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1 Plangrunnlaget 

1.1 Bakgrunn 
Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet er et politisk styringsdokument i arbeidet med å utvikle 

et bredt tilbud for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv. Tilrettelegging og tilgjengelighet til 

idrettsanlegg, aktivitetsarenaer og aktivitetstilbud for ulike grupper, er en vesentlig del av 

kommunenes helsefremmende og forebyggende arbeid. Planen skal vedtas av kommunestyret. 

Steigen kommune har de seinere årene ikke hatt en vedtatt plan for idrett og fysisk aktivitet. I 

2012/13 deltok Steigen kommune sammen med Hamarøy og Tysfjord kommuner i et samarbeid for å 

utarbeide en kommunedelplan for fysisk aktivitet og naturopplevelser (tilsvarende plan, annen tittel). 

Dette arbeidet ble aldri fullført i Steigen. Det har derfor fra kommunestyrets side nå vært et klart 

ønske om å få en slik plan utarbeidet.  

Det er et vilkår for å kunne søke om spillemidler til idrettsanlegg (med noen få unntak) at anlegget er 

del av en vedtatt kommunal plan som omfatter idrett og fysisk aktivitet. Nærmiljøanlegg med 

kostnadsramme over kr 600 000 skal også være del av en slik plan. I veileder for tilskuddsordningen 

sies det at mindre nærmiljøanlegg også bør være omtalt i en kommunal plan.  

1.2 Spillemiddelordningen 
Tildeling av spillemidler er et virkemiddel for statens overordnede mål om Idrett og fysisk aktivitet for 

alle. Tilskudd kan gis til infrastruktur, bygging og rehabilitering av anlegg for idrett og fysisk aktivitet, 

herunder friluftsliv. 

De viktigste målgruppene er barn 6 – 12 år og ungdom 13 – 19 år. 

I tillegg er det mål om deltakelse i idrett og fysisk aktivitet for personer med funksjonsnedsettelser, 

og å få fysisk inaktive i aktivitet. Tilskudd kan gis både til egenorganisert aktivitet (nærmiljøanlegg) og 

aktivitet i regi av den frivillige medlemsbaserte idretten. Typiske nærmiljøanlegg er ofte i 

lokalmiljøet, de blir sosiale møteplasser, de har stort brukspotensiale, og de gir brukerne utfordring 

og variasjon. 

I løpet av høringsperioden kom det nye Bestemmelser om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk 

aktivitet for tildelinger i 2020.  Det ble gjennomført flere endringer, og alle søkere må sette seg inn i 

disse. 

1.3 Formål 
Formålet med planen er å legge til rette for idrett, fysisk aktivitet og naturopplevelser i Steigen. 

Planen er ment å være et styringsredskap for politikere og administrasjon for å nå de målene som er 

fastsatt, og for å gi lag/foreninger og kommunen prioriteringer og grunnlag for å søke tippemidler. 

1.4 Planforutsetninger  
Planen utarbeides i henhold til plan- og bygningslovens bestemmelser, som en kommunedelplan. 

Plan for idrett og fysisk aktivitet bør knyttes opp mot kommuneplanens samfunnsdel og arealdel, 

relevante reguleringsplaner og kommunens økonomiplan. Kommunestyret har den 30. april 2019 

fattet vedtak om oppstart av prosess med kommuneplanens samfunnsdel. Plan for idrett og fysisk 

aktivitet kan derfor ikke ta utgangspunkt i en gjeldende samfunnsplan, men ved kommende 

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/bestemmelser-om-tilskudd-til-anlegg-for-idrett-og-fysisk-aktivitet---2019-v-0732-b/id2667319/
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/bestemmelser-om-tilskudd-til-anlegg-for-idrett-og-fysisk-aktivitet---2019-v-0732-b/id2667319/
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rulleringer av plan for idrett og fysisk aktivitet må det vurderes om det er behov for å gjøre endringer 

ut ifra samfunnsplanen som da vil foreligge. Det samme gjelder egne planer for folkehelsearbeidet. 

Relevant bakgrunnsinformasjon for denne planen er også kommunens folkehelseprofil 

https://www.fhi.no/hn/helse/folkehelseprofil/.  

1.4.1 Definisjoner 

Kulturdepartementets veileder «Kommunal planlegging for idrett og fysisk aktivitet» inneholder 

definisjoner av sentrale begrep. Følgende definisjoner legges til grunn for planarbeidet i Steigen: 

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. I denne sammenhengen inngår friluftsliv i begrepet fysisk aktivitet. 

Idrettsanlegg: 

I spillemiddelfordelingen skiller vi mellom følgende idrettsanlegg: Nærmiljøanlegg, ordinære anlegg 

og nasjonale anlegg. 

Nærmiljøanlegg: Utendørs-anlegg eller område for egenorganisert fysisk aktivitet, 

hovedsakelig beliggende i tilknytning til bo- og/eller oppholdsområder. Anleggene/områdene 

skal være fritt allment tilgjengelige for egenorganisert fysisk aktivitet, primært for barn og 

ungdom, men også for lokalbefolkninga for øvrig. 

Ordinære anlegg: Anlegg nært knyttet til konkurranse- og treningsvirksomhet for den 

organiserte idretten. Tekniske krav tar utgangspunkt i konkurransereglene til det enkelte 

særforbund. 

Nasjonale anlegg: Idrettsanlegg som tilfredsstiller standardkrav for internasjonale 

konkurranser. 

Friluftsområder  

Friluftsområder er store, oftest uregulerte områder som omfattes av allemannsretten. Områdene 

benyttes til turer, jakt, fiske, fysisk aktivitet og trening. I kommuneplanens arealdel er 

friluftsområdene oftest avsatt under landbruks-, natur- frilufts- og reindrifts-områder (LNFR-område). 

1.5 Planprosessen 
Plan- og ressursutvalget fattet den 19. juni 2018 vedtak om oppstart av planprosess. 7. mai 2019 

fastsatte plan- og ressursutvalget planprogrammet. Planprogrammet ble sendt på høring til alle 

skoler og barnehager, lag og foreninger og andre. I høringsperioden for planprogrammet ble det 

gjennomført møter med frivillige lag/foreninger for informasjon og medvirkning til planarbeidet. På 

møtene deltok idrettsrådet, alle idrettslagene og enkelte grendelag. Enkelte organisasjoner har også 

tatt initiativ til individuelle møter med administrasjonen. 

https://www.fhi.no/hn/helse/folkehelseprofil/
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/Veileder---Kommunal-planlegging-for-idrett-og-fysisk-aktivitet-V-0798/id764295/
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Planforslaget ble sendt på første gangs høring av Plan- og ressursutvalget den 18.06.2019 og var ute 

på høring til 10.09.19. Etter høring ble planforslaget justert og det ble foreslått en prioritert 

handlingsplan. Planforslaget ble deretter sendt på en begrenset høring i perioden 23.9 -15.10. 

1.6 Organisering 
Plan- og ressursutvalget er styringsgruppe for plan-arbeidet. Rådmannen har hatt det administrative 

ansvaret for planarbeidet og har utarbeidet planforslaget sammen med Plan- og miljøvernleder. 

2  Status, analyser, utfordringer og mål 

2.1 Status og analyser 
Fysisk aktivitet 

- Befolkningen følger befolkningen i Norge for øvrig når det gjelder fysisk aktivitet 

- Inaktivitet skaper helseutfordringer også i Steigen 

- Steigen Frivilligsentral organiserer flere tilbud om fysisk aktivitet til ulike grupper av 

befolkninga. «Åpen hall» samler svært mange barn / ungdom til aktivitet en lørdag hver 

måned. Ferieklubb m.m. 

- Gjennom Steigen kulturskole er det et tilbud om dans for barn og unge  

- Svømmebassengene i Leinesfjord og på Leines gir et viktig tilbud for svømmeopplæring og 

svømming til både barn og voksne. 

- Det er etablert godt utstyrte treningsstudio/trimrom i Leinesfjord, på Leines og på Ålstadøya 

som er mye benyttet. 

- Gjennom LHL er det etablert eldregrupper som driver ulik aktivitet. 

Idrett 

- Steigen har 5 aktive idrettslag. De er hovedsakelig basert i de ulike grendene i kommunen. 

Innenfor enkelte idretter, for eksempel fotball og ski, er det etablert et samarbeid mellom 

lagene om aktivitetstilbud/anlegg, for eksempel den nye skitraseen i Nordfold. 

- Steigen Allhus er et viktig samlingspunkt for idrett, fysisk aktivitet og større arrangementer 

- Fotball og Taekwondo er de enkeltidrettene som har høyest jevn aktivitet med treninger og 

konkurranser. 

- Det er også tilbud innen volleyball, håndball, ski, skyting, m.m. 

- Gymsalene på skolene er viktige som lavterskeltilbud for uformelle grupper i idrettslagene 

som har trening med volleyball, basketball, innebandy, badminton, fotball m.m. 

- Det er et eget sykkelmiljø i kommunen. 

Anlegg 

Se vedlagte anleggsliste for full oversikt, men følgende hovedpunkter er viktige: 

- Skolenes uteområder er de viktigste nærmiljøanleggene for barn og unge. Disse trenger 

kontinuerlig oppgradering og vedlikehold.  

- Ski/lysløypeanlegg i Nordfold, Stamsvik og Storsæter på Engeløya. Her er det flere planer om 

oppgraderinger. 

- Basseng på Leines og i Leinesfjord 
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- Fotballbaner/Kunstgress/ballbinger 

- Turløyper, skilting, gapahuker, kart 

Friluftsliv 

Som medlem i Salten friluftsråd gjennomføres det i Steigen kommune flere prosjekter, kampanjer og 

det jobbes for tilrettelegging for friluftsliv.  

- Steigens voksne befolkning er aktive turgåere og det er et godt tilbud med stier, turløyper, 

gapahuker og åpne hytter. 

- Mange går toppturer, også på ski om vinteren 

- Det er brukbare muligheter for innlandsfiske, og flere gode sjøørretelver 

- Elgjakt og småviltjakt er en viktig trivselsfaktor for mange. 

- Fiske i sjøen fra båt og land 

- Det er et godt trimkassetilbud 

- Det er fortsatt mange muligheter for friluftsliv for de som ønsker å gå der det ikke er 

tilrettelagt. 

- Kajakkpadling er blitt populært. 

3 Målsettinger 

3.1 Hovedmål 
I denne planperioden skal Steigen kommune i særlig grad søke å legge til rette for at barn og unge 

skal være aktive og sunne. Dette hovedmålet vil gi føringer for prioritering av tiltak og anlegg 

beskrevet i plandokumentet. (Se også under skoler og barnehager) 

3.2 Delmål  
Utover hovedmålet skal det legges vekt på å gi et tilbud, og skape aktivitet, i nærområdet der folk 

bor. Tiltak som gir et tilbud til grupper som er lite aktive prioriteres, for eksempel ungdom. Det 

samme gjør tiltak som gir en allsidighet i tilbudet. 

- Drive og vedlikeholde både kommunale anlegg og anlegg eid av frivillige org 

- Skaffe finansiering til nye anleggsplaner 

- Sikre aktivitet i eksisterende anlegg 

- Å ha en allsidighet i tilbudet, noe som treffer alle, og i alle deler av kommunen, men ut fra 

den prioritering som er beskrevet over. 

- Sikre oppfølging med knappe ressurser i administrasjonen 

4 Handlingsplan 2020-2024 
De fleste anlegg og nærmiljøtiltak i Steigen er blitt til takket være frivillig arbeid og engasjement fra 

lag og foreninger. Ut i fra Steigen kommunes økonomiske situasjon og manglende bemanning på 

idrett- og kultursida er dette en situasjon som vil fortsette i planperioden. Det frivillige Steigen gjør 

en uvurderlig innsats i utvikling av idretts- og folkehelsearbeid og planen legger opp til å kunne gi 

denne sektoren mulighet til å finansiere anlegg og tiltak prioritert i planen i samarbeid med Steigen 

kommune. 
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4.1 Skoler og barnehager 
Steigen kommune har fire grunnskoler og fire barnehager, alle kommunale. Vi har ca. 275 elever i 

grunnskolen, og ca. 120 barn i barnehagene. Skole- og barnehageområdene er svært viktige områder 

for barnas læring og fysiske aktivitet. Spesielt skoleområdene er også viktige arenaer som 

nærmiljøanlegg i bygda utenom skoletida. Uteområdene trenger kontinuerlig vedlikehold og 

fornying. Anleggene er på kommunal grunn, men er i stor grad framskaffet av foreldre (FAU) eller 

grendelag. Planen inneholder flere ideer om videreutvikling av disse områdene. 

Det er svært viktig at hverdagen på skolene og i barnehagen legges opp slik at den bidrar til å skape 

sunne og aktive barn og unge. Enhetene har personale med stor pedagogisk kompetanse, og med 

stort fokus på fysisk aktivitet. Steigen kommune deltar i prosjektet helsefremmende barnehager og 

helsefremmende skoler, og har en ambisjon om å videreutvikle dette. 

 Mål i løpet av planperioden: 

- Videreutvikle helsefremmende barnehager og helsefremmende skoler gjennom 

implementering av anbefalte kriterier i henhold til nasjonale standarder. 

- Få alle barn og unge i Steigen uansett kjønn, sosial status, funksjonsnivå, etnisitet eller andre 

forskjeller, til å være fysisk aktive i minimum 60 minutter hver dag hele året, barnehagebarna 

bør være fysisk aktive minst 90 minutter hver dag. 

- Gjennomføre konkrete prosjekter i samarbeid med FAU og grendelag.  

- Ha gode barnehageområder og nærområder til skolene som stimulerer til fysisk aktivitet 

- Tilrettelegge for aktiv bruk av Steigen Allhus og skolenes gymsaler 

- Lage en enkel plan for vedlikehold/ fornying av uteområder på skoler og barnehager. 

- Gi ansatte på SFO kompetanse på idrett og bevegelse. 

4.2 Idretts- og nærmiljøanlegg 
Steigen kommune har en rekke registrerte idretts- og nærmiljøanlegg, med høyst ulik standard og 

bruk der Steigen Allhus er kommunens «storstue» innen idrettsanlegg. 

I planarbeidet er det kommet innspill på flere planer om nye anlegg, og videreutvikling av 

eksisterende anlegg.  

Vedlagt ligger også en utskrift fra www.anleggsregisteret.no over registrerte idrettsanlegg og 

nærmiljøanlegg. Anleggsregisteret oppdateres årlig slik at anlegg som ikke lenger er i bruk må 

vurderes slettes. 

Mål i løpet av planperioden: 

- Legge til rette for at frivillige lag og foreninger kan anlegge og drive nærmiljøanlegg 

- Sikre kommunal kompetanse på saksbehandling av spillemidlene, samt gi kommunal hjelp til 

søkerne 

- Lage enkle drifts- og vedlikeholdsplaner for kommunale idretts- og nærmiljøanlegg i Steigen 

- Drive bassenget i Leinesfjord og holde det åpent i 6 mnd. i vinterhalvåret i tråd med 

godkjente vilkår. 

http://www.anleggsregisteret.no/
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4.3 Friluftsliv 
Friluftsliv i Steigen skjer i stor grad som uorganisert egenaktivitet og favner en rekke ulike aktiviteter 

sommer og vinter. I tillegg er det en rekke organiserte opplegg i regi av ulike lag- og foreninger. Det 

gis tilbud innen friluftsliv gjennom trimkasser, organiserte fjellturer, barnearrangement og nærturer 

for eldre, mm. Steigen kommune arbeider også med friluftsliv gjennom Salten friluftsråd. 

Bruk av naturen er den viktigste kilden til fysisk aktivitet hos den voksne del av befolkningen i 

Nordland, selv om flere også benytter treningssentre enn tidligere.  Steigen har en rik og variert 

natur, og mulighetene for å utøve friluftsliv er meget gode, med nærhet til både fjell, hav og fjære.  

Barnas fritid synes å være dominert av den organiserte aktiviteten, mens den voksne delen av 

befolkningen i større grad driver uorganisert aktivitet som turer langs veier eller i skog og mark, på 

fjellet eller på havet.  Aktivitetene fungerer som trening, rekreasjon, matauk, eller en kombinasjon av 

disse. En undersøkelse i Nordland viser at mangel på tid er et hinder for å drive fysisk aktivitet for de 

fleste spurte. Dette kan bety at dersom nye grupper i det hele tatt skal drive fysisk aktivitet, bør dette 

skje så nært hjemmet som mulig.  

Det er behov for å bedre tilgjengelighet til frilufts-områder for eldre og funksjonshemmede. Dette 

gjelder lettere tilgang til områder ved å tilrettelegge for bruk av rullestol og andre nødvendige 

hjelpemiddel. De siste årene er det bygget flere gapahuker og anlagt stier i nærområdene der folk 

bor. Dette har medført både fysiske aktivitet og gitt verdifulle sosiale møteplasser. 

Steigen kommune gjennomførte ei kartlegging og verdisetting av friluftsområdene i 2011. 

Friluftslivskartlegginga er ei faglig kartlegging som gir kommunen et godt verktøy for å vurdere 

friluftslivsinteressene i areal- og dispensasjonssaker og i andre relevante sammenhenger, selv om det 

nå er behov for å revidere denne kartleggingen. 

Steigen kommune har et friluftskart fra 2004. Det er søkt om midler til å revidere kartet i 2019. 

I samarbeid med Salten friluftsråd arbeides det også med plan for friluftslivets ferdselsårer i Steigen. 

Planarbeidet skal sikre god oversikt over friluftslivets ferdselsårer i kommunen. Dette skal brukes 

som grunnlag for utarbeidelse av nytt turkart. I tillegg skal planen legge rammer for turrutearbeidet 

som sikrer så god kvalitet og fokus som mulig. I planen foreslås det bl.a. et mål om at alle som bor i 

bygdesentrene maksimalt skal ha 500 m til nærmeste turrute. Bygdesentrene er: Stamsvik, Nordfold, 

Leines/Helnessund, Leinesfjord, Nordskot, Bogen, Laskestad. 

Turistnæringen i Steigen er i stor grad basert på naturopplevelser. Vi ser det derfor naturlig å koble 

reiselivsnæringen og friluftsliv/naturopplevelser. I tillegg til et aktivt samarbeid med turistnæringen 

og sikring av arealer til turisme, må viktige natur-områder vernes.  Vi har et stort ansvar for å ta vare 

på vår natur for fremtidige generasjoner.  Dette innebærer et krav om bærekraftig bruk av naturen 

og det igjen innebærer at det også må settes klare begrensninger for hva og hvordan det skal 

tilrettelegges. 

Ivaretakelse av både natur- og kulturlandskap danner grunnlaget i dette arbeidet.  Kommunen vil 

bidra til at våre naturområder fremstår som rene og ryddige, og gir gode naturopplevelser både for 

de som foretrekker tilrettelagte turstier og for de som ønsker å oppleve Steigens vakre natur på 

egenhånd. 

 Mål i løpet av planperioden: 
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- Revidere kartlegging og verdisetting av verdifulle friluftsområder- definere hvor det er 

ønskelig med tilrettelegging og hvor det ikke bør tilrettelegges 

- Utarbeide et nytt friluftskart/turkart for Steigen kommune 

- At det skal være gode toalett-, parkerings-, og renovasjonsløsninger på Bøsanden og 

Brennviksanden 

- I bygdesentrene er det et mål at alle som bor der, maksimalt skal ha 500 m til nærmeste 

turrute. Bygdesentrene er: Stamsvik, Nordfold, Leines/Helnessund, Leinesfjord, Nordskot, 

Bogen, Laskestad. 

- Gi lag og foreninger mulighet til merking og tilrettelegging av eksisterende stier og turruter 

- Legge til rette for bedre tilgjengelighet til frilufts-områder i nærområdene for eldre og 

funksjonshemmede. 

4.4 Andre tiltak 
Steigen kommune har i perioder hatt et tilbud innenfor kategorien «frisklivssentral». Det er fortsatt 

behov for tilbud til særskilte målgrupper med behov for nærmere tilrettelegging innenfor aktivitet og 

eventuelt andre forebyggende tiltak. Steigen kommune har tilgjengelig kompetanse innenfor dette 

fagfeltet, og tilbudet må utvikles i nært samarbeid mellom kommunelege, fysioterapeut og eventuelt 

andre relevante helsetjenester. 

Gjennom Steigen frivilligsentral er det mottatt tilskudd til utstyrssentral (Bua). BUA er et nasjonalt 

nettverk som jobber for at barn og unge skal få mulighet til å prøve flere og mer varierte aktiviteter. 

Det gjør vi ved å gjøre det enklere å låne utstyr til sport og friluftsliv. 

Mål i løpet av planperioden: 

- Ny aktivitet i frisklivssentral, utfra befolkningens behov 

- Drive utstyrssentral i Leinesfjord 

5 Søknader om spillemidler 
Kommunen skal ca. 1. september hvert år kunngjøre søknadsfristen og muligheten for å søke 

spillemidler. Årlig frist for å sende inn fullstendig søknad om spillemidler inn til Steigen kommune 

settes til 1. november. Søker/organisasjon må være registeret i enhetsregisteret og det skal søkes 

elektronisk. Kommunen vil innhente idrettsrådets prioritering av de søknadene dette er relevant for, 

og vil for øvrig sørge for nødvendig kommunal behandling av søknadene.  

Kommunestyret foretar en årlig prioritering av innkomne søknader i desember, der prioritert 

handlingsplan i utgangspunktet skal følges, men der kommunestyret kan endre rekkefølgen, 

eventuelt at noen prosjekter fra uprioritert langtidsplan, eller tiltak som ellers er omtalt i denne 

planen, også kan prioriteres. Kommunen sørger endelig for oversending av søknadene og 

prioriteringsvedtak til Nordland Fylkeskommune innen fristen 15. januar. 

I løpet av høringsperioden kom det nye Bestemmelser om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk 

aktivitet for tildelinger i 2020.  Det ble gjennomført flere endringer, og alle søkere må sette seg inn i 

disse. 

 

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/bestemmelser-om-tilskudd-til-anlegg-for-idrett-og-fysisk-aktivitet---2019-v-0732-b/id2667319/
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/bestemmelser-om-tilskudd-til-anlegg-for-idrett-og-fysisk-aktivitet---2019-v-0732-b/id2667319/
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5.1 Forhold til annet lovverk 
Anlegg og tiltak som er prioritert i denne planen må innhente nødvendige tillatelser etter gjeldende 

lovverk. Eksempel på det er anlegg som krever byggetillatelse etter Plan- og bygningsloven. For 

større anlegg kan det også bli krav om reguleringsplan. Anlegg som ikke er i henhold til 

kommuneplanens arealdel må enten avklares gjennom rullering av arealplanen, eller det må søkes 

dispensasjon fra denne. Skyteanlegg krever tillatelse fra politiet. Tiltak må også vurderes i henhold til 

lovverk som jordlov, friluftslov, mm. 

At anlegg er beskrevet eller prioritert i denne planen gir ingen garanti for at det gis tillatelse etter 

annet lovverk. 

5.2 Forhold til grunneier 

5.2.1 Anlegg og tiltak på kommunal grunn 

FAU, grendelag, idrettslag m.fl. har gjort og gjør en prisverdig innsats for å utvikle nærmiljøtiltak og 

anlegg rundt skoler og barnehager for å høyne kvaliteten på barn- og unges oppvekstmiljø og 

stimulere til fysisk aktivitet. Slike initiativ ønskes fortsatt velkommen. Men alle gode tiltak fører til et 

behov for vedlikehold og eventuelt økte driftsutgifter. Alle anlegg og tiltak på kommunal grunn skal 

derfor godkjennes av avdeling for Plan, utvikling og drift som grunneier/skoleeier. Tiltak og anlegg på 

barnehage- og skoleområder skal også godkjennes og anlegges i forståelse med skole/barnehage ved 

rektor/styrer. Dette for å sikre kvalitet og sikkerhet på anleggene. Det må også avtales 

ansvarsfordeling ved oppsett av, og eventuell reklamasjon på anlegg.  

5.2.2 Private grunneiere 

For de fleste tiltak kreves grunneiers tillatelse gjennom langsiktige avtaler eller erverv. Dette må på 

plass før søknad kan godkjennes. Grunneierlag er også berettiget til å søke om tilskudd til for 

eksempel merking av stier eller tiltak i forbindelse med friluftsliv. 

6 VEDLEGG. Framtidige idretts- og nærmiljøanlegg 
Forslag til prioritert handlingsplan ligger vedlagt. Vedlagt ligger også en liste over innmeldte behov 

(Langtidsplan) for oversikt over forslag til tiltak og nærmiljøanlegg.  

6.1 Vedlegg 1: FORSLAG TIL PRIORITERT HANDLINGSPLAN OG 

LANGTIDSPLAN 

6.1.1 Vedlegg 2: Innspill til spillemiddelsøknad 2019 – 2031 fra Engeløya  

(Innspill fra Engeløya Grendelag, FAU Laskestad skole, FAU Engeløya barnehage og Steig IL 

består av 38 tiltak, hvorav 15 er prioritert fra forslagstillerne (A – O). Innspillet vedlegges i sin 

helhet og vil inngå som uprioriterte forslag til tiltak i planperioden) 

6.2 Vedlegg 3: REGISTRERTE IDRETTS- OG NÆRMILJØANLEGG I STEIGEN – 

PER NOVEMBER 2019 - utskrift fra anleggsregisteret. 
 


