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Prioritert handlingsplan for utbygging av anlegg for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv, 2021-2024 

NB! Alle tall i tabellen er i hele tusen 

Forklaring:  KM = kommunale midler  SM = Spillemidler  PM = private/andre midler/dugnad/gaver 

Anleggstype Eier Oppstart Total 
kostnad 

Finansiering (i 1000 kroner) 

2021 2022 2023 2024 

KM SM PM KM SM PM KM SM PM KM SM PM 
 Anlegg for idrett og fysisk aktivitet. 
Ordinære anlegg og Nærmiljøanlegg 

               

1. Utvidelse søknad nytt 
standplassbygg. *1) 

Sørfjord og Omegn 
skytterlag 

2019 231             

2 Myre Aktivitetspark  
Treningspark/aktivitetsområde 

Sørfold kommune 2020 410  205           

3. Oppgradering uteområde 
Straumen skole.  
Sykkelløype: 340000 
*2) Lekeapp.: 260000,- 

Sørfold kommune 2021 600 430 170           

4.  Oppgradering uteområde 
Nordsia oppvekstsenter 

Sørfold kommune 2022 600    300 300        

5.  Oppgradering kunstgressbane 
Lakselva *3)  

Sørfold kommune 2022 6350 (?)             

6. Oppgradering uteområde 
Røsvik Skole 

Sørfold kommune 2023 600       300 300     

7 *2) Publikumsområde Gymsal 
i Røsvik 

Sørfold kommune 2023 850       850      

 Oppgradering uteområde 
Straumen skole 

Sørfold kommune 2024 600          300 300  

 
Friluftslivsanlegg  

               

8. Tursti Nes. Røsvik – Ånsvik  Uavklart 2023 400              

  
Uprioritert liste 

               

 Rehabilitering garderobebygg 
Lakselva 

Sørfold kommune Uavklart 600             

 Standplassbygg/ el.skiver Røsvik skytterlag Uavklart ?             

 Lysanlegg, Seljeåsen, 
Straumen 

IL Siso Uavklart ?             

*1) Avklart med saksbehandler spillemidler hos NFK: Eksisterende søknad utvides og dekkes av restmidler 2020. Det sendes dermed ikke ny/egen søknad i 2021. 

*) Ikke spillemiddelberettiget 
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Kommentarer til prioriteringslista: 

Standplassbygg Sørfjorden: 
Sørfjord & Omegn Skytterlag fikk innvilget sin søknad om spillemidler til nytt standplassbygg i 2019. Dette er nå under bygging og vil stå ferdig i 
løpet av 2021 med standplasser for rifleskyting 100m og 200m, samt med innendørs miniatyrskytebane 15m. Utvidelsen av søknaden til 
Sørfjord & Omegn Skytterlag omfatter innkjøp og montering av 4 stk OptiScore skiver til miniatyrskyting. Sørfjord & Omegn Skytterlag har 
klarert utvidelsen av søknaden med saksbehandler for spillemiddelordningen hos Nordland Fylkeskommune. Kostnadsoverslag og annen 
nødvendig dokumentasjon er også på plass. 
Det er en god skikk å slippe godt forberedte søknader fra frivillige lag og foreninger fram på prioriteringslista. Standplassbygg Sørfjorden gis 
prioritet 1. (2021) 
 
 
Myre Aktivitetspark: 
Myre Aktivitetspark ble etablert i 2020 og søknader om spillemidler til Myre aktivitetspark ble sendt inn i fjor. To av søknadene er behandlet og 
innvilget. Den tredje søknaden er godkjent, men ble ikke prioritert i tildelingen av spillemidler i 2020. Det forventes at denne blir tildelt midler i 
2021 og står derfor fortsatt i planen. Kommunal egenandel ble brukt over investeringsbudsjettet i 2020, og det er derfor ikke behov for 
kommunal bevilgning i 2021. 
Myre aktivitetspark gis prioritet 2. (2021) 
 
 
Rammeplan for uteområder ved skolene i Sørfold: 
Oppgradering av uteområdene ved Straumen skole er meldt inn av rektor ved skolen. Utfordringen med store nye barnekull slår nå inn på 
Straumen skole, dette samtidig med at uteområdet med lekeapparater og aktivitetstilbud for ungene har blitt stadig mer utslitt og oppbrukt. 
Av sikkerhetsmessige grunner har man vært nødt til å demontere en del av lekeapparatene, og flere står for tur. Skolene ønsker å ha 
skolegårder og uteområder rundt skolene våre som inviterer til lek, aktivitet og læring og som i tillegg til å være en rekreasjon i friminuttene 
også kan tas i bruk under aktiv læring i skoletimene.   
 
Oppgradering av uteområdene ved Nordsia Oppvekstsenter er meldt inn som et behov av rektor ved skolen i år. Lekeapparater er også her 
manglende og utslitte og hele området trenger oppgradering og fornying. 
 
Det foreslås at det lages en rammeplan for uteområdene for skolene i Sørfold kommune og at denne danner grunnlag for rullering av 
oppgradering av uteområdene ved skolene med ett prosjekt i året. Sørfold kommune er medlemskommune i Salten Friluftsråd. En av de 
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tjenestene som Friluftsrådet har for sine medlemskommuner er tilbud om utarbeidelse av rammeplan for uteområdene ved 
medlemskommunenes skoler. Det er pedagog og prosjektleder i Salten Friluftsråd Knut Berntsen som gjør denne oppgaven for rådets 
medlemskommuner dersom kommunene ønsker det og igangsetter slik rammeplanprosess. Dette arbeidet gjøres av Salten Friluftsråd innenfor 
den medlemskontingent som Sørfold kommune betaler for å være medlem av Friluftsrådet og utløse derfor ikke bruk av ytterligere midler for 
kommunen. Kommunestyret vedtok i sak 119/20 å engasjere Salten Friluftsråd til å lage rammeplan for uteområdene i Sørfold. 
 
Fordelene ved å lage en rammeplan og å gjøre en årlig rullering på investering mellom de 3 skolene er flere: 
 

• Uteområdene blir tilrettelagt med en overordnet plan i bunn som sikrer at uteområdene også blir pedagogisk utformet og kan brukes i 
undervisning og aktiv læring. 

• Rammeplanprosessen sikrer medvirkning både fra elever, lærere og foreldre. Dette vil kunne skape sterkere eierskap og det vil bli 
lettere å mobilisere til foreldreengasjement på skolene. 

• Rammeplanen vil sikre at arealene rundt skolene benyttes på en gjennomtenkt og langsiktig måte. 

• Rammeplanen vil skille på anlegg som kan omsøke spillemidler og anlegg som er egnet for foreldremedvirkning og fellesdugnad. 

• Ved en jevn årlig rullering i oppgraderingen av skolenes uteområder sikrer vi at både kvalitet og sikkerhet opprettholdes på 
lekeelementer samt at investeringspresset blir lettere og mye mer forutsigbart.  

• Spillemiddelordningen «Nærmiljøanlegg» vil kunne anvendes til enkelte anleggstyper i skolegårder/uteområder. Dette er en forenklet 
ordning som kan gi inntil 50% av totalkostnaden i spillemidler. Øvre tilskuddsgrense er kr 300 000,- pr anlegg. Gjennom en rammeplan 
vil Sørfold kommune kunne bruke ordningen for nærmiljøanlegg på en måte som vi gi god uttelling for kommunen. 

• Hver elev som går gjennom grunnskolen i Sørfold kommune vil 3 ganger gjennom skoleløpet få oppleve at det investeres i hans/hennes 
skolegård. 

 
Det settes av kr 600 000,- i total kostnadsramme årlig. Deler av denne, inntil kr 300 000,-, vil kunne være forskuttering av spillemidler dersom 
tiltakene faller inn under ordningen for nærmiljøanlegg. 
 
Straumen skole er den skolen hvor behovet for oppgradering av uteområdet er mest prekært, mens Røsvik skole fikk kunstgress i sin ballbinge i 
2020.  
Uteområdet Straumen skole gis prioritet 3. (2021) 
Uteområdet Nordsia skole gis prioritet 4. (2022) 
Uteområdet Røsvik skole gis prioritet 6. (2023) 
Uteområdet Straumen skole gis prioritet 8. (2024.) 
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Publikumsområde gymsal Røsvik: 
Publikumsområde i gymsalen i Røsvik ble meldt inn av rektor ved Røsvik skole. Gymsalen brukes til diverse former for trening og uformelle 
turneringer i f.eks. volleyball, innebandy mv. Foreldre og annet publikum har ikke mulighet til å følge aktiviteten i gymsalen da salen kun har 
rom for utøverne og aktiviteten som foregår. Forslaget fra rektor går ut på å utvide tilbygget/utstyrslagret som allerede finnes i dag ved 
gymsalen, slik at det blir et publikumsområde i tilknytning til utstyrslagret. Kostnadsoverslaget er fra oktober 2020. 
Publikumsområder og tribuner er i utgangspunktet ikke spillemiddelberettiget. 
 
I høringsutkastet som gikk ut til Sørfold Idrettsråd var dette prosjektet satt på uprioritert liste. Bakgrunnen for detet var i hovedsak at 
prosjektet ikke vil utløse spillemidler og at det forelå opplysninger om at grunnforholdene rundt gymsalen er av slik karakter at videre 
utbygging må utredes nærmere. 
Idrettsrådet ønsker i sin uttalelse at prosjektet løftes inn på prioritert liste. Videre utredningsarbeid kan da igangsettes og prosjektet vil da 
komme inn på kommunens investeringsplan. 
Publikumsområde gymsal Røsvik gis prioritet 7. (2023) 
 
 
Lakselva kunstgressbane og garderobebygg: 
Rehabilitering av Lakselva kunstgressbane og garderobebygg rykket høyt opp på prioriteringslisten i fjor (2020) da opprustning av Lakselva ble 
vedtatt som et avbøtende tiltak på grunn av at idrettsplassen ville falle bort ved bygging av ny barnehage på Straumen. 
Bygging av ny barnehage ble ikke gjennomført og prioriteringen av Lakselva må dermed sees i lys av dette. Kostnadsoverslagene i 
tilstandsrapportene er laget ut fra at kommunen skal utføre deler av arbeidet selv. Slik kapasiteten er nå er dette helt urealistisk og disse 
tjenestene må dermed kjøpes. I tillegg er tallene i kostnadsoverslagene fra 2018 og vil av den grunn også trolig være satt for lavt. Kostnadene 
ved rehabilitering vil dermed bli betydelig høyere enn tidligere stipulert. Det bør gjøres en grundig vurdering av hvilken retning Sørfold 
kommune skal gå når det gjelder tilrettelegging for fotball generelt og Lakselva fotballanlegg spesielt. Dersom prosjektene skal inn på prioritert 
liste igjen, må det lages nye kostnadsoverslag. Konklusjonen så langt i denne saken er at Sørfold kommune skal bruke vinteren 2020/2021 til å 
gjøre nødvendige vurderinger og vedtak fram mot neste års revidering av Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv.  
 
*3) I kommunestyrets behandling av planen (SAK 119/20) kom det forsalg fra Arbeiderpartiet at Lakselva fotballanlegg skulle inn i 
prioritertliste på plass nr 5 med oppstart i 2022. Dette ble vedtatt. 
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Uprioritert – under avklaring 
 
 
 
Tursti Nes (Røsvik-Ånsvik) 
Tursti Nes mellom Røsvik og Ånsvik har ligget flere år som «Eier uavklart» i tiltaksplanen. Dette fordi kommunen ikke har personell til å drifte 
og vedlikeholde turstier, og derfor ikke kan stå som eier av slik type anlegg. Hvis initiativ og eierskap til stien ligger hos en frivillig organisasjon, 
vil kulturkontoret kunne bistå i søknadsprosessen.  Saken er under drøfting med Røsvik Nærmiljøutvalg og IL Knubben. 
Kostnadstallet for prosjektet er gamle og svært usikre. Tall må her hentes inn på nytt. 
 
Turstien tenkes utført med universell utforming og tilrettelagt for mennesker i alle aldre og med ulikt funksjonsnivå. Den vil knytte sammen 
bygdene Røsvik og Ånsvik, og fra Røsvik starter den i tilknytning til kystfortet, der det allerede er parkeringsplass. Med andre ord er det mange 
gode argumenter for å realisere dette prosjektet, men det må forankres i en eller flere organsasjoner som kan bidra med dugnad, og det må 
sikres at stien blir vedlikeholdt når den er ferdig. 
 
 
Prosjektene fra IL Siso (Lysanlegg) og Røsvik Skytterlag (Standplassbygg/El skiver) er gamle innspill som så langt ikke er videreført av lagene.  
 
 


