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Saksfremlegg 

 

 

Utv.saksnr. Utvalg Møtedato 

107/21 Vega formannskap 02.12.2021 

50/21 Vega kommunestyre 16.12.2021 

 

Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv 2022-2025. 

 

Vedlegg 

1 Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv 2022-2025. 

 

 

Kommunedirektørens innstilling 

 

• Vega formannskap innstiller for Vega kommunestyre å vedta Kommunedelplan for idrett, 

fysisk aktivitet og friluftsliv 2022-2025, datert 2.12.2021. 

Planen er hjemlet i plan- og bygningsloven § 11-15. 

 

Prioritert handlingsplan for anlegg: 

År  Anlegg Kostnad prio 

2022 Nærmiljø- 

anlegg 

Skileikanlegg ->rehab./nytt aktivitetsområde 

med akebakke 

600 1 

  Mindre aktivitetsområde rehab / tilrettelegges 

for vinterbruk/ naturis 

600 2 

 Ordinære- 

anlegg 

Ingen - - 

2023 Nærmiljø- 

anlegg 

Aktivitetsløype i tilknytning til 

lysløypa/turløypa (nytt) 

600 3 

 Ordinære-  

anlegg 

Garderobeanlegg i tilknytning til 

kunstgressbanen (nytt) 

1,2 mill 4  

2024 Nærmiljø- 

anlegg 

Sykkelløype 600 5 

  Frisbeegolfbane 360 6 



 Ordinære- 

anlegg 

Rehabilitering kunstgressbanen 4,14 

mill 

7 

  Turvei / sykkel 1,8 mill 8 

2025 Nærmiljø- 

anlegg 

Turvei Kolstadsjøen 600 9 

 Ordinære- 

 anlegg 

Rehab svømmehall, trinn1  8,5 mill 10 

 

• Midler til nybygg, rehabilitering /ombygging innarbeides i økonomiplanen. 

• Følgende nærmiljøanlegg vil bli omgjort 

 Motorcrossbanen sykkelløype 

 Skilekanlegg aktivitetsområde, helårs 

 

• Følgende anlegg legges ned pga endret behov/ ikke bruk samt tilstand og alder: 
Hopsbakkmyra ballbinge (eier Vega kommune) 
Gladstad friidrettsanlegg (eier Vega kommune 
Gladstad turvei (eier Vega kommune) 

 

• Midler til drift og vedlikehold av alle kommunale nærmiljøanlegg / idrettsanlegg 

(uteanlegg) og friluftsanlegg må utredes / kostnadsberegnes og innarbeides i 

driftsbudsjettet fra 2022) 

(Oppfølging og ansvar i forhold til drift – og vedlikehold mv. av alle kommunale 

nærmiljø- og ordinære idrettsanlegg (uteanlegg) og tilretteleggingstiltak i tilknytning 

til friluftsområde, verneområder / verdensarvområdet innarbeide i øvrige kommunale 

planer og budsjett). 

 

• Vega kommunale søker Kdep om at følgende ordinære idrettsanlegg og 

nærmiljøanlegget legges ned: 

1. Hopsbakksmyra ballbinge (anlegget må ryddes bort/avfallshåndtering) 

2. Friidrettsstadion / løpebane  

3. Turvei Gladstad (prosjekt uferdig, gjengrodd) 

 

 

 

 

Saksprotokoll i Vega formannskap - 02.12.2021  

 

Behandling: 

Ingen endringsforslag. Innstillingen ble enstemmig vedtatt som innstilling til kommunestyret.  

 

Vedtak: 

 

• Vega formannskap innstiller for Vega kommunestyre å vedta Kommunedelplan for idrett, 

fysisk aktivitet og friluftsliv 2022-2025, datert 2.12.2021. 

Planen er hjemlet i plan- og bygningsloven § 11-15. 

 

Prioritert handlingsplan for anlegg: 



År  Anlegg Kostnad prio 

2022 Nærmiljø- 

anlegg 

Skileikanlegg ->rehab./nytt aktivitetsområde 

med akebakke 

600 1 

  Mindre aktivitetsområde rehab / tilrettelegges 

for vinterbruk/ naturis 

600 2 

 Ordinære- 

anlegg 

Ingen - - 

2023 Nærmiljø- 

anlegg 

Aktivitetsløype i tilknytning til 

lysløypa/turløypa (nytt) 

600 3 

 Ordinære-  

anlegg 

Garderobeanlegg i tilknytning til 

kunstgressbanen (nytt) 

1,2 mill 4  

2024 Nærmiljø- 

anlegg 

Sykkelløype 600 5 

  Frisbeegolfbane 360 6 

 Ordinære- 

anlegg 

Rehabilitering kunstgressbanen 4,14 

mill 

7 

  Turvei / sykkel 1,8 mill 8 

2025 Nærmiljø- 

anlegg 

Turvei Kolstadsjøen 600 9 

 Ordinære- 

 anlegg 

Rehab svømmehall, trinn1  8,5 mill 10 

 

• Midler til nybygg, rehabilitering /ombygging innarbeides i økonomiplanen. 

• Følgende nærmiljøanlegg vil bli omgjort 

 Motorcrossbanen sykkelløype 

 Skilekanlegg aktivitetsområde, helårs 

 

• Følgende anlegg legges ned pga endret behov/ ikke bruk samt tilstand og alder: 
Hopsbakkmyra ballbinge (eier Vega kommune) 
Gladstad friidrettsanlegg (eier Vega kommune 
Gladstad turvei (eier Vega kommune) 

 

• Midler til drift og vedlikehold av alle kommunale nærmiljøanlegg / idrettsanlegg 

(uteanlegg) og friluftsanlegg må utredes / kostnadsberegnes og innarbeides i 

driftsbudsjettet fra 2022) 

(Oppfølging og ansvar i forhold til drift – og vedlikehold mv. av alle kommunale 

nærmiljø- og ordinære idrettsanlegg (uteanlegg) og tilretteleggingstiltak i tilknytning 

til friluftsområde, verneområder / verdensarvområdet innarbeide i øvrige kommunale 

planer og budsjett). 

 

• Vega kommunale søker Kdep om at følgende ordinære idrettsanlegg og 

nærmiljøanlegget legges ned: 

1. Hopsbakksmyra ballbinge (anlegget må ryddes bort/avfallshåndtering) 

2. Friidrettsstadion / løpebane  

3. Turvei Gladstad (prosjekt uferdig, gjengrodd) 

 

 

 



 

 

Saksprotokoll i Vega kommunestyre - 16.12.2021  

 

Behandling: 

Ordføreren foreslo kr 600.000,- til kunstgressmatte i Plasthall som prioritet nr 11,  

Nærmiljøanlegg i 2025. 

 

Innstillingen med ordførerens forslag i tillegg, ble enstemmig vedtatt.  

 

Vedtak: 

 

• Vega kommunestyre vedtar Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv 2022-

2025, datert 2.12.2021. 

Planen er hjemlet i plan- og bygningsloven § 11-15. 

 

Prioritert handlingsplan for anlegg: 

År  Anlegg Kostnad prio 

2022 Nærmiljø- 

anlegg 

Skileikanlegg ->rehab./nytt aktivitetsområde 

med akebakke 

600 1 

  Mindre aktivitetsområde rehab / tilrettelegges 

for vinterbruk/ naturis 

600 2 

 Ordinære- 

anlegg 

Ingen - - 

2023 Nærmiljø- 

anlegg 

Aktivitetsløype i tilknytning til 

lysløypa/turløypa (nytt) 

600 3 

 Ordinære-  

anlegg 

Garderobeanlegg i tilknytning til 

kunstgressbanen (nytt) 

1,2 mill 4  

2024 Nærmiljø- 

anlegg 

Sykkelløype 600 5 

  Frisbeegolfbane 360 6 

 Ordinære- 

anlegg 

Rehabilitering kunstgressbanen 4,14 

mill 

7 

  Turvei / sykkel 1,8 mill 8 

2025 Nærmiljø- 

anlegg 

Turvei Kolstadsjøen 600 9 

 Ordinære- 

 anlegg 

Rehab svømmehall, trinn1  8,5 mill 10 

2025 Nærmiljø- 

anlegg 

Kunstgressmatte Plasthall 600 11 

 

• Midler til nybygg, rehabilitering /ombygging innarbeides i økonomiplanen. 

• Følgende nærmiljøanlegg vil bli omgjort 

 Motorcrossbanen sykkelløype 

 Skilekanlegg aktivitetsområde, helårs 

 

• Følgende anlegg legges ned pga endret behov/ ikke bruk samt tilstand og alder: 
Hopsbakkmyra ballbinge (eier Vega kommune) 
Gladstad friidrettsanlegg (eier Vega kommune 
Gladstad turvei (eier Vega kommune) 



 

• Midler til drift og vedlikehold av alle kommunale nærmiljøanlegg / idrettsanlegg 

(uteanlegg) og friluftsanlegg må utredes / kostnadsberegnes og innarbeides i 

driftsbudsjettet fra 2022) 

(Oppfølging og ansvar i forhold til drift – og vedlikehold mv. av alle kommunale 

nærmiljø- og ordinære idrettsanlegg (uteanlegg) og tilretteleggingstiltak i tilknytning 

til friluftsområde, verneområder / verdensarvområdet innarbeide i øvrige kommunale 

planer og budsjett). 

 

• Vega kommunale søker Kdep om at følgende ordinære idrettsanlegg og 

nærmiljøanlegget legges ned: 

1. Hopsbakksmyra ballbinge (anlegget må ryddes bort/avfallshåndtering) 

2. Friidrettsstadion / løpebane  

3. Turvei Gladstad (prosjekt uferdig, gjengrodd) 

 

 

 

 

 

Saksopplysninger 

KDP ble i sak 74/19 den 3.10.19 vedtatt sendt på høring.  

Inne fristen kom det inn høringstillatelser fra Stiftelsen Vegaøyan verdensarv og Vega 

verneområdestyre.  

Arbeidsgruppa har i løpet av høsten vurdert innspill og endringer er tatt inn i plandokumentet 

i henhold til kommentarer til enkelte innspill. Det er også gjort en del oppdateringer planen i 

forhold til nye befaringer av anlegg i høst, ny bruk av anlegg, nye tall mv. Det har vært 

utskiftning av medlemmer i arbeidsgruppa pga. lederskifte samt at både pandemi og 

permisjoner har forlenget arbeidet noe. 

Vega kommune har også vært i møter og dialog med aktører som ønsker å tilrettelegge og 

bygge anlegg for nye typer aktiviteter for barn og unge m.fl. ulike steder i kommunen. Flotte 

initiativ. Når det gjelder «private» aktører er disse interessene ikke søknadsberettiget gjennom 

spillemiddel ordningen. Men inngår de i en stiftelse el i samarbeid med kommunen eller 

idrettslag vil det være muligheter for å kunne søke spillemidler. Stiftelsen må ha et idrettslig 

hovedformål og uten eget økonomisk formål. Vi har ingen slike sammenslutninger i Vega 

kommune per nå. 

 

 

Utdrag fra høringsuttalelsene: 

Vega verneområdestyre 

• strategier for tilrettelegging og ferdsel i alle verneområder i Vega kommune må 

innarbeides i KDP jf. Besøksstrategi for verneområder i Vega kommune. 

• eksisterende tilrettelegging i - eller i tilknytning til verneområdene i kommunen som 

er med på å øke kvaliteten på friluftslivet for innbyggerne og besøkende på Vega må 

nevnes i planen. Disse er: gapahuk på Kjellerhaugen, gapahuk i Eidem 

friluftslivsområde, stiltilrettelegging i Holandsosen, Kjellehaugvatnet og Eidemsliene 

naturreservat samt opparbeidet parkeringsplasser i tilknytning til reservatene. 

 



Kommentar: 

Vega kommune er positiv til Besøksstrategien for verneområdene i Vega kommune. 

Kommunen må se grundigere på sitt ansvar for tilrettelegging i forhold til egne ressurser 

og muligheter for oppfølging av drift og vedlikehold. 

Eksisterende tilrettelegging i regi av Vega verneområdestyre er innarbeidet i planen. 

 

Vegaøyan verdensarv 

• Viktig å få en strategi for besøksforvaltning for hele verdensarvområdet og 

kommunen ellers, både for å legge til rette for gode opplevelser, lokal verdiskaping 

og slik at ferdsel skjer på naturens premisser. 

• Allmennhetens tilgang til besøkspunkt i Vegaøyan skjer gjennom organiserte båtturer 

til Lånan og rutebåt til Skogsholmen. For det øvrige området er allmennheten 

avhengig av å kunne dra med egen båt. Tilretteleggingstiltak (gapahuk, bålplass og 

utedo) og ferdsel på land er avhengig av avklaring, avtaler med grunneiere må inngås 

jf. ilandstigning langs kaiakkleden Sundsvoll - Gardsøys 

• Vega kommune må undersøke mulighetene for at Tåvær sør kan bli et statlig sikret 

friluftslivsområde. Øya vil bli mer tilgjengelig, og sørenden vil passe godt som et 

stoppe- og overnattingssted i en kajakkled. 

 

Kommentar: 

Strategier for besøksforvaltning samt forslag om opprettelse av nye friluftslivsområder i 

Vega kommune må inngå i arbeidet med ny overordna kommuneplan – samfunnsdel og 

areadel.  

Tilrettelegging, se merknad over. 

 

Skolen, elevene og rektor har kommet med følgende innspill i høst: 

• oppbevaringsboder for utstyr, frisbeegolf og spidernett / turnstativ i skolegården. 

• ballbinge ved skoleområdet, med underlag som kan islegges om vinteren og slik at 
banen kan brukes til ishockey 

• akebakken er farlig når elva er åpen og stor. Det bør tilrettelegges for hindring slik at 
elevene enten kan ake over elva (rør?) eller voll? Akebakken bør renses for store 
humper. 

• aktivitetsløype i lysløypa, der det legges inn områder med apparater, gjerne 
klatre/balanse o.l. i treverk. 

• klatrevegg/buldrevegg med godt underlag – kan samfunnshusveggen mot sør 
tilrettelegges for dette? 

 

Viktig med apparater og utstyr som kan stimulere ungdomsskoleelever til uteaktivitet i 

friminuttene. Jo mer det er å ta seg til, dess mindre er sjansen for mobbing og plaging. 

 

Kommentar:  

Alminnelige lekeplasser og der tilhørende lekeplassutstyr som defineres i NS EN 1176-serien 

(sandkasser, husker, sklier, vipper, klatrehus osv.) faller utenfor ordningen. Personlige utstyr 

og forbruksmatereill (baller, racketer osv.) er heller ikke søknadsberettiget. 

 

Frisbeegolf, aktivtetsløype i lysløypa samt rehabilitering av skileikanlegg (akebakke) og 

ballek til vinterbruk for naturis er innarbeidet i planen.  

 



IL Vega har innhentet to tilbud på nye kunstgressdekke (med og uten plastfyll granulater) 

samt ønsker å gjenbruke deler av kunstgressbanen i plasthallen. IL Vega ønsket tiltaket 

iverksatt i 2022. 

 

Kommentar: 

Rehabilitering av kunstgressbanen inngår i handlingsprogrammet / anleggsplanen. Tiltaket er 

foreslått iverksatt i 2024.  

 

Vega kommune fikk også en henvendelse fra en innbygger som via sitt grendelag ville søke 

spillemidler til en ballbinge på Kirkøy, men forslag ble trukket etter sondering i forhold til 

avtale om leie av grunn. 

Per dato har kommunen ved kontaktperson som spillemiddelordningen ikke mottatt søknader 

om spillemidler til nærmiljøanlegg og / eller idrettsanlegg i 2022. Skulle det komme inn 

søknader helt på slutten av året vil prioriteringer i handlingsprogrammet legges til grunn. 

 

Vurdering 

De viktigste og mest brukte anleggene for fysisk aktivitet og idrett for kommunens 
innbyggere ligger i kommunesentret Gladstad og i tilknytning til skolen. Her er anlegg som 
både kan brukes i regi av den frivillige, medlemsbaserte idretten og gjennom muligheter for 
egenorganisert, fysisk aktivitet. I tillegg til kommunen er det flere lag og foreninger som eier 
og driver enkelte anlegg rundt om i kommunen.  
 
Anleggene som eies og drives av Vega kommune er gamle, men viktig å ta vare på da vi har 
svært begrensa muligheter for å legge til rette for lagidretter i nye og større haller. 
Rehabilitering av svømmehallen med sine mangler i forhold til krav til dagnes renseanlegg og 
ventilasjon samt fliser som stadig løsner, er lagt inn som et rehabiliteringstiltak. Anlegget er 
kostbar drift i forhold til moderne anlegg. Det er også utfordringer med kommunens nyeste 
idrettsanlegg, kunstgressbanen, både i forhold til at kunstgressdekket har en begrensa 
levealder som nå er nådd, skader i dekket mv, samt nye bestemmelser om oppsamling av 
plastgranulater. Det er også behov for et eget garderobeanlegg i tilknytning til 
kunstgressbanen siden idrettslaget klubblokaler med sine fasiliteter er blitt redusert. Tre av 
nærmiljø anlegg ved skolen er foreslått omgjort til nye typer anlegg eller rehabilitert for også 
å kunne brukes til vinteraktivitet. Et helt nytt nærmiljøanlegg for frisbeegolf vil bli lokalisert i 
nærheten av skolen. Det samme gjelder en aktivitetsløype i tilknytning til lysløypa /turløypa. 
 
Dessverre har vi også noen anlegg som må legges ned da de hverken er i bruk eller fungere i 
tråd med hensikten. Viktig at anleggene vi satser på i Vega både er godt planlagt og har gode 
planer for drift og vedlikehold. 
 
Konklusjon 
Kommunedelplanen for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv 2022-2025 med prioritert 
handlingsplan for anlegg vil være et godt styringsverktøy for å oppnå kommunens mål 
innenfor anleggssatsingen i kommunen. 
 


