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1. INNLEDNING 
Kommunal plan  for idrett og friluftsliv har status som kommunedelplan. Planprosessen 
skal være i samsvar med føringer gitt av Lov om planlegging og byggesaksbehandling 
(PBL) § 11.  
Lag og foreningers anleggsplaner skal være med i  kommunedelplanen for at lagene kan 
kunne søke om finansiering gjennom spillemiddelordningen. Rullering av handlingsplan  
defineres som mindre vesentlige endringer av handlingsprogrammet. Rullering som 
medfører endring av prioriterte tiltak behandles og vedtas av kommunestyret - etter at 
lokalt idrettsråd har fått  anledning til å gi sin uttalelse. Spillemiddelordningen er fra 
staten grunngitt med at idrett og annen fysisk aktivitet både har en egenverdi og en 
nytteverdi. Egenverdien ligger i gleden ved å utøve aktiviteten samt det sosiale rundt 
aktiviteten. Nytteverdien for samfunnet ligger i den helsemessige effekten som fysisk 
aktivitet gir. Staten oppfordrer  til at det legges til rette før økt fysisk aktivitet i 
befolkningen.  Planarbeid knyttet til folkehelse er ikke tatt med i denne planen ettersom 
det er foreslått at det skal utarbeides en egen delplan for folkehelsearbeidet i 
kommunen.  

 
2. OVERORDNEDE FØRINGER 
 

2.1 Politisk vedtak 
Formannskapet vedtok allerede 12.12.13 sak 60/13 å sette ned en arbeidsgruppe for å 
arbeide med en større revisjon av denne delplanen. Arbeidsgruppen har bestått av Stian 
Pettersen fra ungdomsrådet, Ivan Røkenes og Daniel Helgesen fra kommunestyret. 
Arbeidsgruppen har ikke hatt møte siden 2014. Invitasjon til aktuelle lag og foreninger i 
Lavangen ble sendt pr. brev i 2014. Innen fristen for tilbakemelding 07.07.14  var det 
kommet få innspill. Administrasjonen har brukt lengre tid en forutsatt på ferdigstilling av 
planen.  
 
St. meld. nr. 18 (2015-2016) Friluftsliv - Natur som kilde til helse og livskvalitet 
Regional plan for friluftsliv, vilt og innlandsfisk 2016-2027 
St.meld.nr. 14 ( 1999 – 2000 ) Idrettslivet i endring 
St.meld.nr. 16  (2002 – 2003) Resept for et sunnere Norge  
 

Meldingene gir klare visjoner for statens arbeid: 

- idrett og fysisk aktivitet for alle.  

- barn (6-12 år) og ungdom (13-19 år) er primære målgrupper for det statlige 
engasjementet på idrettsområdet. Barn må sikres et allsidig tilbud om idrett og fysisk 
aktivitet. 

- Staten vil støtte den frivillige, medlemsbaserte idretten økonomisk slik at 
idrettsorganisasjonene kan opprettholde og utvikle et omfattende og godt 
aktivitetstilbud, primært på lokalt nivå.  

- samlet anleggsmassen skal gi flest mulig anledning til å drive idrett og fysisk 
aktivitet..  

- øke og bedre kvaliteten på den fysiske aktiviteten i skolen og skolefritidsordningen. 
Utvikle et samarbeid mellom skolene og lokale lag og foreninger der målet er å øke 
og  bedre kvaliteten på fysisk aktivitet.  

- styrke sykkelens rolle som transportmiddel gjennom utbygging av et 
sammenhengende gang- og sykkelnett. 

- sikre at personell i barnehagene har kompetanse på bevegelse og fysisk aktivitet. 
- fortsatt satsing på nærmiljøanlegg. Regjeringen ønsker et større fokus på utvikling av 

nærmiljøanlegg i tilknytning til skolens uterom.  
- fortsatt satsing på rehabilitering.  
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     Enkelte anleggstyper med høyt brukspotensial og anleggstyper som gir muligheter  
     for egen organisert fysisk  aktivitet prioriteres ved at tilskuddssatsene økes. 
 
Troms fylke arbeider med en revisjon av sin plan på området, men den er ikke ferdigstilt 
pr. i dag.  
 

2.2 Formål med planen 
Kommunedelplanen skal bidra til å:   

• Gjennomføre en plan- og målstyrt utbygging av anlegg og tilrettelegging av 
områder for idrett og fysisk aktivitet. 

• Gi god koordinering i forhold til andre virksomheter innen fysisk aktivitet og kultur 
• Sikre arealer for lek, nærmiljøanlegg, friluftsliv og idrettsaktiviteter og samordne 

behovene for disse 
• Sikre innbyggerne de beste muligheter til å delta i ulike former for fysiske 

aktiviteter som gir trivsel og god helse 
• Følge opp konsekvenser for arealer og anlegg ut fra rikspolitiske retningslinjer for 

barn og unge 
• Bedre mulighetene for finansiering av utbyggingskostnadene 
• Utvikle gode opplegg for drift og vedlikehold 
• Avklare kommunens og organisasjonenes oppgaver, ansvar og økonomiske   

forpliktelser ved utbygging/drift av anlegg og områder for idrett og fysisk 
aktivitet. 

• Areal, allemannsrett, anlegg og aktivitet ("de fire A-er") er viktige for å styrke 
friluftslivet 

 
 

3. STATUS LAVANGEN 
 
3.1 Barn og unge 
 
Lavangen har pr. 01.01.17 1055 innbyggere, og omlag 155 barn er i skolepliktig alder og 
er elever ved Lavangen skole.  
 
Fysisk aktivitet er viktig for barn og ungdom for å kunne ha en positiv utvikling fysisk, 
psykisk og sosialt. Dette gjelder spesielt i forhold til teoretisk læring og utvikling. Vi vet 
at barn og unge er mindre fysisk aktive nå enn tidligere. Vår geografi,  bosetting og 
trafikale forhold gjør at en stor del av skolebarna kjører skolebuss til og fra skolen, og 
noen av de som ikke har krav på buss blir kjørt og hentet av foreldrene. Det er på 
landsbasis beregnet at ca. 42% av skolebarna blir kjørt til skolen selv om de har mindre 
enn 2 kilometer skolevei. I tillegg kjøres det til og fra treninger, øvinger, fotballkamper 
og skirenn. Hovedveiene er bygget for biltrafikk og gir dårlige forhold for trygg ferdsel for 
myke trafikkanter. Lavangen har ikke statistikk og tall som dokumenterer prosent elever 
som er fysisk aktive i friminutt og som går og sykler til/fra skolen.  
 
Skole og barnehage  har mer fysisk aktivitet nå enn tidligere. Grunnlaget for et positivt 
forhold til natur og fysisk aktivitet legges nettopp i disse institusjonene. Lavangen skole 
og SFO har Lauvhallen med flerbrukshall og svømmebasseng, og skolen ligger ved 
kunstgressbane og ballbinge.  På selve skoleplassen - skolens uterom- er det  klatrevegg, 
"konkvegg",  huskestativ m.m.  I Lavangen ligger skog og friområder i nær tilknytning til 
både grunnskole og barnehager.   
 
Skoleplassen  ligger til fri benyttelse hele året, men er i begrenset grad brukt som 
samlingssted for lek utenom skoletid. Barn og ungdom er generelt i begrenset grad å se 
ute i fri lek i sitt nærområde. Organiserte idrettsaktiviteter og skjermaktiviteter opptar 
gjerne mye av fritiden.  
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Det har tidligere ikke vært spesielt stor interesse fra boligfelt/grender om etablering av 
nærmiljøanlegg. Vekstområder når det gjelder boligbygging fremover vil mest sannsynlig 
konsentrere seg om Tennevoll, men det skjer en viss vekst også på Fossbakken og 
Soløy. I hvilken grad dette vil fortsette er selvfølgelig usikkert. 
 
Barn og unges fysiske aktivitetsnivå er et foreldreansvar. Gode vaner i oppveksten gir 
økt sjanse for videreføring og videreutvikling av gode vaner i voksen alder. De barna som 
ikke får med seg gode vaner i hjemmet kan lettest nås gjennom barnehage og skole. 
Skolen når alle barn, og har derfor en svært viktig rolle i muligheter til å påvirke verdier 
og levesett. Skolereformen Kunnskapsløftet legger opp til økt timeantall til kroppsøving, 
og det er åpning for skolene å kunne bruke økte ressurser på fysiske aktivitet. 
Kommunestyret har i møte 08.12.05 sak 59/05 vedtatt lokale verdier for skolen; i tillegg 
til de kulturpolitiske målsettingene heter det at skolen skal være en helsefremmende 
arena med fokus på fysisk aktivitet og sunt kosthold. Erfaringer med økt fysisk aktivitet i 
skolen er at det har bl. gitt bedre helse og  bedre konsentrasjonsevne - faktorer som 
bidrar til et godt læringsmiljø. Skolen som arena for økt fysisk aktivitet krever 
tilrettelegging av uteareal, god kompetanse hos pedagogisk personale og ikke minst tid 
til aktiviteten. Barn som blir opplært i skole og hjem til å være fysisk aktive, vil gjerne 
også være fysisk aktive på fritiden. Arbeidsgruppen ønske at flere barn og unge går og 
sykler til og fra skolen, og at arbeidet med å bygge gang- og sykkelstier  må prioriteres 
høyt. Det må også arbeides med en holdningsendring  blant elever og voksne om hvilken 
helsegevinsten økt fysisk aktivitet kan gi. 

 
3.2 Voksne 
 
Vi har god kunnskap om sammenhengen mellom fysisk aktivitet og helse, og det er kjent 
at regelmessig fysisk aktivitet forebygger hjerte- og karsykdommer, ulike former for 
kreft, diabetes type 2, muskel- og skjelettplager m.v. De to sistnevnte lidelsene øker, og 
begge er relatert til livsstil - og hvor man mener at manglende fysisk aktivitet er 
medvirkende årsak. Forskning viser at rett kosthold og mosjon kan halvere tilfellene av 
diabetes type 2. Det ligger en stor samfunnsmessig gevinst ved å redusere tallet på 
sykdommer. Nordiske anbefalinger for voksne er minst en halv time fysisk aktivitet 
daglig i tillegg til normale daglige aktiviteter. Statens helseundersøkelser (40-
årsundersøkelsen) definerer inaktivitet som mindre enn 30 min fysisk aktivitet pr. dag. 
Fysisk aktivitet er også svært gunstig for menneskets  psykiske helse.  
 
Frivillige lag i Lavangen gir pr. i dag et viktig og godt tilbud til sine medlemmer og andre 
om å delta i ulike former for fysisk aktivitet. Funksjonsfriske eldre er en gruppe som 
kanskje har blitt mer fysisk aktive de senere årene. Egenorganisert aktivitet som 
turgåing er populært, i tillegg har lag og foreninger organisert ulike fysisk aktivitet i 
basseng og på  Adrenalin. Treningsfasilitetene er hovedsakelig plassert sentralt på 
Tennevoll, og det gir kort avstand for de som er bosatt på Tennevoll og i nærområdene.  
 

3.3 Tilrettelegging for ulike brukergrupper  
 

Mennesker har ulike behov og interesser. Mennesker med nedsatt funksjonsevne bør 
kunne delta i organiserte og uorganiserte aktiviteter, evt. med noe tilrettelegging om 
nødvendig. Informasjon og tilrettelegging er like viktig som nye tilbud – ikke minst med 
tanke på integrering. Stikkordene også i denne sammenheng blir gode tilbud i nærmiljøet 
som frister til kroppslig utfoldelse, og organiserte aktiviteter i nærområde. 
tilrettelagt aktivitetstilbud gis pr. i dag av Lavangen lokallag av LHL.  
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Elveparken i Tennevoll sentrum gir beboere, ansatte og besøkende i de kommunale 
leiligheter på Bakkan,  Lavangsheimen og nærområdene muligheter for trygg ferdsel på 
asfalterte stier mellom butikk, frivilligsentral og servicebygget. Også  
bevegelseshemmede og rullestolbrukere kan bruke disse stiene - hovedsakelig  i årstider 
uten snø. Ved Lavangsheimen er det laget sansehage. Lauvhallen  har universell 
utforming slik at alle brukere sikres lett tilgjengelighet til lokalene. 

Kommunen har et ansvar for å utvikle gode aktivitetstilbud til mennesker med nedsatt 
funksjonsevne.  Vi har pr. i dag ingen spesiell strategi når det gjelder utvikling av tilbud 
til denne gruppen.  

 

3.4 Anleggsstatus  
 
I de siste årene har det vært stor ubygging av anlegg i Lavangen, både i regi av 
kommunen og lag.  Lauvhallen ble ferdigstilt sommeren  2011  og bygget har  gitt gode 
forhold for lag og foreninger til  å tilby ulike aktiviteter innendørs, og grunnskolen fått 
gode lokaler til  gymnastikk og svømmeundervisning. Kunstgressbane på Tennevoll ble 
bygget og ferdigstilt av Lavangen idrettsforening i august 2014.  

Det er utarbeidet flere turløyper i perioden, også løyper med fokus på vår kulturhistorie  
(krigsminneløypene).  Asfaltert gangsti og fiskeplass for rullestolbrukere ved  
Spansdalselva er etablert av lokalt grunneierlag med økonomisk støtte fra offentlig 
støtteordning.    I 2015 fikk kommunen utstyrsbank for fritidsutstyr. Denne er 
samlokalisert med biblioteket og ulikt fritidsutstyr er tilgjengelig for lån av barn og unge i 
kommunen. Vi er med i Midtre-Hålogaland friluftsråd og rådet arbeider for tilrettelegging 
av turstier m.v. i vårt område. De er også aktiv i forhold til søknad om offentlige midler 
til innkjøp av fritidsutstyr som kan lånes ut.  
Arbeidsgruppen valgt for denne planen  mente tilbudet innenfor idrett og  fysisk aktivitet 
er rimelig gode i Lavangen i dag. Dette er takket være stor innsats av friville lag og 
foreninger som organiserer tilbud til egne medlemmer og andre. 
Tross tilbudene er det mennesker i ulike aldersgrupper som er for lite fysisk aktive. 
Statlige retningslinjer peker på at det er hos de ikke-aktive personene det finnes størst 
potensiale for økt helsegevinst. Inaktive personer finnes i alle befolkningsgrupper. Det er 
nødvendig med prioritering av hvilke grupper som det bør satses ekstra på med hensyn 
til tilrettelegging av tilbud.  
 

3.5 Lavterskeltilbud og friskliv: 
 
I samarbeid med Lavangen frivilligsentral er det etablert en aktivitetsløype i Elveparken 
på Tennevoll, det er også gangvei gjennom Elveparken  mellom kommunale boliger i 
Bakkan, Lavangsheimen og helsesenteret. Helsesøster  - som har rollen som kommunens 
frisklivskoordinator - gir hjelp til livsstilsendring på frisklivsresepten. Frisklivssentralen 
hjelper og støtter personer som ønsker å endre levevaner knyttet til fysisk aktivitet, 
kosthold og røyk. Folk kan få hjelp til endring gjennom motiverende intervju som baseres 
på individuelle samtaler. 
 
Frisklivssentralen tilbyr:  
1)  motiverende intervju  
2) fysisk aktivitet individuelt eller gruppevis 
3) "bra mat for bedre helse"  
4) "røykfrie sammen". 
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3.6 Fysisk aktivitet  
 
Med fysisk aktivitet forstås egenorgansierte trenings- og mosjonsaktiviteter, herunder 
friluftsliv og aktiviteter preget av lek.  
 
Klima- og miljøverndepartementet definerer friluftsliv som opphold og fysisk aktivitet i 
friluft, i fritiden, med sikte på miljøforandring og naturopplevelser.  Departementet har 
valgt å la friluftsliv inngå i begrepet fysisk aktivitet.  
 
Friluftsliv er den fysisk rettet fritidsaktiviteten som tradisjonelt har størst oppslutning i 
befolkningen, og er derfor en ressurs som berører mange voksne spesielt. Lavangen 
ligger midt i naturen med alle de muligheter det gir for å komme seg ut og være fysisk 
aktiv. Lavangen er fra mai 2014 medlem av Midtre Hålogaland Friluftsråd.  Kommune 
var i 2011 knyttet til et fylkesprosjektet Kartlegging og verdifastsetting av 
friluftsområder. Prosjektet bidro til at det i dag foreligge digitale kart også over 
friluftsområdene  i Lavangen.   
 
Det er gjerne  positiv sammenheng mellom det å være fysisk aktiv og det å ha god 
psykisk helse. Friluftsliv er derfor mer enn fysisk aktivitet. Vår utfordring er å 
tilrettelegge for de menneskene som ikke har de aller beste fysiske forutsetningene for 
fysisk aktivitet. Fri ferdsel i skog, fjell og fjæra er sikret gjennom allemannsretten. 
Lysløypetraseer og skogsveier brukes til ski om vinteren og fotturer om sommeren, i 
tillegg til alt det frie arealet vi har i kommunen og vårt nærområde. Felles organiserte 
fjellturer og toppturer tilbys gjerne gjennom Lavangen fjellvandrerlag. Vi har store 
områder tilgjengelig for turgåing. Toppturer til fjell er populær aktivitet, og besøkende 
bruker Lavangen til isklatring  Områdene ved Lapphaugen, Stormyra, eidet mot 
Gratangen og eidet mot Salangen er noen av våre mest populære skiområder - i tillegg 
til våre 3 lysløyper. Akebakke med lys på Tennevoll gir muligheter til ulike 
vinteraktiviteter på brett og ski. Islagt fjord og ferskvann gir mulighet for isfiske. Vi 
mangler bane/område for å gå på skøyter. De naturlige variasjonene i årstidene gir ulike 
vilkår for ulike vinter- og sommeraktiviteter. Klima, værforhold og manglende lys 
begrenser uteaktiviter noe. 
 
Merkede turløyper 
Lavangen fjellvandrerlag,  Lavangen idrettsforening, Moen tindlag,  Spanstind velforening  
og  Spansdahl grunneierlag har merket flere løyper og turstier. Gangbruer/klopper er 
bygd over elver, og det er satt ut trimkasser flere steder i kommunen. I den snøfrie 
delen av året fungerer  lysløypene  som turstier. Også  skogsveier egner seg godt for 
turgåing. Skogsveger og lite trafikkerte kommunale veger kan nyttes til 
landevegsløp/terrengløp/turgåing/sykling/stavgang hele året. 

Turløyper og kulturminner  
Lavangen har gjennom de siste årene arbeidet med krigsminneløyper og  skiltet 
krigsminner. Lavangen fjellvandrerlag har skiltet kulturminner i utmark, og i forbindelse 
med kommunens kulturminneplan blir flere kulturminner skiltet. Dette bidrar til varierte 
turopplevelser for barn og voksne. 

Fiske og aktiviteter i og på vann  
Vår geografiske beliggenhet gir gode muligheter for fiske i fjord og i ferskvann.  Bruk av 
robåt/kajakk/kano på fjord, vann og elver. Langs fjorden er det også muligheter for 
bading. Ingen steder er spesielt tilrettelagt, men Nesset, Sandnesodden og  Krambuvika  
blir gjerne benyttet av badende på varme sommerdager. 

Fiske i salt- og ferskvann er en aktivitet som benyttes av ulike aldersgrupper. Langs det 
meste av Spansdalelva mellom Tennevoll og Fossbakken går hovedveien så nært at det 
ikke byr på de store problemer å fiske i elva. Enkelte steder bør det ryddes vekk en del 
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krattskog, og det er tilrettelagt fiskeplass for  rullestolbrukere. Også langs fjorden er det 
mulig å fiske fra land en rekke steder; for eksempel fra kai eller molo i Krambuvika.  

 
Turkart 
Turkart utgitt av  Lavangen Fjellvandrerlag gir en flott oversikt over stier, løyper og 
fiskevann  i kommunen. Det er fra statlig hold anbefalt at det utarbeides en friluftsplan 
(innlemmet i delplan for idrett og fysisk aktivitet) som viser sammenhengen mellom sti- 
og turveinettet og boligområdene. Videre oppfordres kommunene til å se på hvilke 
områder som skal skånes for tilrettelegging, både av hensyn til sårbart dyre- og planteliv 
- og for å sikre villmarkspregede friluftsopplevelser. 
Kommunen mangler en samlet oversikt på kart over alle turveier og turstier i Lavangen.  
 
3.7 Frivillighet/lag og foreninger 
 

Lavangen har anlegg for fotball, svømming, orienteringskart, skiløyper og turløyper. 
Idrettsanleggene er samlet på Tennevoll. Kunstgress og grusbane, samt ballbinge ligger 
ved skolen og  Lauvhallen. Det samme gjør skateboardbanen. Skole har nærmiljøanlegg 
som gir anledning til egenorganisert aktivitet - og aktivitet som ikke er 
konkurranserettet. 

Turstier og turløyper er anlagt og merket av lag og foreninger, og kommunens 
(interkommunale) prosjekt med etablering av  Krigsminneløyper  er merket og kloppet i 
samarbeid med frivillige.  

Lavangen idrettsforening (LIF) er det største idrettslaget i kommunene, i tillegg 
kommer Soløy idrettsgruppe (SIG).  Lagene har et samlet medlemstall på ca. 200 - 
hovedsakelig barn. Fotball og skiaktiviteter er LIF`s hovedtilbud. Fotball dominerer i den 
snøfrie årstiden, og sesongen er preget av hektisk aktivitet med treninger og kamper for 
aldersbestemte lag. Når snøen har lagt seg og det er noenlunde stabile vinterforhold 
arrangeres det ukentlige skirenn Lavangen Cup.  

LIF arrangerer årlig skirenn Spanstind Rundt som går fra Tennevoll til Lapphaugen. 
Skirennet har de siste året hatt over 400 deltakere.  

På Åbrekka på Soløy er ny lysløype ferdigstilt desember 2016. Lysløypen har fått ny trasé 
mot skytebanen.  

Aktiviteter i regi av LIF og SIG er som nevnt i all hovedsak ski og fotball, men også 
løpeaktiviteter. LIF og SIG er med i Troms friidrettskrets.  

Astafjord sykkelklubb er et nytt lag med flere aktive medlemmer fra Lavangen, 
Salangen og Gratangen.  Medlemsaktiviteter er sykling og deltakelse på sykkelløp. 

Sjøveien skytterlag har sin skytebane på Soløy, og lagets medlemmer kommer fra 
Salangen og Lavangen.  

Lavangen fjellvandrerlag har tilrettelagt en rekke turstier og er arrangør for flere 
fotturer gjennom hele året.   

Spansdahl skogsvei- og utmarksforening har etablert og tilrettelagt flere turstier på 
Tennevoll. Blant annet langs Spansdalselva med tilrettelagt fiskeplass for 
bevegelseshemmede. Lagets oversikt over turveiene og gapahuker er lagt ved denne 
planen.  

Lavangen frivilligsentral samarbeider med Midtre-Hålogaland friluftsråd om å 
arrangere friluftskole.  

Adrenalin helsestudio er et lite foretak som driftes på frivillig basis av ansatte i 
Lavangen kommunes bedriftsidrettslag. Det kjøres faste aktiviteter i spinning og samt 
salg av medlemskap. Målgruppen er voksne.  
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Rekruttering til lagsarbeid/frivillig arbeid kan se ut til å bli en utfordring i årene framover. 
Nye generasjoner prioriterer gjerne sin fritid på en annen måte enn før.  

 
3.8 Kulturbygg  
 

Kulturbygg, ungdomshus og forsamlingshus eid av kommune eller lag skal være med i 
oversikt over anlegg i kommunen fordi det kan søkes om spillemidler til 
nybygg/renovering. Kulturbygg har egen tilskuddsordning og annen søknadsfrister enn 
idrett. Troms fylkeskommune administrerer ordningen. Tilskuddsordningen gjelder ikke 
bygg til religiøse formål.  

Denne planen inneholder oversikt over kulturbygg i Lavangen og i handlingsdelen har vi 
tatt med at kommunen planlegger bygging av samisk språk, oppvekst - og kultursenter, 
samt innspill fra to lag som planlegger rehabilitering av egne bygg. 
 
 
 
3.9  Kommunale driftstilskudd/utgifter: 

Anlegg Eier Drifts- 
utgifter 
  
 

Kommunalt
drifts-
tilskudd 
(i kroner)  

Utgifter til 
renhold/ 
vedlikehold 
pr. år:  

Lauvhallen Lavangen  
kommune 

Inngår i 
utgifter 
skolebygg 

  

Tennevoll 
stadion 

Lavangen 
idrettsforening 

 10 000,- 
+ 
Strømutgifter 

 

LIF-huset i 
Lauvhallen  

Rom i 
Lauvhallen som 
disponeres 
vederlagsfritt 
av LIF 

 
 

 
Verdi kr... 

 

Tennevoll 
lysløype 
 

Lavangen 
idrettsforening 

 Strømutgifter  
betales av LK  

 

Fossbakken 
lysløype 
 

Fossbakken 
bygdelag  

 Strømutgifter  
betales av LK 

 

Soløy 
lysløype 

Soløy 
idrettsgruppe 

 Strømutgifter   
betales av LK 

 

Ballbingen  Lavangen  
idrettsforening 

 4000,- 
 til vedlikehold 
Jmf. avtale 

 

Sum    Totalt ca. kr  

35 000,- 
 

 
Kulturutvalget sak 61/93: Lysløypene i Lavangen er i drift fra 1. november til 31. mars. 
Daglig lystid er fra kl. 16.00 – 22.00. Innkobling skjer med tidsur og fotocellebryter, 
utkobling med tidsur. Eierne av lysløypene pålegges å føre regelmessig kontroll med at 
inn- og utkobling skjer etter bestemmelsene gitt av kulturutvalget.  
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3.10 Vedlikeholdsstatus på anlegg   
 
Anlegg Sted Eier Status  

Lauvhallen Tennevoll LK Ny 2011 

- Svømmehall Tennevoll LK Ny 2011 

- Erlingstua  Tennevoll LK Ny 2011 

- LIF-huset Tennevoll LK 
 

Ny 2011 

Volleyballbane  Tennevoll LK ok 

Petanquebane Tennevoll LK grodd igjen  

Skatebane Tennevoll LK Trenger 
vedlikehold 

Lavangen skole 
- ulike nærmiljøanlegg 

Tennevoll LK  
 
 

Lavangen ballbinge Tennevoll 
 

LIF Trenger nytt 
dekke 

Lavangen stadion - kunstgress Tennevoll LIF Ny 2014 

Lavangen stadion - grusbanen  Tennevoll LIF .. 

Tennevoll lysløype - ny del  Tennevoll LIF God 

Tennevoll lysløype - gammel del  Tennevoll LIF Planlagt nye 
lys  

Storhågen akebakke Tennevoll LIF Dårlig-   
overgrodd, 
trenger nye 
lys 

Soløy lysløype  SIG Ny 2016 

Fossbakken lysløype   Fossbakken  
bygdelag 

Trenger 
rehabilitering  

Stormyrhuken 
 

Stormyra Lavangen 
Fjellvand-
rerlag 

Meget god 

Gapahuk Megamberget Lia Lavangen 
Fjellvand-
rerlag 
(deleier) 

god 

Hengebru Sandneselva Lotternes Lavangen 
Fjellvand-
rerlag 

god 

Hengebru Stuggedalselva  Soløy Lavangen 
Fjellvand-
rerlag 

god 

Hengebruk Hesjevikelva  Hesjevik Lavangen 
Fjellvand-
rerlag 

god 

Klopp Lortelva  Lavangen 
Fjellvand-
rerlag 

dårlig 

Klopp kultursti - 
Søndre Fossbakk 

Fossbakk-
en 

Lavangen 
Fjellvandrer-
lag 

god 

Klopp Tverrelva v/ Sandneselva Lotternes Lavangen 
Fjellvandrer- 
lag 

god 
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Klopp Soløybotn Soløy Lavangen 
Fjellvandrer-
lag 

god 

Ridebane Åbrekka  Soløy Lavangen 
kjøre- og 
rideklubb 
 

Laget er ikke  
i drift 

 
 
 
 
Ungdomshus/kulturbygg 

 
 
 
 
Sted 

 
 
 
 
Eier 

 
 
 
 
Status  
 

Fossbakken grendehus Foss- 
bakken 

Fossbakken 
bygdelag 

Trenger 
rehabilitering 

Spansdalen Grendehus 
 

Spans- 
dalen 

Spansdalen 
grendehus-
forening 

 

Tennevoll ungdomshus Tennevoll UL Rett leid  

Lotternes ungdomshus Lotternes UL Samhold Trenger 
rehabilitering 

Kjeiprød grendehus Keiprød Kjeiprød 
grendelag 

 

Framheim Soløy UL Fram Ferdig rehab. 
2017  

 
 
Langtidsplaner for rehabilitering av anlegg har vi ikke pr. i dag.   
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4. HANDLINGSPROGRAM 2017-2021 (2028) 
 
Kommunens og lag/foreningers planer for utbygging av anlegg i perioden 2018-2020 skal 
være med i denne delplanen - og anleggene skal føres opp med planlagt byggeår, 
planlagt kostnad og planlagt finansiering. Det er vanskelig å få tall fra lagene.  
 
Handlingsprogrammet og framtidige søknader om spillemidler er elementer i samme sak.  
4 av søknader om spillemidler som ble  sendt for 2017 er for anlegg som er ferdig 
bygget. 2 anlegg er ferdigstilt ved hjelp av byggelån fra Lavangen kommune.  
 
 
Mål for planperioden  
 
Lavangen kommune skal være en god, sunn og aktiv kommune hvor alle som ønsker det 
skal finne glede ved å være fysisk aktiv og bruke  naturen og ulike anlegg til fysisk 
aktivitet. 
 
Tiltak innenfor friluftsliv og fysisk aktivitet :  
  
Punktene er ikke i prioritert rekkefølge.  
 
* Revisjon av vår tidligere kartleggingen av friluftsområder og se spesielt på hvordan  
   nærområdene kan brukes.     
* Alle turløyper/ turstier/ krigsminneløyper som er skiltet skal legges inn i  
   Kartverkets  database via www.rettikartet.no 
* Lage en samlet oversikt over alle etablerte turløyper i kommunen 
* Årlig friluftsskole for barn og unge i samarbeid med friluftsrådet.  
* Elveparken: Etablering av bålplass som planlagt. 
* Volleyballbanen utenfor Ornessenteret  opprustes med nytt nett og justering  
   av stolper.  
* Nesset - tilrettelegge bedre for friluftsliv og se på muligheter for å etablere  
   anlegg for egenorganisert idrett/aktivitet foreksempel hinderløype/Tuftepark,  
   samt tilrettelegging for friluftsliv på land og vann.  
   Kostnad: 500 000,- 
* Bukkemyra: Arbeide med f.eks. vegmyndigheter og evt. andre for om mulig å få en  
   toalettløsning for turister/turgåere til bl.a. Spanstind.  
* Tilbud om lån av turutstyr gjennom egen utstyrsbank og friluftsrådet markedsføres/  
   profileres  kontinuerlig.  
* Kartlegge behov for mulige tilrettelegginger knyttet til  turstier/turveier/friluftsliv  
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Idrettsanlegg  2018-2021 -  prioriterte tiltak:  
Handlingsdelen rulleres årlig når søknadene foreligger.  
 
 
 
 
Søknad 
    år 

 
ORDINÆRE 
ANLEGG: 
 

     

ÅR Anlegg Kostnad Eier Egen-
kapital 

Spille- 
midler kr.  

Status 

2018 Soløy lysløype,  
omlegging 

1.689 706,-  SIG 388 000,-   700 000,- Ferdigstilt. 
Fornyet søknad 
om spillemidler 

2017 
2. prioritet 

2018 Lauvhallen:       
    LIF-huset 
     
    Erlingstua 
 

 
3.200 495,- 

 
1.828 854,-  

Lavangen 
kommune 

  
875 000,- 

 
500 000,- 

Ferdigstilt. 
Fornyet søknad 
om  spillemidler 

2017 
3. og 4. prioritet 

       

       

2019 Skistadion på 
Lapphaugen  

 
250 000,- 

 
LIF 

125 000,- 125 000,-  

2019 Friidrettsanlegg ved 
Tennevoll stadion 
/Lavangen skole  
- delanlegg eller 
nærmiljøanlegg 

1,6 mill.  LK /LIF 600 000,- 
Dugnad/ 
rabatter 

kr 
200000,- 

800 000,- Innspill fra 
Troms 

friidrettskrets 
01.07.17 

 NÆRMILJØ-
ANLEGG: 

     

2018 Liaveien 
naturlekepark 

600 000,-     
     

SIG  300 000,-    300 000,-  

2018 Oppgradering av 
fotballbu  

 
250 000,- 

 
LIF 

125 000,- 125 000,-  

2018 Oppgradering av  
skibu  

 
250 000,- 

 
LIF 

125 000,- 125 000,-  

2019 Ballbingen - nytt 
dekke 
 

 LIF   Innspill fra 
idrettsrådet 

2019 Garasje til utstyr 175 000,- 
 

SIG 88 000,-      87 000,-  

2020 Aktivitetsområde i 
Sneverbakkan 
boligfelt 
 

 LK    

2020 Fossbakken lysløype  Fossbakken 
bygdelag  

Planlagt 
rehabilit
ering  

?  Fossbakk
en 
lysløype  

Fossbakken 
bygdelag  
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Idrettsanlegg - ikke-prioriterte planer for årene 2022-2028: 
 
År Anlegg  Eier  Kostnad  

 
?  5 km. lysløype i 

Skavmodalen  
LIF  

?  Tuftepark på 
grusbanen 

LIF  

    
    
2028 Nytt dekke på 

kunsgressbanen? 
LIF  

 

  
Kulturbygg - ikke prioriterte planer  
 
År  Anlegg  Eier  Kostnad 

 
Status 

 
? 

Regionalt samisk 
oppvekst- og 
kultursenter  

Lavangen 
kommune 

Byggetrinn 1:  
25 mill.  

Forprosjekt er vedtatt.  
Tidspunkt for realisering er ikke satt.  

 
? 
 

Fossbakken 
grendehus 

Fossbakken 
grendelag  

Kostnad 
ukjent  

Planlagt rehabilitering  

 
? 
 

Lotternes 
ungdomshus  

UL Samhold Kostnad   
ca. 130 000,- 
+ dugnad  

Planlagt  rehabilitering  

 
 
Lenker 
 
halogaland-friluftsrad.no 
www.tromsfylke.no  
www.odin.no  
- Stortingsmeldinger og statlige handlingsplaner 
www.dep.no/kkd/norsk/idrett   
- Informasjon om de ulike spillemiddelordningene 
www.idrettsanlegg.no – nasjonalt anleggsregister 
www.helsedirektoratet.no/folkehelse 

www.naturbase.no - oversikt over kartlagte friluftsområder i Norge 

 

Høring 
 
Dokumentet ble sendt ut på høring 26.05.17, og innen fristen kom det innspill fra : 
UL Samhold 
Fossbakken bygdelag 
Soløy idrettsgruppe 
Lavangen idrettsråd 
Troms fylkeskommune 
Troms idrettskrets 
 
Innspill er tatt med i planen som legges fram for politisk behandling.  
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5. VEDLEGG 
 
 
 
5.1  
Vedtak fra barn- og unges kommunestyre med  ønsker for anlegg i 
Lavangen 
 
Barn- og unges kommunestyret  behandlet saken i møte 06.04.2017 sak 1/17. Følgende vedtak 
ble fattet: 

• Slalom - f.eks. i Storhågen 
• Basketballbane - utenfor skolens eiendom  
• Volleyballbane - på Nesset, evt. fikse den utenfor Ornessenter 
• Fikse opp plenen utenfor Ornessenter med f.eks. gapahuk, volleyball, basket. Altså en aktivitetsplass 
• Hinderløype opplegg ("Ninja warrior")  
• Stranda på Nesset og plassen rundt burde vært fikset. Flere grillplasser.  
• Lekeplass i boligfelt 

 
 
5.2 
Kart over turveier  - vedlagt 
 
 

5.3 
Troms fylke:  
Handlingsprogram for friluftsliv, vilt og innlandsfiske 2016-2019 
 
- vedlagt 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
AS 23.08.17 


