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1. Bakgrunn for en temaplan og forholdet til andre planer.   

Kommunal temaplan for idrett og fysisk aktivitet er et politisk styringsdokument for å utvikle et 

bredt tilbud for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv. For å fremme fysisk aktivitet og folkehelse er 

tilrettelegging og tilgjengelighet til idrettsanlegg, aktivitetsarenaer og aktivitetstilbud for ulike 

grupper en vesentlig del av kommunenes helsefremmende og forebyggende arbeid. 

Anlegg for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv som det søkes spillemidler til må være innarbeidet i 

en kommunal plan. I juni 2017 vedtok kommunestyre i sak 93/17 at plan for perioden 2018 – 2021 

skal utarbeides. I vedtatt strategiplan for Sørfold kommune er det bestemt at det skal utarbeides en 

temaplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv. Temaplan er knyttet opp mot Sørfold kommunes 

arealdel for 2009 – 2021.  

Utenom kommunale planer er statens fastsatte mål for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv førende 

for Sørfold kommunes utforming av plan. Temaplanen er forankret i rådmannens forslag til 

Sørfold kommunes økonomiplan (investering og drift) for samme periode. Nye anlegg som er 

foreslått for perioden er foreslått lagt til arealer som er regulert til offentlige formål.  

 

2. Rammer og organisering av planarbeidet.   

2.1. Oppstart av arbeidet er kunngjort gjennom Sørfold kommunes hjemmeside 27.09.17.  

I tillegg har samtlige foreninger i kommunen og kommunale virksomheter har fått tilsendt brev 

med kunngjøring av oppstart av arbeidet og med oppfordring om å sende inn forslag på tiltak 

innen høringsfristen 9. november.   

Kommunestyret har opprettet ei arbeidsgruppe med følgende sammensetning: to representanter fra 

Sørfold idrettsråd, to representanter fra Sørfold ungdomsråd, barnas representant i plansaker 

(helsesøster), en representant fra Sørfold seniorråd og Sørfold kommunes idrettsleder (sekretær for 

arbeidsgruppa). Planlagt møte med samla arbeidsgruppe måtte utgå grunnet sykdom, men 

ungdomsrådet har behandlet saken og partene har hatt muligheter til å uttale seg.   

 

 

3. Målsetting for Sørfold kommunes satsing på idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv.  

Sørfold kommune bygger sitt arbeid om satsing på idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv på vedtak i 

kommunestyret i 2008: Alle i Sørfold skal gis et tilbud om fysisk aktivitet og naturopplevelse ut fra 

egne forutsetninger og behov. Denne videreføres i plan for 2018 –2021.   

 

 

4. Målsetting for Sørfold kommunes anleggsutbygging og sikring av arealer for idrett og 

friluftsliv.  

Sørfold kommune har som målsetting å drifte eksisterende anlegg og utvikle nye anlegg som gir 

flest mulig av innbyggerne muligheter til å utøve fysisk aktivitet og ha gode naturopplevelser.  

 

5. Prioriterte målgrupper. Sørfold kommune vil i perioden 2018 – 2021 prioritere anlegg som 

retter seg særlig mot følgende målgrupper 

      -  Barn i alderen 6-12 år                         -  Ungdom i alderen 13 – 19 år  

      -  Personer m/nedsatt funksjonsevne      -  Inaktive   

 

6. Inaktivitet som den store utfordringa.  

De store utfordringene framover vil være å få innbyggerne til å være fysisk aktive gjennom 

lag/foreninger og/eller på egenhånd. Den kommunale helsetjenesten melder fra om urovekkende 

hyppighet av spenningshodepine hos stadig yngre barn og fysiske plager grunnet skjermbruk / 

stillesitting. Skolene har stadig større fokus på at barn skal kunne være mer fysisk aktive i 

undervisninga /skoletida, men dette vil langt ifra alene kunne forebygge at barn får livsvarige 

plager i framtida. Foresatte må ta et større ansvar både med å være gode forbilder ved selv å bruke 

skjerm mindre og deretter sette begrensninger på barnas bruk. 
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 Inaktivitet blant barn / unge vil ellers føre til store sykdomsplager i framtida og som vil ramme 

den enkelte hardt og være svært vanskelig for den enkelte og dyrt for samfunnet å reparere.   

 

 

7. Dagens anleggs-situasjon.  

Sørfold kommune har en god kommunal anleggsmasse, spesielt for idrett og friluftsliv. Med noen 

få unntak er anleggene er samlokalisert med skolene og dermed svært godt tilgjengelig for barn/ 

unge på dagtid. Utenom skoletid er kommunale anlegg godt tilgjengelige for en stor del av 

befolkninga. Dette ved gratis utleie til lag og foreninger til trening og konkurranser. I tillegg er 

kommunale ute-anlegg tilgjengelige for egenorganisert aktivitet.  

 

Sørfold har en rekke anlegg som eies av lag/ foreninger og som er blitt realisert gjennom statlige 

spillemidler og/eller kommunale midler. Kommunen dekker utgifter til strøm i lysløyper og ball-

løkker, eier og drifter tråkkemaskin i Seljeåsen samt har gitt tilskudd til kjøp av snø-scooter til 

løypene i Kobbskar og Røsvik. Kommunen gir også et tilskudd pr. time til IL Knubben og IL 

Leirgutten for oppkjøring av deres lysløyper.  

 

Når det gjelder friluftsliv har Sørfold kommune merket / bidratt til merking av turstier og i de 

seinere år spesielt stier i bo-nære områder. Kommunen har to kraftutbyggingsfond (Faulvatn- og 

Kobbvatnfondet) som hvert år gir betydelige tilskudd til private anleggseiere. Eksempler på dette 

er: hytter i fjellet, båter, båt-utsett, gapahuker, naust, sjeltersjåger, m.m. Kommunen har i 

samarbeid med Salten Friluftsråd i 2016 gitt ut Turkart for Sørfold med Rago nasjonalpark og 

samt ca. 10 turkort. Lag/ foreninger har også mange trimkasser rundt stor sett hele kommunen.   

 

Mye turgåing foregår dessverre på sterkt trafikkerte veier, eks. E6 og fylkesveier. Dette gir 

sikkerhetsmessige utfordringer i tillegg til at opplevelsen for den enkelte blir dårlig. Sørfold 

mangler helårs turveier i bo-nære områder som kun er tilrettelagt for gående, syklister, rullestol-

brukere, trilling av barnevogn, etc. Realisering av slike lavterskel-anlegg ville gitt møteplasser på 

tvers av generasjoner, tilfredsstille flere brukergrupper og gi muligheter for gode naturopplevelser.    

 

8. Resultatvurdering av forrige plan.  

Tabellen viser hvilke anlegg som det var intensjon om å gjennomføre i perioden 2014 – 2017.  

Tiltak  Gjennom- 

ført    

Eier/ kommen- 

tarer   

Re-merking + skilting av 6 turstier i 

fjellet. 

Ja   

2 nye turkort hvert år  Ja   

2 fiskeplasser for 

bevegelseshemmede   

1 gjennomført  

Plass,sørsida ikke gj.ført 

Strøksnes grendelag  

Leirduebane, riflebane og klubbhus, 

Buvika. 

Ja  Fauske &Sørfold jeger- 

og fiskerforening    

Trialbane, Lakselva  Ja  Sørfold Trialklubb 

Elektroniske skiver  

Skytebane i Røsvik  

Nei  Eier ikke påbegynt plan-

legging/ prosjektering  

Sykkelløype Straumen skole  Nei  Ikke prioritert av Sørfold 

kommune  

Helårlig turløype m/ lysanlegg,  

Straumen sør  

Nei  Ikke prioritert av Sørfold 

kommune  

Turveg fra Nes (Røsvik) – 

Tortenvika (Ånsvika)  

Nei  Ikke prioritert av Sørfold 

kommune 
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Kommentarer: En av årsakene til at flere av tiltakene ikke er gjennomført /ikke er prioritert er at 

Sørfold kommune i 2015 måtte bruke store økonomiske ressurser på renovering av det nye 

svømmebassenget i Sørfoldhallen, bygd 2006.  

  

 

9.  Vurdering av kortsiktige og langsiktige behov for anlegg.   

 

9.1. Idrett  

Sørfold kommune vurderer det slik at det verken på kort eller lenger sikt vil være behov eller rom 

for bygging av nye, større, kommunale anlegg for tradisjonell idrettsaktivitet. De tradisjonelle 

idrettene har gode anlegg i kommunen og mesteparten av kommunens innbyggere har tilgang på 

anlegg i nabokommunen når disse ikke finnes i Sørfold. Å drifte de eksisterende store anleggene 

som f.eks. kunstgressbane med undervarme i Lakselva, Sørfoldhallen og anleggene ved skolene er 

dyrt, både i form av personell, vedlikehold og ev. ny-investeringer. Når det gjelder Lakselva vil 

det være behov for ei beslutning om banen skal full-renoveres for om lag 4-5 mill.kr. eller kun 

brukes som sommerbane. Bakgrunnen for dette er at rørene som fører varmt kjølevann fra 

smelteovnene på Elkem er svært dårlige, sprekker og forårsaker stadige lekkasjer, også under 

kunstgresset.  

 

 

 

Sørfold kommune vil også framover bidra med behovsvurderinger for anlegg som ønskes bygd i 

regi av lag/ foreninger og bidra med faglig veiledning og økonomisk støtte i henhold til de enhver 

tid gjeldende budsjettrammer. For konkrete forslag, idrettsanlegg: se pkt. 9. Prioritert 

handlingsprogram for utbygging av idretts- og friluftsanlegg.  

   

 

 

9.2. Friluftsliv 

Sørfold kommune har naturgitte forhold for at `alle` på en eller annen måte kan få gode 

naturopplevelser. Foreningenes trimkasser, utleiehytter, gapahuker m.m. samt merkede stier, 

turkart og tur-kort er gode virkemidler som når mange. For mange er turer i skog, mark og langs 

veier de viktigste aktivitetsarenaene.   

Men, flere studier har vist at avstand fra bolig til tur- og rekreasjonsområder har stor betydning for 

aktivitetsnivået. Spesielt for mennesker som enten er lite aktive fra før, barn/ ungdom og for 

voksne og eldre uten sertifikat for bil må et friluftsområde være innenfor en avstand mellom 50 – 

1000 meter fra der hvor folk bor. I utvikling av attraktive friluftsområder er dette viktig å ta 

hensyn til i kommunal planlegging. Jo nærmere et anlegg er; jo mer vil dette bli brukt av de 

viktigste målgruppene.  

Framtidig tilrettelegging for friluftsliv bør skje i bo-nære områder, i nærhet av skole og 

barnehager samt alders- og sykehjem. Dette er også regjeringens offisielle friluftspolitikk i Meld. 

St.18 (2015 – 2016), Friluftsliv.  

Temaplan skal være knyttet opp mot Sørfold kommunes økonomiplan for samme periode og i 

denne er det ikke funnet rom for forslag om realisering av anlegg for nye friluftslivs-anlegg. Dette 

på grunn av store investeringstiltak i kommunal sektor (helsehus, ny barnehage, m.fl.)  

Friluftlivs-anlegg er dermed flyttet fra prioritert liste til uprioritert liste.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



             10. Forslag til prioritert handlingsplan for utbygging av anlegg for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv, 2018 - 2021. 

                                                          

            Forklaringer:              KM = kommunale midler        SM =   spillemidler             PM = private/andre midler/dugnad/ gaver)                                             
 

  

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

 

           Merknad: Anlegg hvor det ikke foreligger tidligere politisk vedtak og/eller mangler konkrete planer/ ikke prosjektert er satt opp på uprioritert liste.  

                              Noen mindre tiltak, f.eks. baneskillere basseng, flytting av frisbee-kurver m.m. er ikke satt opp da disse foreslås realisert gjennom  

                              administrativ beslutning om bruk av «Tilskudd idrettsanlegg», kr. 90 000, ansvar 5035, kulturkontoret.                              

              

 

Anleggstype                            Sted            Eier  Opp- Total 

kostn. 

Finansiering (i 1000 kr) 

  start   2018 2019 2020 2021 

   1000  KM SM PM KM SM PM KM SM PM KM SM PM 

10.1. Anlegg for idrett og fysisk aktivitet.                  

1.  Ball-binge, Myre stadion Sørfold komm  2019 900     600 300        

2. Aktivitetsområde, Myre stadion  Sørfold komm.   2020 800         500 300     

3. Lakselva, garderobebygg Sørfold komm.   2021 350          210 140  

4. Fundamenter, lysmast, Lakselva   Sørfold komm  2020       150       150      

5. Kunstgress, ball-binge, Røsvik skole    Sørfold komm. 2019      100    50 50        

                

                

10.2. Friluftslivs-anlegg (ingen prioriterte)                 

10.3  Uprioritert liste                

Røsvik skytebane, ny standplass /el-skiver Røsv. skytterlag  Uavklart  Uavklart              

Tursti: Nes, Røsvik – Ånsvik. Sørfold komm.  Uavklart Uavklart                   

Fornying, utstyr treningsrom Sørfoldhallen  Sørfold komm. Uavklart  Uavklart              

Helårs turløype m/ lys, boligfelt, Straumen   Sørfold komm Uavklart Uavklart                  

Sørfjorden skytebane , ny standplass  Sørfj.&O sk.lag.   Uavklart  Uavklart              

Lysanlegg, Seljeåsen, Straumen  IL Siso  Uavklart Uavklart             

Sandvolleyballbane , Straumen  Sørfold komm Uavklart Uavklart             

Trimrom, Røsvik  Sørfold komm Uavklart  Uavklart             
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                           11.  Oversikt over forventede kostnader knyttet til drift og vedlikehold av planlagte anlegg. 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anleggstype                            Sted            Eier  Opp- 

start 

 Total 

kostn. 

kr.  

Antatte årlige kostnader knyttet til drift og 

vedlikehold.  

Ikke beregnet regnskapsmessig avskriving 

(årlig fornyelseskostnad for utstyr)  

      

      

9.1. Anlegg for idretts og  

fysisk aktivitet.  

      

1.  Ballbinge, Myre stadion Sørfold komm 2019  900 000 Kr. 15 000 til rep / utskifting av utstyr f.eks. nett)  

2. Aktivitetsområde, Myre stadion  Sørfold komm.  2020  800 000 Kr. 15 000 til rep. av utstyr /gjerde og bruk av 

maskin (flytting av skateelementer for islegging)  

3. Lakselva, garderobebygg Sørfold komm.  2021  350 000 Eksisterende anlegg:  

-reinhold: ca kr. 20 000  

-div reparasjoner / materiell: kr.10 000 

 + hvis pumpe , Elkem blir ødelagt : kr. 45 000     

4. Fundamenter, lysmast, Lakselva   Sørfold komm  2020   150 000 Eksisterende anlegg. Strømutgifter kr. 12 000 

5. Kunstgress, ball-binge, Røsvik skole    Sørfold komm. 2019   100 000 Eksisterende anlegg: Kr. 10 000 

8. Frisbeegolf-bane, Straumen  Sørfold 

kommune  
2018  10 000 Rydding kr. 5000  

9.2. Friluftslivsanlegg       

(ingen anlegg foreslått prioritert)      
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                                      12. Høringsuttalelser / nye forslag på tiltak for perioden  

Tiltak  Sendt inn av  

Bedre atkomst, paintball-bane Sørfold paintballklubb  

Ny snøscooter,lysløype, Røsvik IL Knubben  

Lys på 2 km, trase, lysløypa i Seljeåsen IL Siso  

Sandvolleyball-bane, Straumen sentrum IL Siso  

Rehabilitering av Myre stadion, Kristin Hedstrøm  

Hundebæsj-poseautomat og søppeldunker NKK, avd. Nordland  

Aktivitetspark / møteplass,  Straumen   S. O.Dahlskjær 

Karna Lundestad Myrvang 

Ombygging gml svømmehallen til bowling / 

Minigolfbane skoleidrettsplassen   

Sørfold helsesportslag  

Bygge minigolf-bane på Straumen grusbane Sørfold helsesportslag 

Flytte frisbee-kurver, Røsvik og Straumen  Sørfold helsesportslag 

Elevrådet Røsvik skole  

Trimrom, Røsvik  Elevråd / ansatte Røsv skole 

Sikre atkomst til anlegg for 

funksjonshemmede 

Helsesøster  

 



 


