelse med budsjettkutt og er i 2016 og 2017 på kr 126 000. Kommunen har flere ganger, i
forbindelse med store utbygginger av både idrettsanlegg og samfunnshus, bevilget ekstraordinære
tilskudd på flere hundre tusen. Ut fra innmeldte anleggsplaner, må det være et mål å få til dette
igjen fra 2018. Dersom tilskuddsposten fortsetter å være på kun ca kr 130 000 pr år, vil det bli
veldig store etterslep på utbetaling av kommunalt tilskudd til anleggsbygging.
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Kommunen har tidligere hatt en egen tilskuddspost til bygging av lekeplasser/nærmiljø- og
friluftsanlegg, men denne er blitt borte i forbindelse med budsjettkutt. Det er ønskelig å få tilbake
en slik tilskuddspost, jfr høringsuttalelse fra Kirkemoan grendelag.
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10. Vurdering av aktivitet og fremtidige behov
10.1. Behov og ønsker i henhold til statusbeskrivelse av anleggssituasjonen
Statusbeskrivelsen i kapitel 8 avdekker følgende anleggsønsker/behov:
Skileikanlegg
Flere skøytebaner/ -flater
Fotballøkker/ -binger med kunstgress
Opprusting og videreutvikling av områdene rundt skoler og barnehager
Flere nærmiljøanlegg
Rehabilitering og oppgradering for friidrettsaktivitet på sentralidrettsanlegget
Ridebaner av internasjonal standard og bedre fasiliteter for hestesport
Rehabilitering av svømmehallen / nytt anlegg
Bedre tilrettelegging og ev. egne anlegg for funksjonshemmede
Klatrevegg med høyde minimum 5 meter

10.2. Større anlegg og anlegg som er og kan bli aktuelle for søknad om spillemidler
Følgende liste inneholder anleggsplaner og –ønsker som kommunen er kjent med pr november 2016 samt anlegg som er meldt inn i forbindelse med
planprosessen. Anlegg som er tatt inn i handlingsprogrammet er ikke nevnt her.
Type tiltak

Eier / innmeldt av

Kostnad

Finansiering

Kunstgress 7’er-bane Storslett skole

Nordreisa kommune/Nordreisa il

Spillemidler,
egenkapital mm

Saga skianlegg, langrennsarena

Nordreisa il

Spillemidler,
egenkapital mm

Saga skianlegg, skiskytterstadion

Nordreisa il

Spillemidler,
egenkapital mm

Innendørs skytebane 25 m

Kjelderen samfunnshus/ Nordreisa
skytterlag

Spillemidler,
egenkapital mm

O-kart Kjellerskogen

Nordreisa il

Spillemidler,
egenkapital mm

Gjennomføres

Rehabilitering klubbhus fotball

Nordreisa il

Spillemidler,
egenkapital mm

Kaldhall fotball

Nordreisa il

Spillemidler,
egenkapital mm

Oppgradering løpebane friidrett til tartan

Nordreisa il

Spillemidler,
egenkapital mm

Oppgradering av sentralidrettsanlegget på Storslett
(ny friidrettsstadion)
Nærmiljøanlegg for friidrett ved Rotsundelv skole

Norsk friidrett Troms

Oppgradering/rehabilitering skyteanlegg
Kjellerskogen
Hundekjørerløype i Bergskogen ca 20 km

Nordreisa jeger- og fiskerlag
Nordreisa hundekjørerlag

Ca 550 000

Innendørs skytebane i Rotsundelv samfunnshus

Rotsundelv samfunnshus / Rotsund
skytterlag

1.5 – 2 mill

Spillemidler,
egenkapital mm

Elektroniske skiver på skytterbanen i
Rotsundelvdalen

Rotsund skytterlag

Ca 400 000

Spillemidler,
egenkapital mm

Skileikanlegg i Saga
Større varmtvannsbasseng

Nordreisa kommune
Nordreisa revmatikerforening

Hestesportanlegg med:
Ridebaner av internasjonal standard
Klubblokale med boder, sanitæranlegg og kafeteria
Gjestestaller og paddocker
Lagringsplass for hesteutstyr
Parkeringsplasser etc

Ryttersportklubben NOR

Ca 3.2 mill

Norsk friidrett Troms
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Spillemidler,
egenkapital mm
Spillemidler,
egenkapital mm
Spillemidler,
egenkapital mm
Spillemidler,
egeninnsats,
egenkapital

2016 - 2019

10.3. Friluftsanlegg, utbedring av kulturbygg samt mindre anlegg
Følgende liste inneholder planer og ønsker om ulike typer mindre anlegg for idrett, friluftsliv og annen aktivitet som er meldt inn i planprosessen. Noen
kan bli aktuelle for søknad om spillemidler. De tre friluftstiltakene er ført opp i handlingsprogrammet for friluftsliv.
Type tiltak

Eier / innmeldt av

Kostnad

Sykkelbane i Rotsundelv
Utbygging/utbedring av kjøkken i samfunnshuset

Reinrosa 4H
Rotsundelv samfunnshus

Møtelokale for lag og foreninger med lagerplass for
utstyr og arkiv

Nordreisa revmatikerforening

Tilrettelegging for friluftsliv i Saga. Gapahuker og
bålplasser

Nordreisa kommune

Merking/skilting av turstier/-ruter

Nordreisa kommune

Oppgradering av lekeplass/fotballbane/skøytebane

Kirkemoan grendelag, Storslett
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Finansiering

Gjennomføres
2017 - 2018

11. Handlingsprogram for anlegg og planlagt gjennomføring
11.1. Kulturbygg
Ingen kjente planer om nye anlegg eller rehabilitering av eksisterende anlegg.

11.2. Idrettsanlegg og nærmiljøanlegg
Handlingsprogrammet inneholder noen anlegg som er ferdig bygget (men som ikke har fått utbetalt kommunalt tilskudd), noen anlegg som er under
bygging, og noen planlagte anlegg. Handlingsprogrammet skal revideres hvert år i planperioden.
Prio-

Type tiltak

Eier / innmeldt av

Kostnad

Spillemidler

Kommunalt tilskudd
(Stipulert utbetaling i hht
budsjett)

Tidspunkt
gjennomføring

1.

Rehabilitering o-kart Bakkeby

Nordreisa il

302 000

Tilsagn 2015

63 000 (2016)

Ferdig

2.

Rehabilitering o-kart Garjala

Nordreisa il

252 000

Tilsagn 2015

52 500 (2016 – 2017)

Påbegynt

3.

Rehabilitering av ridestall

Nordreisa rideklubb

2 052 000

Tilsagn 2016

427 500 (2017 - 2020)

Ferdig

4.

Elektroniske skiver 100 m i
Kjellerskogen

Nordreisa skytterlag

500 000

Søknad fornyes
2017

Ikke søkt

5. – 7.

Saga skianlegg, skihus

Nordreisa il

10 691 000

Tre søknader
fornyes 2017

1 875 000 (2020 -

8.
9.

Nytt idrettsgulv Nordreisahallen
Nytt kunstgress Ymber arena

Nordreisa kommune
Nordreisa il

1 063 000
2 852 000

Ny søknad 2017
Ny søknad 2017

Påbegynt

Påbegynt

ritet

)

Ferdig

Nærmiljøanlegg:
1.

Basketballanlegg Storslett skole

Nordreisa kommune

268 000

Tilsagn 2016

2.

Skøyte- og ballanlegg Storslett
skole

Nordreisa kommune

336 000

Søknad fornyes
2017

20

3.

Aktivitetsanlegg «Tuftepark»
Storslett skole

Nordreisa kommune

188 000

Ny søknad 2017

Påbegynt

11.3. Anlegg for friluftsliv
Prio-

Type tiltak

Eier / innmeldt av

Kostnad

Spillemidler

ritet
1.
2.
3

Sykkelbane i Rotsundelv
Tilrettelegging for friluftsliv i
Saga. Gapahuker og bålplasser
Merking/skilting av turstier/ruter

Reinrosa 4H
Nordreisa kommune

Kommunalt tilskudd (Stipulert
utbetaling i hht budsjett)

2017-2018

Nordreisa kommune

12. Langsiktig del
Liste over uprioriterte idrettsanlegg og områder for friluftsliv fra kommuneplanens arealdel jfr kap 6:
Skileikanlegg i Oksfjordhamn
Alpinanlegg i Oksfjorddalen
Travbane Storslett øst
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Tidspunkt
gjennomføring

13. Kart
Kart som viser eksisterende anlegg og områder i Nordreisa kommune.
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24

25
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14. Anlegg og aktivitet
Status for idretts- og friluftsanlegg, kulturbygg og aktiviteter i kommunen per 2016.

14.1. Anleggsoversikt
Inneholder idretts- og friluftsanlegg. Alle anlegg som har mottatt spillemidler finnes i Kulturdepartementets idrettsanleggsregister
https://www.regjeringen.no/no/tema/kultur-idrett-og-frivillighet/idrettsanlegg/idrettsanleggsregisteret/id487438/

Anlegg/anleggstype

Eier

Beliggenhet

Størrelse

Byggeår

Lysløype

Bakkeby ik

Bakkeby

5,0 km

1974/85

Lysløype

Nordreisa il

Sørkjosen

4,6 km

1974/82

Skiløype

Nordreisa il

Saga

Lysløype

Nordreisa il

Saga

Skiskyteanlegg

Nordreisa il

Saga

Lysløype

Oksfjord og Straumfjord il

Oksfjord

1,7 km

1977

Lysløype

Oksfjord og Straumfjord il

Straumfjord

2,4 km

1991

Lysløype

Rotsundelv il

Rotsundelv

4,5 km

1976/84

Hoppbakke

Bakkeby ik

Bakkeby

20/40 m

1984/85

Hoppbakke

Nordreisa il

Storslett

15/30/50 m

Hoppbakke

Rotsundelv il

Rotsundelv

15/28 m

1985

Vest-Havnnes il

Havnnes

50 x 90 m

1985

Skianlegg og –løyper

20 km
7,5 km

1984-98
1984-98
1998-2001

Fotballbaner
Grusbane
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Grusbane

Bakkeby ik

Bakkeby

60 x 100 m

1978/81

Grusbane

Kjelleren if

Kjelleren

60 x 100 m

1991

Gressbane

Nordreisa il

Sentralidr.anlegget

60 x 110 m

1966/78

Kunstgressbane

Nordreisa il

Sentralidr.anlegget

64 x 100 m

2003

Grusbane

Oksfjord og Straumfjord il

Oksfjordhamn

60 x 100 m

1982

Grusbane

Nordreisa kommune

Rotsundelv skole

40 x 60 m

1977/2001

Grusbane

Nordreisa kommune

Storslett u-skole

40 x 60 m

1968

Grusbane

Nordreisa kommune

Sørkjosen skole

60 x 100 m

1952/85

Nordreisa il

Storslett sentralidr.

400 m løpebane

1978

Miniatyrskytebane

Nordreisa kommune

Nordreisahallen

15 m

1991

Skytebaner

Nordreisa skytterlag

Kjellerskogen

100, 200 m

Lerdue- og elgbane

Nordreisa jeger- og fiskerlag

Kjellerskogen

Pistolskytebane

Nordreisa pistolklubb

Kjellerskogen

25 m

Skytebane

Rotsund skytterlag

Rotsundelvdalen

100, 200 m

Ridehall

Nordreisa rideklubb

Tømmernes

20 x 40 m

1992

Ridebane ute

Nordreisa rideklubb

Tømmernes

35 x 60 m

1996-2004

Nordreisa kommune

Storslett

12,5 x 25 m

1972

Friidrettsanlegg
Friidrettsanlegg
Skytebaner

Ikke ferdig

Anlegg hestesport

Svømmeanlegg
Svømmebasseng
Idrettshall

29

Idrettshall

Nordreisa kommune

Storslett

20 x 40 m

1988

Gymnastikksal

Nordreisa kommune

Storslett skole

11 x 20 m

1969

Gymnastikksal

Troms fylke

Nord-Troms vg.skole

20 x 20 m

1973

Gymnastikksal

Nordreisa kommune

Sørkjosen skole

7 x 11 m

Gymnastikksal

Snemyr og Kjelleren gr.lag

Reisa Montesorri

8 x 16 m

1975

Gymnastikksal

Sappen friluftssenter AS

Sappen skole

8 x 12 m

1973

Gymnastikksal

Nordreisa kommune

Rotsundelv skole

8 x 16 m

1961

Gymnastikksal

Havnnes grendehus

Grendehuset

8 x 15 m

1985

Gymnastikksal

Oksfjord grendehus

Grendehuset

9 x 18 m

1981

Ballbane, grus

Straumfjord grendelag

Straumfjordnes

20 x 40 m

2002

Ballbane, grus

Storvik il

Kjølen, Storvik

25 x 45 m

2001

Ballbane, grus

Nordreisa kommune

Storslett skole

26 x 50 m

1968

Ballbinge, kunstgress

Nordreisa kommune

Storslett skole

13 x 21 m

2003

Ballbinge, kunstgress

Oksfjord og Straumfjord il

Oksfjordhamn

15 x 28 m

2004 – 2005

Ballbinge, kunstgress

Nordreisa kommune

Rotsundelv skole

13 x 21 m

2009

Ballbane, grus

Rotsundelv il

Rotsundelv skole

26 x 50 m

2001

Sykkelbane

Høgegga grendelag

Høgegga boligfelt

Gymnastikksaler

Nærmiljøanlegg

Orienteringskart

2011
Navn

O-kart

Nordreisa il

Sappen

Lindovara

1978/2004

O-kart

Nordreisa il

Snemyr

Snemyr

1980/95
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O-kart

Nordreisa il

Storslett

Storslett skole?

1983

O-kart

Nordreisa il

Loppevoll

Garjala

1983

O-kart

Nordreisa il

Storslett

Sagåsen

1988

O-kart

Nordreisa il

Reisadalen

Vinnelysfjellet

1992

O-kart

Nordreisa il

Bakkeby

Bakkeby

1978/2015

O-kart

Rotsundelv il

Langslett

Holmefjell

1990

O-kart

Rotsundelv il

Moan

Moan

1980

O-kart

Rotsundelv il

Rotsundelv

Helgeli

1987

O-kart

Rotsundelv il

Rotsundelv

Skolehaugen

1990

O-kart

Rotsundelv il

Rotsundelv

Bankskogen

1996

O-kart

Rotsundelv il

Rotsundelv

Skoleg.kart

1996

O-kart

Oksfjord og Straumfjord il

Oksfjord

Sandbukt

1983

O-kart

Oksfjord og Straumfjord il

Oksfjord

Langfjellet

1988

O-kart

Sappen leirskole

Sappen

Haukijärvi

1995

Skøytebaner
Skøytebane på fotballbane

Sørkjosen skole

Skøytebane på fotballøkke

Høgegga, Storslett

Skøytebaner på ballbaner

Rotsundelv skole

Badeplasser

Beliggenhet

Badestrand ved sjøen, friluftsområde

Kvænnes, Storslett

Badestrand ved sjøen, friluftsområde

Flyplassen, Sørkjosen

Badestrand ved sjøen

Vikastranda, Steinsvik
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Badestrand ved sjøen

Sandnes, Reisafjorden

Badeplass ved ferskvann

Malla-Pekan järvi (Badevannet), Sappen

Fiskeplasser for funksjonshemmede
Fiskeplass ved ferskvann

Josvannet, Reisadalen

Merkede turstier
Oversikt på nettstedet www.utinord.no

14.2. Kulturbygg
Husets navn

Eier

Brukes til

Byggeår

Grunnflate

Tilsta
nd

Beliggenhet

Bygdeheimen

Bygdeheimen

Grendehus

1945/80

Ca 200

G?

Rotsund

Rotsundelv samfunnshus

Rotsundelv samfunnshus

Grendehus

1973/92

Ca 300

G?

Rotsundelv

Bakkehus

Rotsundelv og omegn
sanitetsforening

?

?

?

Rotsund

Rotsundelv skole

Nordreisa kommune

Skole, bibliotek

1961/

G?

Rotsundelv

Havnnes grendehus

Havnnes Vest-Uløy by.lag

Grendehus

1985

230

G?

Havnnes

Lykketun

Ungdomslaget Lykken

1968

Ca 200

?

Hamneidet

Sjøstjerna

Nordreisa kommune

Grendehus

1965/ 93

Ca 100

G?

Hamneidet

Bakketun

Bakkeby ik

Grendehus

1951/2005

Ca 300

M

Bakkeby

Rotsund kapell

Nordreisa kommune

Gudstjenester,
konserter

1932

G?

Rotsundelv

Adkomst
f.hem.

Rotsund krets

Sørkjosen

32

130 +40

Ja

Ja
Ja

Gamlegården

Fester: Sørkjosen bygdelag

Grendehus

1835/ 196?/
2005

160

Sørkjosen skole

Fester: Nordreisa kommune

Skole, kulturakt.

1950/ 98?

125

Lavvoer

Kronebutikken

Kulturakt

2011

Kommunehuset

Nordreisa kommune

Kurs, møter

1979

Storslett skole

Nordreisa kommune

Skole, kulturakt.

1957/

Sørkjosen
G?

Ja

Sørkjosen
Sørkjosen

Storslett krets
G

Storslett
Storslett

67/86/ 2005
Doktorgården

Nordreisa kommune

Møteplassen

G?

Storslett

Nordreisa kirke

Nordreisa kommune

Gudstjenester,
konserter

1856

M?

Storslett

Kirkebakken menighetshus

Nordreisa sokn

Møter, kirke- og
kulturakt.
Overnattingsturer

2015

G

Storslett

Kildal leirsted

Fester: Ymber.

M?

Øvre Kildal

Halti

Nordreisa kommune

Bibliotek, møter,
kino, teater,
museum,
kulturarr.

2001/2015

G

Storslett

Ja

Nordreisahallen

Nordreisa kommune

Møter, kurs, kino,
kulturakt.

1988

356

G

Flomstad,
Storslett

Ja

Point (Ungdommens hus)

Nordreisa kommune

Kulturakt.

1930/ 84

250

M?

Storslett

Storslett samfunnshus

Nordreisa kommune

Kulturakt.,
undervisn.

1969

540

M?

Storslett

Moan skole

Nordreisa kommune

Grendehus

1997

110

G

Storslett

Ja

Sonjatun bo- og kultur

Nordreisa kommune

Kulturakt.

2004

G

Storslett

Ja
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1957/ 88

280

LHL-bygget

Fester: Nordreisa LHL

Kulturakt.
grendehus

1992

158

G

Høgegga,
Storslett

Reisa Montesorriskole

Reisa Montesorriforen

Skole, grendehus

1975

125

G?

Snemyr,
Reisadalen

Kjelderen samfunshus

Fester: Kjelderen
samfunnshus AL

Kulturakt

2000

G

Kjelleren,
Reisadalen

Tørfosstunet

Nordreisa kommune

Museum

18- og 1900

M?

Tørfoss,
Reisadalen

Sappen skole

Sappen friluftssenter AS

Grendehus

1973

Ca 200

G?

Sappen,
Reisadalen

Grendehus

1950/ 97

CA

Snemyr – Kjelleren

Ja

Sappen

Storvik
Storvik skole

80

Storvik

Oksfjord
Straumfjord grendehus

Fester: Straumfjord
grendehus BA

Grendehus

?/1996/2004

170

G

Straumfjordnes

Ja

Oksfjord grendehus

Fester: Oksfjord grendehus
AL

Grendehus

1981/ 97

300 + 430

G

Oksfjordhamn

Ja

Oksfjord skole, bygd
sammen med grendehuset

Nordreisa kommune

Kulturakt.

---/97

G

Oksfjordhamn

34

14.3. Organiserte aktiviteter i idrettslag
Idrettslag – medlemstall pr 1.01.2016
Lagets navn

Medlemsstall

Ski

6-19år

20år+

Sum

1

40

41

Kjelderen if

2

28

30

Nordreisa Mk

20

54

74

Nord-Troms dykkerklubb

0

12

12

Nordreisa hundekjørerlag

3

18

21

Nordreisa innebandyklubb
Nordreisa il

2
452

8
334

10
786

Bakkeby ik

Fotbal
l

Bocciaklubben Knall

Nordreisa kickboksing

17

9

26

Nordreisa rideklubb

56

77

133

Nordreisa sportsskytterklubb

2

32

34

Nordreisa Tae Kwon-Do klubb

70

9

79

OSIL

56

98

154

Reisa biljardklubb
Rotsundelv il

65
49

79
68

144
117

Ryttersportkl NOR

15

33

48

810

899

1709

Nord-Troms padleklubb
Nord-Troms trav- og kjørelag

SUM

35

Handball

Orientering

Sykling

Annet

15. Merknadsbehandling
15.1. Merknader/innspill til høring og offentlig ettersyn
Planen ble lagt ut til høring og offentlig ettersyn den 11. oktober 2016. Høringsfristen var satt til
8. november 2016.
Ved høringsfristen utløp hadde vi fått 12 innspill. Et sammendrag av disse med kommunens
kommentarer følger under.

15.1.1. Reinrosa 4H (13.10.2016)
Reinrosa 4H planlegger en sykkelbane for bygdas unger, og kanskje voksne, i Rotsundelv. Den er
tenkt litt ovafor krysset til Helgeli, på høyre side av veien og oppover mot Mariplassen
(naturmøteplassen vår).
Vi skal i høst gå i gang med tillatelse fra grunneier og be om anbud fra diverse maskineiere. Midler
blir søkt om etterhvert. Vi håper å komme i gang til våren.
Kommunens kommentar
Tatt med i tiltaksliste.

15.1.2. Nordreisa skytterlag (19.10.2016)
Interesse for klatrevegg.
Planer om å bygge innendørs miniatyr skytebane på 25 meter.
Kommunens kommentar
Tatt med i tiltaksliste.

15.1.3. Nordreisa hundekjørerlag (1.11.2016)
Nordreisa Hundekjørerlag har gjennom en lengre prosess (ca 2 år) i samarbeid med driftsavdelinga i
kommunen kommet fram til at det skal reguleres et område for barmark hundekjøring i Bergskogen.
Grunnen til dette er å kanalisere mest mulig av hundekjøringa på barmark i et mindre konfliktfylt
område enn Kjellerskogen, samt regulere bruk av ATV for trening av større spann på lovlig vis.
Statsskog har vært med i prosessen og har gitt klarsignal til å igangsette en reguleringsplan. Planen
vil innbefatte løypenett, startplass og mulig tomteareale for hus /hytter for potensielle
hundekjørere. Nordreisa kommune har påtatt seg oppgaven med reguleringsplanen.
Det er laget en kort skisse på opplegget og kostnader som vedlegges. Alle søknader om
forhåndsgodkjenning, søknad om midler o.s.v vil en arbeide med framover og komme tilbake til i
2017. Hundekjørerlaget ber om at kommunen får dette med i planen slik at alle formalia og
muligheter til finansiering legges til rette.
Kommunens kommentar
Tatt med i tiltaksliste. Tatt med eget delkapittel om hundesport i statusbeskrivelsen (kap.8).

15.1.4. Beate Brostrøm (3.11.2016)
Bemerker at hundekjøring og hundekjørerløyper ikke er med. Hundekjøring er jo en sport som
vokser kraftig i julen Reisadalen. Vi som bor i Kjelleren er berørt av dette, og det ville vært fint å
fått orden på hvor skiløyper kan legges, og hvor hundekjøring foregår. Det har også betydning for
utøvelse av jakt.
Treningsområde for hund er heller ikke med.
Kommunens kommentar

Vi har nå tatt med eget delkapittel om hundesport i statusbeskrivelsen (kap.8). I tiltaksplanen er
det også tatt med om tilrettelegging for hundekjøring i Bergskogen.

15.1.5. Rotsundelv samfunnshus (3.11.2016)
Rotsundelv samfunnshus har planer om å få i stand kjelleren i samfunnshuset til miniatyrskytebane.
Store deler av kjelleren er ubrukt og vil passe gått til formålet. Skytterlaget i bygda er interessert i
dette. Styret i Samfunnshuset har engasjert siv.ing. Pål Pettersen til å utarbeide forprosjektet. Så
snart dette er klart vil det bli søkt om midler til ferdigstillelse av miniatyrskytebane som
tilfredsstiller dagens krav.
Rotsundelv samfunnshus blir mye brukt til forskjellige formål. Vaskeavdelinga på kjøkkenet er
dessverre veldig tungvint å bruke. Sånn som styret ser det må det foretas ei utbygging slik at dette
blir tilfredsstillende for brukerne.
Styret i Rotsundelv samfunnshus ber Nordreisa kommune ta våre planer med i kommunens
behandling av Kommunedelplanen for 2017-2020.
Kommunens kommentar
Tiltak er tatt med i planens tiltaksliste.

15.1.6. Rotsund skytterlag (4.11.2016)
Rotsund skytterlag har følgende planer i forhold til idrettsanlegg som må inn i kommuneplanen:
1.

Miniatyrskytebane på Rotsundelv samfunnshus; kostnadsberegnet til 1,5‐2,0 mill. kr.

2.

Elektroniske skiver på Skytterbanen i Rotsundelvdalen, kostnadsberegnet til kr 400.000,‐.

Kommunens kommentar
Tiltak er tatt med i tiltaksliste.

15.1.7. Nordreisa revmatikerforening (7.11.2016)
Nordreisa Revmatikerforening har pr. I dag 68 medlemmer, vi har fast ett medlemsmøte i måneden.
På medlemsmøtene prøver vi å fa foredragsholdere med tema som angår foreningen. Vi har
bassengtrening 1 time i uka i varmtvannsbassenget, med fysioterapeut. I tillegg arrangerer vi
grillturer, bussturer og behandlingsturer i utlandet for våre medlemmer.
Nordreisa Revmatikerforening har følgende ønsker:
Større varmtvannsbasseng, det som er i dag er for lite til å utøve den fysiske aktiviteten som er så
viktig for de med revmatiske sykdommer. Det er også for lite i forhold til hvor mange som ønsker å
benytte seg av det.
Et felles grendehus / møtelokaler for lag og foreninger. Dette huset må inneholde egne og egnede
«garderober» for enkelt lag, hvor en kan arkivere lagets brev, møtereferater etc. I tillegg utstyr
som hver forening måtte ha. Huset må også ha et større rom hvor en kan ha innendørs
treningsaktivitet som sirkel trening, yoga og liknende.
Om ikke eget hus kommer på planen, ber vi kommunen om plass til å oppbevare tingene våre. Pr i
dag er det en av våre medlemmer som tar vare på alt, men har ikke lengre plass til det.
Kommunens kommentar
Varmtvannsbasseng og møtelokale/oppbevaringsplass er tatt med i tiltakslista. For aktivitet som
sirkeltrening, yoga m.v. har kommunen flere gymsaler som kan benyttes.
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15.1.8. Norsk friidrett Troms (8.11.2016)

38

Kommunens kommentar
Innspill tas til etterretning.

15.1.9. Nordreisa idrettsråd (2.11.2016)
Oversending av medlemstall.
Kommunens kommentar
Innspill tas til etterretning.

15.1.10.

Nordreisa IL (9.11.2016)
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Kommunens kommentar
Innspillet tas til etterretning. Tiltak er tatt inn og tekst rettet opp.

15.1.11.

Nord-Troms Friluftsråd (9.11.2016)

Nord‐Troms Friluftsråd er opptatt av å legge forholdene best mulig til rette for friluftsliv og
uorganisert fysisk aktivitet utendørs. Friluftsrådet skal være en ressurs og samarbeidspartner som
bistår sine medlemskommuner i dette arbeidet.
Det er viktig at folkehelse i friluft gjøres til et satsningsområde dersom målet er å gjøre noe med
livsstils‐ og folkehelseutfordringer i samfunnet. For innbyggerne i Nordreisa kommune som er
opptatt av god helse og livskvalitet er ingenting mer naturlig enn naturopplevelser og det å være
fysisk aktiv utendørs.
Spillemidlene brukes tradisjonelt sett hovedsakelig til å bygge ordinære idrettsanlegg. Dette selv
om en stor del av innbyggerne ikke får dekt sine behov gjennom denne typen anlegg. Det å bygge
anlegg og gjøre tilrettelegginger for friluftsliv bør derfor være et satsningsområde og løftes fram i
kommunedelplanen. Turveier, stier og løyper, nærmiljøkart, gapahuker, dagsturhytter,
toalettanlegg er eksempler på tilrettelegginger som kan bidra til å gi friluftslivet et løft i Nordreisa.
Kommunens kommentar
Innspillet tas til orientering.
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15.1.12.

Troms fylkeskommune (8.11.2016)

Planen viser et oversiktlig arbeid med ryddige overskrifter, underavsnitt og nummerering.
I innledningen til planen er det greit forklart om bakgrunnen til planen, mål og definisjoner,
utviklingstrekk og om kommunens idretts- og friluftslivspolitikk. Det er også tatt med en
resultatvurdering av forrige plan, som til en viss grad ivaretar også fremtidige utbyggingsplaner i
kommunen.
I kapittel 6 sier kommunen noe om forholdet til andre deler av kommuneplanen, og noen anlegg er
listet opp her. Disse bør også komme til uttrykk i kapittel 11.2 og 12.
I beskrivelsene av nåsituasjonen under kapittel 8 anbefales det å kvalitetssikre at det er benyttet
riktige beskrivelser og utfyllende kommentarer på de forskjellige anleggstypene som finnes i
kommunen. Den årlige idrettsregistreringen vil gi et riktig og godt bilde av hvilke idretter som
drives i kommunen, og det kan hentes ut nødvendig tallmateriale som viser hvor mange som er med
innen de forskjellige idretter og aktiviteter. Lignende tallmateriale og oversikter bør også komme
fram for øvrige aktiviteter, slik som for friluftslivet m.m.
Under kapittel 9 og 10 bør det stipuleres tall i tabellene for større anlegg som kan bli aktuelle for
søknad om spillemidler. Kapittel 10.1 og kapittel 10.2 bør ha en klar sammenheng med kapittel
11.2 som gir føringer for hvilke anlegg som ønskes realisert i planperioden.
Det er positivt at kulturbyggene er tatt med i opplistingen av anlegg i kommunen.
Friluftsliv
I innspillene til kommunal planstrategi som var på høring i september spilte Troms fylkeskommune
inn at friluftsliv og naturopplevelser burde innarbeides i kommunedelplanen for anlegg og områder
for idrett og fysisk aktivitet. I utkastet til kommunedelplanen er friluftsliv på mange områder godt
innarbeidet. Det anbefales derfor at ordet «friluftsliv» også blir med i tittelen på planen.
Regional plan for friluftsliv, vilt og innlandsfisk 2016-2027 legger føringer for at alle i Troms skal ha
mulighet til å drive friluftsliv som en positiv aktivitet for helse og trivsel. Planen skal legges til
grunn for regional, kommunal og statlig planlegging og virksomhet i fylket jf pbl § 8-2.
Den regionale planen har mål, strategier og tiltak for følgende hovedområder:
•
Om friluftsliv (forutsetninger, organisering av friluftslivet, allemannsretten, kompetanse,
virkemidler)
•

Friluftslivsområder

•

Fysisk tilrettelegging for friluftsliv

•

Friluftslivsaktiviteter

•

Friluftslivsopplevelser i Troms

Arealer til friluftsliv
For å opprettholde et mangfoldig idretts- og friluftsliv må det være et vidt spekter av arealer med
god kvalitet, ulik grad av tilrettelegging og god tilgjengelighet. Det omfatter både områder i
nærmiljøet, områder som er spesielt tilrettelagt og områder som er helt inngreps- og støyfrie. Vi
savner i kommunedelplanen at den tar opp arealer til idrett- og friluftslivsformål som tema, utover
det som er nevnt i kap 9.1. Friluftslivskartleggingen vil være naturlig å nevne i kommunedelplanen.
I høringsutkastet til kommunal planstrategi for Nordreisa kommune er revisjon av kartlegging av
friluftslivsområder satt opp. Målet var at revisjonen skal ferdigstilles i 2017. Fylkeskommunen
poengterte at kartleggingsarbeidet ikke er en plan i seg selv, men en tematisk kartlegging uten
prioriteringer som kan fungere som et beslutningsgrunnlag ikke bare i arealplanarbeidet, men kan
også danne et grunnlag for løypeplaner, tiltaks- og tilretteleggingsplaner.
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Regjeringen har satt som mål at alle landets kommuner skal ha kartlagt og verdsatt sine
friluftslivsområder innen 2018. Det går frem av St. meld. 18 (2015-2016) Friluftsliv – natur som kilde
til helse og livskvalitet. Friluftslivskartleggingen legges ut på nasjonal database:
www.naturbase.no.
Til nå har åtte kommuner i Troms lagt ut sine kartleggingsdata på naturbase, og flere er snart klare
for å legges ut der. Når Nordreisa kommune har revidert sin kartlegging kan Troms fylkeskommune
være behjelpelig med å overføre dataene på naturbase.no.
Andre innspill til planutkastet:
• Angående definisjon av frilufts- og friområder s. 4: I reguleringsplansammenheng kan
arealformål (LNF(R)) deles inn i underformål (friluftslivsområder) og kombineres med
hensynssoner, både på land og i sjø og i vassdrag.
• Angående retningslinjer for universell utforming (s. 6) vil vi vise til Norsk Standard NS
11005:2011 Universell utforming av opparbeidete uteområder, krav og anbefalinger se
www.standard.no.
• Status for anlegg for fysisk aktivitet bør også inneholde oversikt over de merkede turløyper/
turruter i kommunen. Det er et krav i Turskiltprosjektet at nye turruter som har fått støtte
via Gjensidigestiftelsen og fylkeskommunen skal legges inn i Kartverkets database via
www.rettikartet.no. I Nordreisa er turrutene i www.utinord.no lagt inn i Kartverkets
database. I punkt 8.4 kan det presiseres at mange turruter er merket og skiltet. Turruter
slik som turveier, stier, gang- og sykkelveier er de viktigste anleggene for fysisk aktivitet og
naturopplevelse. For den daglige fysiske aktiviteten er det sentralt at disse er i nærheten
av der folk bor.
• I handlingsplanen oppfordres kommunen til å ta inn anlegg og aktiviteter for friluftsliv. Det
vises til regional plans Handlingsplan for friluftsliv m.m.
• I forhold til medvirkning bør Nordreisa kommune sette Nord-Troms friluftsråd, Troms
Idrettskrets, berørte særkretser og skyttersamlaget på adresselisten over høringsinstanser.
Fylkeskommunen oppfordrer kommunen til å informere frivillige lag og foreninger om de ulike
tilskuddsordningene Troms fylkeskommune har. Eksempel på slik tilskudd er: Tilskudd til
friluftsaktiviteter, fysisk tilrettelegging for friluftsliv i nærmiljøet, skilting og merking av turruter,
tiltak i statlig sikra friluftslivsområder og tilskudd til sikring av friluftslivs områder.
Troms fylkeskommune ønsker Nordreisa kommune lykke til med ferdigstillelse av Kommunedelplan
for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv (samt bygging av anlegg) 2017-2020 for Nordreisa kommune.
Kommunens kommentar
Fylkeskommunens innspill tas til etterretning.

15.1.13.

Ryttersportklubben NOR (7.11.2016)

Ryttersportsklubben NOR ønsker å melde inn følgende behov for hestesportsanlegg:
Ridebaner av internasjonal standard
Klubblokale med dommerbod, sanitæranlegg og kafeteria
Gjestestaller og paddocker
Lagringsplass for hindermateriell og annet utstyr
Parkeringsplasser etc.
Anlegget skal være tilrettelagt for breddeidrett innen alle grener innenfor NRYFs reglement.
Ryttersportsklubben NOR har som formål å videreutvikle ryttere innenfor konkurranseridning, slik at
rytterne kommer på et høyere ridemessig nivå. Samt å drive organisert konkurranseridning etter
NRYFs reglement.
Klubben feirer 15 år i år og har et stort behov for et eget tilholdssted hvor standarden tilfredsstiller
kravene for å kunne arrangere større mesterskap.
Kommunens kommentar

Ryttersportklubben NOR sitt innspill tas til etterretning.
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15.1.14.

Kirkemoan grendelag (27.11.2016)

På grunn av at Kirkemoans grendelag sin leder har vært bortreist i forbindelse med jobb i nesten 2
måneder, har vi ikke rukket å sende inn innen fristen 8/11-16 vår høringsuttalelse i forbindelse med
Nordreisa kommunes høring av kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og bygging av anlegg.
Kirkemoan grendelag har i 2016 jobbet for en oppgradering av lekeplassen + fotballbanen på
Hansabakken/Moan. Formålet er å stimulere barn og ungdom til fysisk aktivitet og utvikling av
sunne verdier, og er også ment som et fundament og motivasjon for ytterligere egeninnsats og
dugnadsinnsats for grendelaget. Vi ser på det som positivt at Kirkebakken barnehage er en ivrig
bruker av lekeplass, fotballbane, gapahuk og grillhuset. Vi vil motivere til sosialt samvær for
lekeplassens brukere og alle andre i grendelagets område.
I 2016 ønsket grendelaget å skaffe lekeapparater, fotballmål og gruse fotballbanen, samt sette opp
et gjerde mot Mounioveien/Hansabakken som et trafikksikkerhetstiltak i forbindelse med
fotballbanen. Det er også ønskelig å brøyte fotballbanen for å utvide den flotte fotballaktiviteten
blant ungene.
Kirkemoan grendelag søkte Nordreisa kommune i februar 2016 om et beskjedent beløp til
lekeplassen /fotballbanen, men fikk avslag på denne søknaden.
Følgende har blitt utført av Kirkemoan grendelag for egeninnsats/ sponsormidler:
 Arrangert barneskirenn på lekeplassen med stort oppmøte
 Kjøpt inn 2 stk. nye fotballmål
 Ryddet skog
 Bygget platting til gapahuken
 Restaurert eksisterende gapahuk
 Skaffet nye bord, benker og bålpanne
Inngått avtale med et privat firma om grusing av fotballbanen (våren 2017). For fremtiden ønsker vi
at fotballbanen kan bli brøytet om vinteren, eventuelt lage skøytebane. Det er noen få gamle
lekeapparater på lekeplassen, og det er behov for flere og nye lekeapparater. I den forbindelse er
det behov for å fjerne en del stubber og trær.
Vi håper at Nordreisa kommune vil se positivt på Kirkemoan grendelag sine planer for fremtiden, og
vi håper på et samarbeid i denne forbindelsen.

43

