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1 – Planforutsetninger 
 

Kommunedelplanen er en revisjon av eksis-

terende ”Kommunedelplan for fysisk aktivitet 

og friluftsliv 2006 – 2009 for kommunene Frei 

og Kristiansund. Med revisjon mener Kultur-

departementet en fullstendig saksbehandling 

etter plan- og bygningsloven (PBL) § 11-5. 

Hjemmel for denne planen er nedfelt i PBL § 

11-1. PBL legger i § 11-2 og 11-5 rammer for 

hvordan planarbeidet skal organiseres, og 

hvilke behandlingsprosedyrer som skal følges.   

Planen er en tematisk plan uten juridiske bin-

dinger når det gjelder disponering av areal. De 

arealvurderinger som er gjort må tas inn i 

kommuneplanens arealdel og reguleringsplan 

samt økonomiplan.   

Planen er sett i sammenheng med andre kom-

munale planer og styringsdokument; kommu-

neplanens arealdel, barne- og ungdomsplan, 

ruspolitisk handlingsplan og rammeplaner for 

grunnskolen i kommunen.  

Planen er utarbeidet i tråd med riks- og fylkes-

politiske retningslinjer. Kommunens sist ved-

tatte økonomiplan har videre satt rammer for 

handlingsdelen i den foreliggende plan. 
 

Kommunedelplanen: 

 Er et politisk og administrativt styringsverk-

tøy for å styre utviklingen av aktivitetstil-

budene og utbygging av anlegg og områder 

for idrett, mosjon og friluftsliv i henhold til 

behov og utvikling av kommunen. 

 Skal avklare ansvarsforhold mellom kom-

munen og andre aktører ved utbygging og 

drift og vedlikehold av idretts- og frilufts-

anlegg. 

 Skal bidra til å unngå at prioriteringer blir 

foretatt ut i fra kortsiktige behov og på bak-

grunn av særinteresser. 

 Er en forutsetning for kommunen og private 

aktører ved søknad om spillemidler. 

 

2 - Planprosessen 
 

Er gjennomført etter PBL §11-5, med medvirk-

ning lokalt og fra fylkeskommune/off. myndig-

het og organisasjoner. 

Bystyret oppnevnte Komite 1 som styrings-

gruppe og en arbeidsgruppe til å utarbeide pla-

nen. Før arbeidet startet ble skoler/barnehager, 

lag/foreninger og enkeltpersoner bedt om å 

komme med innspill til arbeidet. Det er blitt 

arrangert tre ”framtidskvelder” i regi av kom-

munen, Idrettsrådet i Kristiansund og Møre og 

Romsdal idrettskrets, samt andre drøfting og 

informasjonstiltak i planprosessen.  

Alle innspill til planen ble av arbeidsgruppen 

vurdert, kommentert og i noen tilfeller priori-

tert. Melding om oppstart av revisjon av kom-

munedelplanen ble også annonsert i Tidens 

Krav, Kommunen vår og på kommunens hjem-

meside. 

 

3 - Nå – situasjonen i Kristiansund  
 

Anlegg og aktivitet 

Kommunen har et meget godt tilrettelagt tilbud 

når det gjelder idretts, nærmiljø og friluftsan-

legg. Spesielle satsningsområder har vært til-

rettelegging av aktiviteter for egenorganisert 

ungdom. Det er registrert et etterslep på ved-

likehold på en del kommunale anlegg, dette 

gjelder spesielt ballbinger som etablert i for-

bindelse med uteanlegg på skolene. I anleggs-

registeret www.idrettsanlegg.no er det regi-

strert 201 eksisterende anlegg og 65 planlagte 

anlegg i Kristiansund.  
 

Lag/foreninger 

I Kristiansund er det et svært aktivt organisa-

sjonsliv. Lag og foreninger er viktige aktører 

og alliansepartnere når det gjelder tilrette-

legging av anlegg og aktiviteter for alle grup-

per. Det er registrert ca 310 lag/foreninger i 

kommunen. (se oversikt over lag/foreninger på 

kommunens hjemmeside.). 
 

Tilskudd 

Kommunen har gjennom de siste 4 år bidratt 

med vesentlige tilskudd til  

 drift av anlegg  

 utbygging av anlegg  

 drift av lag og foreninger  

Gjennomførte tiltak har utløst 16,4 mill. i spil-

lemidler i planperioden. 
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4 - Utviklingstrekk i kommunen. 
 

Kristiansund har hatt en stabil folketallsutvik-

ling, men en ser et svakt positivt stigende fol-

ketall de senere årene. Vår helse er en konse-

kvens av utviklingstrekk, fysiske omgivelser, 

politiske valg og enkeltindividets egne valg. 

Fysisk aktivitet er en kilde til helse og trivsel 

og et viktig virkemiddel i folkehelsearbeidet. 

Generelle utviklingstrekk er at barn og unge er 

mindre aktive enn tidligere.  

Allsidig fysisk aktivitet i barne- og ungdoms-

årene beskytter mot sykdomsutvikling og pla-

ger senere i livet. Fysisk inaktivitet fører til 

overvekt og sykdomsutvikling, og dette er i 

ferd med å bli et stort helseproblem.  

Det finnes gode dokumentasjoner på at ikke-

vestlige innvandrere er mindre fysisk aktive 

enn befolkningen ellers, og personer med ned-

satt funksjonsevne oppgir å være mindre fysisk 

aktive enn andre. 

En viktig utfordring blir derfor å bidra til å 

skape aktivitetsfremmende bo og nærmiljøer 

som kan gjøre det lettere for alle å velge en 

aktiv livsstil. Det må være et mangfold av ak-

tivitetstilbud, også for funksjonshemmede og 

personer som har liten erfaring med fysisk 

aktivitet og som har en høyere terskel for del-

takelse.  

Kommunene må prioritere forebyggende og 

holdningsskapende arbeid gjennom skolen og 

kulturtiltak når det gjelder fritidstilbud til barn 

og unge. Det er viktig å skape ulike og trygge 

rusfrie arenaer for organisert eller egenorgani-

sert aktivitet. 

Det er også viktig at eldre tilbys aktivitets-

muligheter innenfor rammene av hva den en-

kelte har ønske om og kapasitet til. Fysisk ak-

tivitet for eldre er viktig for å bedre mulig-

heten for egenomsorg og selvstendighet. Det 

er viktig å drøfte tiltak for å få aktive, selv-

hjulpne eldre til å forbli aktive. 

 
Kristiansund kommune har inngått partner-

skapsavtale med Møre og Romsdal fylke om 

gjennomføring av God helse programmet. Det-

te er et forebyggende og helsefremmende pro-

gram hvor en ønsker å gi folkehelsearbeidet et 

løft gjennom koordinering og samarbeid både 

med frivillige, offentlige og private.   

 

 

 5 - Resultatvurdering av forrige plan. 
 

Generelt 

Ut fra et hovedmål om økt fysisk aktivitet, na-

turopplevelse og trivsel har vi liten dokumen-

tasjon av effektene av forrige plan. Det er be-

tydelige utfordringer i å få målt utviklingen i 

folkehelse og trivsel og evt. dokumentere sam-

menhengen mellom kommunens tilretteleg-

ging for fysisk aktivitet og friluftsliv. 

 

De viktigste anleggstiltakene i planperioden 

2005-2009 er ferdigstilling av Nordea Kuntis-

bane, Nordvesthallen, rehabilitering av ”Idrett” 

og klubbhus i tilknytning til Omsundet Kunst-

gressbane. Kvalvåg ridesenter er gjenreist etter 

brannen høsten 2005 og det er i tillegg bygd en 

utendørs ridebane ved anlegget. Forprosjektet 

for fremtidig utbygging og rehabilitering av 

Atlanten stadion er ferdigstilt i løpet av plan-

perioden. 2 nye ballbinger er tatt i bruk. Reha-

bilitering av turveiene i Klubba, Lasken og 

Folkeparken er utført, samt at det er bygd fis-

keplass tilrettelagt for funksjonshemmede i 

Dunkarsundet.  

Kristiansund kommune ble fra 1. januar 2008 

medlem i Nordmøre og Romsdal friluftsråd. 

En direkte konsekvens av dette er at det er 

opprettet et fast tilbud om uteskole, samt at 

alle barnehager inviteres til aktivitetsdager med 

fokus på både vinter og sommeraktiviteter. 

Dette tilbudet er et samarbeidsprosjekt hvor 

Friluftsrådet, Kulturavdelingen, Folkehelse-

koordinatoren og Idrettsrådet inngår som sam-

arbeidspartnere.   

Flere prosjekter er utsatt eller satt på vent på 

grunn av omprioriteringer som er gjort i perio-

den. Tiltak som er fremskyndet er grunnunder-

søkelser på Atlanten og rehabiliteringen av 

kunstgressbanen i sentrum.  

Av aktivitetsfremmende tiltak som har hatt stor 

oppslutning er bl.a. idrettsskolene, Åpen dør, 

Svettarn og Tirsdagstrimmen for eldre.  
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Kul kultur har økende oppslutning med tilbud 

som har fokus på fysisk aktivitet og friluftsliv. 

Noe som også har ført til en økt bruk av Sil-

sethytta.    

Midler til investeringer og drift av anlegg som 

har vært prioritert i handlingsprogrammet, har 

også vært avsatt i gjeldende økonomiplan. År-

lig rullering av handlingsprogrammet i denne 

planen har gått parallelt med rullering av øko-

nomiplanen. Det har vært en styrke for opp-

følgingen av planen at vi har hatt politiske ved-

tak om prioritering av nærmiljø-, sone- og sen-

tralanlegg. 

Planen har virket som det styringsverktøy som 

det var ment som, men ambisjonsnivået i pla-

nen har vært vel optimistisk. 
 

 

Ordinære anlegg:  

Det har vært stor aktivitet på anleggsiden og 

de klart største oppgavene i planperioden har 

vært byggingen av Nordea kunstisbane som 

ble åpnet i oktober 2008, Nordvesthallen som 

stod ferdig i 2006, samt Kunstgressbanen i 

sentrum som er rehabilitert og ble tatt i bruk 

sommeren 2008. Klatrejungel ved Rensvik 

skole ble ferdigstilt høsten 2008. Klubbhus og 

garderober i tilknytning til kunstgressbanen i 

Omsundet sto ferdig sommeren 2009. 

Av i alt 22 tiltak er 10 tiltak gjennomført, 9 til-

tak videreføres i den nye planen, mens 3 tiltak 

er tatt ut.  
 

Nærmiljøanlegg: 

Det har også vært stor aktivitet på anleggsiden 

når det gjelder nærmiljøanlegg.  

Soneanlegget i Hoelområdet er tilrettelagt for 

helårsaktiviteter med toalett, strømtilførsel, be-

lysning og gapahuk. Uteområdet ved Frei ung-

domsskole er delvis opprustet.  

Alle tiltakene som er gjennomført har medført 

at egenorganiserte aktiviteter har økt betrakte-

lig, noe som er i tråd med intensjonene i planen. 

Av i alt 24 tiltak er 10 tiltak gjennomført/igang-

satt, 9 tiltak videreføres i den nye planen, mens 

5 tiltak er tatt ut. 
 

Friluftsanlegg: 
Av de tiltakene som er fredigstilt i perioden er 

toalett ved Bolgavannet og tursti frem til Stor-

bakken, rehabilitering av lysløype på Prestmy-

ra, rehabilitering av turveiene i Klubba, Folke-

parken og Lasken ,trimløype og gapahuk i Fol-

keparken. Fiskeplass i Dunkarsundet, inkl toa-

lett som er tilrettelagt for funksjonshemmede. 

Toalett i Kolvika og på Freistranda. 

Universell utforming av adkomsten til varme-

stua i Freikollheisen er ferdigstilt. 

 6 - Målsetting innen idrett, mosjon og friluftsliv. 
 

Hovedmål 

Det overordnede målet for kommunenes id-

rettspolitikk er formulert gjennom visjonen: 
 

”Idrett og fysisk aktivitet for alle” 
 

Hensikten med planen er å ha en politisk ved-

tatt og oppdatert plan for utvikling av anlegg 

for idrett og friluftsliv i kommunen. 

Målsettingen skal nås gjennom at kommunen 

legger forholdene til rette slik at folk i alle 

aldersgrupper og funksjonsnivå har anledning 

til å drive variert fysisk aktivitet. Det vil fra 

kommunenes side bli satset spesielt på barn, 

unge og eldre.  

For disse gruppene skal aktivitetstilbudene i 

størst mulig grad finnes i nærmiljøet, og det 

skal vektlegges at nye anlegg gis en universell 

utforming. 

Fysisk aktivitet er viktig for barns vekst og 

utvikling. Samtidig fremmer fysisk aktivitet 

sosial læring og kan gi barna følelsen av 

mestring. Regelmessig fysisk aktivitet i barne- 

og ungdomsår har stor betydning for fysisk og 

psykisk helse både i oppveksten og i voksen 

alder. 

For eldre mennesker er fysisk aktivitet viktig 

for å bedre muligheten for egenomsorg og 

selvstendighet, redusere hjelpeavhengighet og 

styrke den enkelte helse og livskvalitet. Det er 

også viktig å synliggjøre og samtidig benytte 

den ressurs som eldre representerer når det 

gjelder å delta, organisere og gjennomføre 

aktiviteter sammen med barn og ungdom.  

 

Strategier 

Forannevnte mål om bedre folkehelse gjen-

nom økt fysisk aktivitet og friluftsliv søkes 

realisert gjennom tre type strategier: 

 Sikring og bevaring av areal og naturtyper 

som stimulerer til helsefremmende aktivitet.  

 Innkjøp/investeringer og utbygging av an-

legg helt eller delvis med offentlige midler.  

 Økonomisk støtte til drift av tiltak og aktivi-

teter med formål som nevnt ovenfor. 
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Denne planen kan i tillegg ses som et stra-

tegisk virkemiddel for å fastlegge felles mål 

og for å koordinere all offentlig og privat inn-

sats rettet mot fysisk aktivitet og friluftsliv. 
 

Delmål og tiltak 

 For å oppnå målsettingen med et allsidig 

aktivitetstilbud til barn og unge, må utbyg-

ging av anlegg baseres på variasjon og be-

hov. Flerbruksanlegg og sambruksløsninger 

skal vektlegges og anleggene skal lokali-

seres slik at de er lett tilgjengelig for alle 

brukergrupper. 
 

 Legge til rette areal for spenningsaktiviteter 

som ungdom er opptatt av, slik som klat-

ring, motorsport, sykling, skating, m.m. i 

samarbeid med ungdom og frivillige lag og 

foreninger.  
 

 Kommunenes idrettsanlegg og tilhørende 

fasiliteter skal kunne benyttes av alle, og 

være tilrettelagt for funksjonshemmede.  
 

 Ivareta og videreutvikle kommunenes an- 

legg og muligheter til friluftsliv som å tilret-

telegge for båtliv, fiskeplasser, badeplasser,  

 

turveier, turstier m.m. Vurdere belysning av 

turveier og øvrige aktivitetsområder for å 

øke bruksfrekvensen.  
 

 I samarbeid med lag/foreninger utarbeide 

aktivitetstilbud for eldre etter ønske og forut-

setning. 
 

 Skolen spiller en viktig rolle for idrett og 

fysisk aktivitet. Skolen har stor påvirkning 

gjennom holdninger i forbindelse med 

kroppsøvingsfag, lek i friminutter og som 

samlende faktor i nærmiljøet utenom skole-

tid. Det vil være viktig å videreføre sats-

ningen på å tilrettelegge for fysisk aktivitet i 

forbindelse med skolens uteareal. 

 

 Ved planlegging og utbygging av nye bo-

ligområder må anlegg for lek og fysisk akti-

vitet planlegges og utbygges parallelt med 

den øvrige utbyggingen av fremtidige bo-

ligområder. 
 

 I planperioden utarbeider en Markaplan for 

på best mulig måte å verne mot omdispone-

ring av friluftsområder til utbyggingsformål. 

 7 - Fremsatte behov for aktiviteter og tilrettelegging
 

Hovedtrekk i innspill og ønsker fra lag og 

foreninger under prosessen: 
 

Aktivitet 

 Generelt ønsker lagene bedre tilgang til tre-

ningstimer, flere nærmiljøanlegg tilknyttet 

skoler og barnehager som gir allsidig aktivi-

tet og spesielt aktiviteter som er rettet mot 

jenter.   
 

 Forsterke og forbedre det aktivitetstilbudet 

som finnes gjennom flere frivillige og økt 

kompetanse. 
 

 Bedre og flere skolerte trenere og bedre til-

gang til ulik kompetanse for trening innen 

ulike idretter.  
 

 Legge grunnlag for mangfold innen fysisk 

aktivitet – også den egenorganiserte aktivi-

teten. 
 

 Samle ulike aktiviteter for å sikre best mulig 

utnyttelse av anlegg. 
 

 Utvikle samarbeidet mellom lagene, idretts-

rådet og kommunen. 
 

 Kurs for ledere og trenere på alle nivåer i 

regi av Idrettsrådene. 
 

 Idrettsutøvere hospiterer mellom ulike akti-

viteter. 
 

Anlegg 

 Rehabilitering av Atlanten Stadion med nytt 

friidrettsdekke. 
 

 Legge til rette for ny fotballstadion som til-

fredsstiller kravene til spill i 0. og 1. divsjon 

(Tippe og Adeccoligaen).  
 

 Anlegg for aktivitetene skate, bike, trial og 

klatring. 
 

 Legge til rette for mer egenorganisert aktivi-

tet i Daleområdet, samt bygge klubbhus m/ 

garderober i tilknytning til Dahle kunsgress-

park. 
 

 Øke antall brukstimer for lagene som benyt-

ter KFK banen ved å legge kunstgress. 
 

 Starte arbeidet med å utvikle motorsport-

senteret i Sødalen. Anlegget må over tid ut-

vikles til et anlegg med nasjonal standard. 
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 Bygging av flere flerbruksanlegg som vil 

være viktige sosiale møteplasser og som kan 

fremme samvær mellom ulike grupper. 
 

 Tilrettelegging for allsidig bruk og utvikling 

av Daleområdet, Drabo, Skorpa, Indre del av 

Sødalen og Prestmyraområdet. Sikre grønne 

lunger i alle bydeler. 
 

 Tilrettelegging for grupper med spesielle 

behov. 
 

 Nærmiljøanlegg som er knyttet opp mot 

skoler og barnehager. 

 

 Tilrettelegging for friluftsliv i strandsonen. 
 

 Opprusting av badeplasser – bedre toalett-

forhold. 
 

 Videreutvikle anlegg for seiling og annen 

  sjøsport. 

 

 
 

Fullstendig liste over innspill som er mottatt 

under planprosessen – se vedlegg 3. 

 

 

8 - Handlingsprogram for fysisk aktivitet og friluftsliv  
 

Med bakgrunn i alle innspill og ønsker  og i 

henhold til kommunenes hovedmål og stra-

tegier, vil kommunene legge følgende krite-

rier til grunn for sine prioriteringer: 
 

 Vedlikeholde og utvikle eksisterende om-

råder og anlegg som er tilrettelagt for aktivi-

tet. 
 

 Sikre areal og tilrettelegge/utvikle frilufts-

livsanlegg i ”Folkeparken, Skorpa, Rensvik 

og Prestmyraområdet.  
 

 Aktivitetsanlegg knyttet til skoler og barne-

hager som kan benyttes til undervisning og 

skolefritidsordning. 
 

 I samarbeid med ungdom, frivillige lag og 

foreninger legge til rette areal for spennings-

aktiviteter. 
 

 Iverksette tiltak for å bedre aktivitetstilbud-

ene og oppvekstvilkårene for barn og unge i 

bydelen Goma og Rensvikområdet. 
 

 I samarbeid med lag/organisasjoner tilrette-

legge og utvikle tilbud til eldre for å få akti-

ve, selvhjulpne eldre til å forbli aktive. 
 

 Kommunen skal være pådriver for i gang-

setting av lederopplæring, spesielt for barn 

og unge.  

 

 

Følgende 3 handlingsplaner følger plana. 

Disse vil bli rullert årlig.
 

 Fysisk aktivitet 

 Anlegg og drift 

 Langsiktige behov 

 

 

08.02.2012 

 

Rolf Inge Kvernstad 

 

 



Vedlegg 1 

Side 1 av 2 

 

Kristiansund kommune 
Oversikt over tiltak i handlingsplanen under ”anlegg og drift” som enten er ferdigstilt, videreført i ny 

plan eller som er tatt ut av planen.  

 

Ordinære anlegg  
Gjennomførte/påbegynte tiltak i planperioden 2006 – 2009  
Forprosjekt grunnundersøkelse Atlantenområdet Ferdigstilt 

Nytt kunstgressdekke ”Idrett” Ferdigstilt 

Atlanten kunstisbane Ferdigstilt 

Atlanten Stadion, forprosjekt Ferdigstilt 

Lagerbygg, Braatthallen Ferdigstilt 

NordvestHall1 Ferdigstilt 

Utendørs ridebane Kristiansund og Frei 

Hestesportssenter 

Ferdigstilt 

  

Tiltak som er videreført i ny plan 2011 - 2014 
Rehabilitering Atlanten Stadion Videreføres i ny plan 

Paintball-/softgun-anlegg  Videreføres i ny plan 

Gressbanen (Kunstgress på KFK –anlegget) Videreføres i ny plan 

Motorsportsenter i Sødalen Videreføres i ny plan 

Flomlys Nordlandet Kunstgressbane Videreføres i ny plan 

Klubbhus Vågen - Seilforeningen Videreføres i ny plan 

Klubbhus Omsundet Aktivitetspark Videreføres i ny plan 

Utendørs ridebane, Prestmyra Stall Videreføres i ny plan 

Jollesenter Skjærva Videreføres i ny plan 

Garderobeanlegg – Torvhaugan  Videreføres i ny plan  

Elektroniske skiver, skytebane Dahlehallen Videreføres i ny plan 
  

Tiltak som er tatt ut av planen  
Ridesti Bjerkås Tatt ut av planen 

Buldrevegg låve Viken Gard Tatt ut av planen 

Påbygg hus Ynglingeforeningen Tatt ut av planen 

 

Nærmiljøanlegg 

Gjennomførte/påbegynte tiltak i planperioden 2006 – 2009 

Atlanten Ungdomskole 

1. Aktivitetsanlegg nordøst for skolen 

2. Sletta kunsgress inkl. ballvegg med mer. 

3. Brygge, gapahuk, tursti med mer.  

 

Ferdigstilt 

Ferdigstilt 

Ferdigstilt 

Tursti, Bolgavatnet  Ferdigstilt 

Rehabilitering lysløype, Prestmyra Ferdigstilt 

Ballbinge – Freihallen Ferdigstilt 

Trimløype, Folkeparken Ferdigstilt 

Aktivitetsjungel, Rensvik skole Ferdigstilt 

Hoelområde, soneanlegg – fleraktivitetsanlegg Påbegynt 

Allanengen skole – fleraktivitetsanlegg Påbegynt 

Frei ung.skole - aktivitetsanlegg Påbegynt 

  



Vedlegg 1 

Side 2 av 2 

Gjennomførte/påbegynte tiltak i planperioden 2006 – 2009  
Turveier – Klubbaområdet/Kringsjå Ferdigstilt 

Tursti – Bolgavatnet Ferdigstilt 

Dunkarsundet – fiskeplass tilrettelagt for funk.h Ferdigstilt 

Medlem av Friluftsrådet i Nordmøre og Romsdal Ferdigstilt 

Toalett, Kolvika badeplass Ferdigstilt 

Toalett, Hoel Ferdigstilt 

Toalett, Freistranda Ferdigstilt 

  

 

 

  

Tiltak som er videreført i ny plan 2011 – 2014 
Røssern, soneanlegg  Videreføres i ny plan, legges inn i langtidsplanen 

Atlanten, sandvolleybane Videreføres i ny plan, legges inn i langtidsplanen 

Freistranda -  Bade- og lekeanlegg Videreføres i ny plan 

Goma, aktivitetsanlegg Videreføres i ny plan 

Omsundet Aktivitetspark - Sykkelløype Videreføres i ny plan 

Omsundet Aktivitetspark - Sandvolleybane Videreføres i ny plan 

Ånes lysløype, rehabilitering Videreføres i ny plan 

Dale, fleraktivitetstiltak Videreføres i ny plan 

Goma skole – tursti, båt/båtplass Videreføres i ny plan 
  

Tiltak som er som er tatt ut av planen  
Atlanten - skatebane Tatt ut av planen 

Myra Barnehage, tilrettelegging for funksjonsh Tatt ut av planen 

 

 

 

Friluftsanlegg  

Tiltak som er videreført i ny plan 2011 - 2014 
Prestmyra, forprosjekt Videreføres i ny plan 

Tursti, Viken Gard til kai Videreføres i ny plan 

Skiløype/Ridesti, Prestmyra – Kvalvåg Videreføres i ny plan 

  

  



ANLEGG

Hva skal gjøres? Hvordan skal det gjøres? Hvem skal gjøre det?

Svømmeklubbene trenger flere baner. Utbygging av eksisterende basseng - 

større andel av bassenget. Økt sam-

arbeid med Averøy/Batnfjorden.

Kommunen - må tilrettelegge bedre for 

svømmeklubbene.

Trail (Norodd) ønsker hall for sin aktivitet.                

Hall eller tak over hodet.

Vil sette opp plasthall ved Dahle 

skatepark, eller annet egnet sted.

Kommunen ordner med areal - klubben 

ordner med hall.

Kristiansund Fjellklubb ønsker ny klatrevegg. Finne lokale som passer - 15 m høyt 

langs hele veggen.

Kommunen bør tilrettelegge ved nybygg - 

sambruk med andre aktiviteter.

Hall for spesielle aktiviteter som bike, skating og 

klatring (se ovennevnte).

Samarbeid kommune / klubber. Kommunen

FRIVILLIGHET

Hva skal gjøres? Hvordan skal det gjøres? Hvem skal gjøre det?

Rekrutering av ledere / tillitsvalgte. God organisering / stillingsbe-

skrivelser / info til nye medlemmer.

Klubben

Kompetanseutvikling Kurs, skolering, samlinger på tvers av 

idretter.

Klubb, krets, forbund, kommune, idrettsråd

Øke status til ledere og tillitsvalgte. Honorere god innsats (ikke penger). Klubb

Vi har et mangfold av aktiviteter, men ønsker likevel 

å øke/forsterke ved flere frivillige og økt 

kompetanse.

Tilbud om kurs og utstyr - 

anleggstilpasning (bike, trial, skating, 

klatring) - Samarbeid på tvers - 

Idrettsrådet som arrangør av årlige 

møter i april/mai der kompetanse-

behov m.m. kartlegges og sam-

ordnes.

Kommunen, Klubben, Krets, Forbund

KOMPETANSE
Kurs/samarbeid mellom klubber. Tettere samarbeid 

med saksbehandler.

Arbeidstid kan være et problem for de 

små, de med minst ressurser til å nå 

fram.

Klubb, Idrettsrådet, Saksbehandlere

Årlig kompetansemøte - jamfør det som er skrevet 

over.

Kartlegge behov. Idrettsrådet. April/mai

REKRUTTERING

Hva skal gjøres? Hvordan skal det gjøres? Hvem skal gjøre det?

Aktive: For å redusere frafall må vi:                          

Skape trivsel - Kompetente ledere - Differensiere 

tilbudet - Lokal rekruttering i bydelene (oppsøke 

skolene).              

Skape nettverk rundt laget / et lag er 

viktig med tanke på det sosiale og det 

faglige for å beholde medlemmer / 

oppsøke skolene / gi tilbud gjennom 

skolene / øke kompetansen blant 

lærere.

Lagene selv / skolene må også vise de 

varierte tilbudene og aktivitetene som 

finnes / kommunal ledelse / politikere.                                    

Trenere / ledere: Klubbene må bli flinkere til å 

rekruttere yngre ledere - støtte nyvalgte 

ledere/oppmenn faglig og sosialt.

Stimulere til trenerkurs / motivere til 

frivillighet / flere lag kan gå sammen / 

stimulere flere til samfunnsinnsats for 

barn og unge / idrett i skolen / 

kompetanse hos gym.lærere.

Idrettlagene må lage et opplegg for 

nyvalgte ledere - oppfølging, tips, 

treningsopplegg.

ANLEGG - NÆRMILJØANLEGG

Hva skal gjøres? Hvordan skal det gjøres? Hvem skal gjøre det?

Videreutvikle forholdene for fotballaktiviteten i     

Dahle IL.

Bygge klubbhus m/garderober ved 

kunstgressbanen. Ny 7-erbane ved 

siden av Dahlehallen.

Dahle IL
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Vedlegg 2

Oversikt over inspill til aktiviteter/anlegg mottatt under planprosessen

1 "Hallidrettene"

Vedlegget er ment å gi en oversikt over alle innspill som er mottatt under hele planprosessen og må ikke 

forveksles med selve handlingsplanen. Alle innspill er registrert og vurdert av arbeidsgruppen og noen av 

innspillene er prioritert i "Handlingsplanen".

2 "Uteaktiviteter, Idrettsanlegg og nærmiljøanlegg"



Vedlegg 2

Legge til rette for mer uorganisert aktivitet i 

Dahleområdet.

Bygge nærmiljøanlegg for 

sandvolleyball, klatrestativer, anlegg 

for basketball og friluftsaktiviteter i 

Dahleområdet.

Kommunen

Legge til rette for at det kan spilles toppfotball i 

Kristiansund.

Må bygges et fotballanlegg som 

oppfyller lisenskravene til NFF.

Samarbeid mellom klubb, kommune og 

næringsliv.

Bedre fasiliteter for fotball i Skjærva. Legge kunstgress på asfalten. Kommunen

Øke antall brukstimer for lagene i KFK. Legge kunstgress på en av KFKs 

baner.

KFK

Legge til rette for skotthyll - 4 baner. Opparbeide ny skotthyllbane i 

Karihola, herunder sanitæranlegg.

Kommunen/klubb

Legge til rette for motorsportaktivitet, både for 

trening og konkurranse.

Bygge felles motorsportanlegg i 

Sødalen. Planlegge slik at en kan få 

nasjonal standard på sikt.

Kristiansund Motorcrossklubb / Nordmøre 

Motorsportklubb

Legge til rette for økt aktivitet innen hestesport, 

sprang, kjøring og feltritt.

Bygge ridehall 60 x 20 m og ridebane 

og anlegg for kjøring og feltritt på 

Prestmyra Gård. 

Kommunen/klubb

Vidreutvikle fasilitetene for seilsport. Anleggsplass til båter, eventuelt en 

liten hytte med muligheter for over-

natting, dusj og wc. Rampe for 

utsetting av båter.

Kommune/klubb

Regge til rette for skating og annen "extremsport" 

Ungdommener en viktig målgruppe og trenger å 

prioriteres.

Bygge skateanlegg/hall. Kommunen

Legge til rette for rugby som er en ny idrett i 

Kristiansund.

Få fast tilgang til trening på egnede 

anlegg både sommer og vinter. Merk 

opp baner.

Rugbymiljøet i Braatt i samarbeid med 

anleggseier.

FRIVILLIGHET OG RAMMEVILKÅR

Hva skal gjøres? Hvordan skal det gjøres? Hvem skal gjøre det?

Øke rekruttering til frivillig arbeid. Gi tilbud om kompetanseheving - 

Kartlegge behov for kurs - Bør være 

årsmøtesak i Idrettsrådet - Lederkurs 

med vektlegging i utarbeidelse av 

organisasjonsplaner for å definere de 

konkrete arbeidsoppgaver vervene 

innebærer.

Idrettsrådet tar initiativ og koordinerer, men 

klubbene har et spesielt ansvar for å følge 

opp klubb, krets, forbund kommune 

idrettsråd.

Øke status til ledere og tillitsvalgte. Legge vekt på sosiale tiltak - Tilbud 

om kurs, skolering, samling på tvers 

av idretter.

Koordineres gjennom idrettsråd.

Kommunale tilskudd må minst opprettholdes, 

gjerne økes.

Skape gode kommunikasjonslinjer inn 

mot politisk og administrativ ledelse i 

kommunen.

Idrettsrådet

AKTIVITET

Hva skal gjøres? Hvordan skal det gjøres? Hvem skal gjøre det?

Legge grunnlag for økt mangfold innen fysisk 

aktivitet - også uorganisert aktivitet.                                                                                                                                                                   

Lage planer for utvikling av 

skoleplassene.                                  

Lage enkle O-kart i Folkeparken, Frei, 

Skorpa.

Kommunen, kultur/skole

Utdanne flere aktivitetsledere / trenere.                                                                                                                                                                 Koordinere kurstilbudet, øremerke 

kommunalt tilskudd til skolering.

Kommunen, Idrettsråd legger til rette.

Legge vekt på allsidighet. Stimulere de som gir allsidig tilbud, 

idrettsskolen.

Idrettsrådet tar initiativ og koordinerer, men 

klubbene har et spesielt ansvar for å følge 

opp klubb, krets, forbund, kommune og 

idrettsråd.

KOMPETANSE
Hva skal gjøres? Hvordan skal det gjøres? Hvem skal gjøre det?

Legge til rette for felles kompetanseutvikling på 

tvers av alle idrettene.

Hente inn trenere/forelesere fra 

Toppidrettsenteret eller lignende for 

felles utvikling/undervisning.

Idrettsrådet tar initiativ.
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Vedlegg 2

Idrettsutøvere hospiteter mellom ulike aktiviteter. Kartlegge ønsker/behov for klubber og 

foreninger til å flytte enkeltutøvere 

eller grupper til andre ukjente 

treningsøvelser.

Idrettsrådet eller ev utnevnt koordinator.

Øke kompetansen for den enkelte trener. Øremerking av kommunalt tilskudd - 

Koordinering av utdanningstiltak.

Idrettslagene må følge opp, kartlegge 

behov.

Øke kompetansen for ledere/styrene i de ulike 

idrettene.

Benytte ferdig skoleringsopplegg fra 

konseptet "Idrett og ledelse".

Idrettslagene har det overordna ansvaret, 

Idrettsrådet koordinerer. Møre og Romsdal 

Idrettskrets bidrar.

REKRUTTERING
Hva skal gjøres? Hvordan skal det gjøres? Hvem skal gjøre det?

Markedsføre mangfoldet i idretten i Kr-sund 

gjennom en: Mangfoldsdag eller Alt det andre 

dagen.

Rydde sentrum for biltrafikk - Alle 

utradisjonelle og "små" idretter får vise 

fram sine idretter/aktiviteter midt i 

byen.

Regien for dette må skje gjennom en 

arbeidsgruppe med utspring fra disse 

lagene.

Legge til rette for de "små" og utradisjonelle 

idrettene: Skatboard - Klatring - Paintball - 

Bordtennig "Gladere" - BMX-sykling osv.

Enlkeltvis er ikke disse miljøene like 

sterke som de etablerte "store". Et 

eget anlegg vil kunne romme de fleste 

idretter som her er nevnt.

Kommunen

TILRETTELEGGING OG FRIVILLIGHET (Gruppe 1)
Hva skal gjøres? Hvordan skal det gjøres? Hvem skal gjøre det?

Skaffe og sikre "Skorpa". Politisk arbeid = planarbeid Vi / Kommunestyret

Sørge for god tilgang/parkering og universell 

utforming.

(Reguleringsplan) Sørge for å sikre 

områder gjennom godt planarbeid.                              

Vi / Kommunestyret

Bevare følgende områder:                                   

Havsti - Skjærtangen "Innlandet" -              

Dunkarsundet/Brannsletta - Kolvika -Seivika -

Gløsvågen - Nærmiljøet på Sommero

Aksjoner og stå sammen som en stor 

gruppe.                                             

Bedre tilrettelegging/utforming.           

Dale byggefelt Sette en grense for boligbyggingen. Vi / Kommunestyret

Sødalområdet Bevare indre del. Vi / Kommunestyret

Valen mellom Skorpa og Meløya Inkluderende, mangfold, sosiale tiltak. Vi / Kommunestyret

Golfbanen Området rundt må ikke utbygges. Vi / Kommunestyret

Frei Sikre områder for friluftsliv - viktige 

områder er Freikollen og Prestmyra.

Vi / Kommunestyret

Lysløypa på Frei Utbedres slik at det blir veier som kan 

brukes hele året og som ikke krever 

så mye snø for skiaktivitet. 

Kommunen

Furuskogen på Frei Bevare furuskogen og ta vare på 

eksisterende landskap (naturlig myr 

og furu) og slutte å plante gran.

Vi / Kommunestyret

Grønne lunger må sikres på alle bylandene. Gjennom involvering og planarbeid. Vi / Kommunestyret

TILRETTELEGGING OG FRIVILLIGHET (Gruppe 2)
Hva skal gjøres? Hvordan skal det gjøres? Hvem skal gjøre det?

Merk stier og gi ut denne info i bokform. Fortsette den jobben som er satt i 

gang og utvikle den videre.

Kultur/helse/skole/barnehage/private/ 

friluftsrådet/næringslivet/frivillige

Utvikle informasjon / turkart for småbarnsforeldre (0 

- 5 år).

Lage brosjyrer / kart / info på 

kommunens hjemmeside.

Kultur/helse/skole/barnehage/private/ 

friluftsrådet/næringslivet/frivillige

Bolgastien må tilrettelegges for funksjonshemmede. Veien må forbedres og tilpasses krav 

til universell utforming.

Kommunen i samarbeid med frivillige / 

bedrifter

Det må lages egne ridestier. Stier som skal brukes til ridning må 

merkes.

Kommunen

Folkesti fra Brannsletta til Lasken. Videreføring av eksisterende sti som 

nå slutter ved Brannsletta.

Kommunen / Friluftsrådet

Lage hinderløype for større unger. Ta utgangspunkt i det som er laget 

ved Storvatnet i Tingvold kommune.

Kommunen og frivillige lag

Sørge for opplyste lekeplasser og skoleplasser. Sette opp lyspunkter. Kommunen

Sørge for flere rasteplasser slik at det ikke blir 

rasteplasser "over alt".

v/Bolga og andre turområder. Kommunen
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Vedlegg 2

Parkering ved Bolga og Hoel. Sørge for økt tilgjengelighet ved å ha 

tilgang til parkering.

Kommunen

Bevare Lommundalsløypa. Ved å ikke legge ut området delvis 

eller helt til utbyggere.

Vi/kommunestyret

Sørge for turstier i Nærmiljøet og i nye 

boligområder.

Gjennom god kommuneplanlegging. Kommunen 

Bedre muligheter for orientering i kommunen. Bl.a. lage kart. Kommunen / Friluftsrådet

Ny skatebane på Frei skole. Kommunen / skole / FAU

Utvikle bruken av alpinanlegget på Frei. Div. aktiviteter som kan drives hele 

året.

Vi /kommunestyret

REKRUTTERING
Hva skal gjøres? Hvordan skal det gjøres? Hvem skal gjøre det?

Bygge opp baser med gapahuker, bålplasser som 

ikke ligger for nær parkeringsplassene (eks Drabo).

Bedre turstier som øker tilgjengelig-

heten - tilrettelegges for alle.

Kommune / lag og foreninger

Vedlikeholde eksisterende anlegg - for eksempel 

klatrejungelen.

Inngå avtaler med de største 

brukergruppene om vedlikehold mot 

godtgjørelser.

Kommunen har ansvaret for å inngå avtaler 

- lag og foreninger for vedlikehold.

Synliggjøre de muligheter som er i nærmiljøet. Turkart og opplevelseshelger (fast to 

ganger i året? For eksempel Viken 

Gård.

Kommunen / lag og foreninger

Flere ledere. Kompetanseheving

Bedre samarbeidslinjer. Bedre kommunal hjemmeside - 

klargjøre overfor frivillige lag og 

organisasjoner hvem som har 

ansvaret for hva i kommune-

administrasjonen etter kommune-

sammenslåingen.

Kommunen og frivillige

Bedre rammevilkår for de som driver frivillige lag og 

organisasjoner.

AKTIVITET
Hva skal gjøres? Hvordan skal det gjøres? Hvem skal gjøre det?

Opprettholde / bevare / utvikle viktige områder slik 

at det ikke bygges på det.

Sikre arealer / områder som er viktige 

for dem som er aktiv i dag. 

Merking og utarbeidelse av turkart. Avklare stedsvalg, kommunale-  og 

spillemidler.

Kommune / lag og foreninger

Kartlege ulike aktiviteter for å finne potensialer og 

unngå konflikter.

For eksempel gjennom en startkveld, 

skape engasjement.                         

Forbedre kommunens hjemmeside 

slik at det blir enklere å finne fram. Ha 

et sekretæriat for ulike aktiviteter

Kommune / lag og foreninger

Samdrift mellom ulike aktiviteter. Samarbeid mellom lag og foreninger.

Sørge for universell utforming ved utarbeidelse av 

friluftslivsanlegg.

Inngå samarbeid med interesse-

organisasjoner.

Kommunen sammen med 

interesseorganisasjoner.

Påte (flott) Synliggjøre problemet. Myndighetene

Skytebane i skogen som skal være lett synlig.

Klatrejungel og en go-cartbane

Leirplasser, nytt speiderhus, klatrejungel.

Pil- og buebane, kanolag, mer byggemateriale og 

hogstutstyr. 

Flere turer, kurs, leirer - rense Reinsvikvannet for 

kloakkbakterier, ha vannpleie på vannet og få mer 

ørret i Rensvikvannet.

Gapahuk på Drabo og Sætervatnet - Mer midler til 

speiderturer og rekruttering til speideren - Bedre 

tilrettelegging for kano og kajakkpadling.

BMX-bane til triksing.
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Kommunedelplan for fysisk aktivitet og friluftsliv 2011 - 2018 - Frei og Kristiansund kommune

a - Handlingsplan - FYSISK AKTIVITET 2011 - 2018

Informasjon Ansvarlig Samarbeid med Kommentarer

Turkart, info.brosjyrer osv. Kommunen Lag/org

Tilskuddsportalen Kommunen Lag/org Systematisk oversikt over tilskuddsordninger

Kommunens hjemmeside Kommunen Lag/org Aktivitetsinformasjon

Utvikling/fornying av tilbud - egne aktiviteter

Idrettsskole i Braatthallen IL Braatt Idr.lag og kom. Årlig tilbud til 6, 7, 8 og 14 - 16 åringer

"Åpen Dør" i Braatthallen IL Braatt Idr.lag og kom. For uorganisert ungdom

Skidag - alle skoler Kommunen Skolen

Idrettsdag - alle skoler Kommunen Skolen

Turdag - alle skoler Kommunen Skolen

Aktiv på dagtid - 18 - 65 år Kommunen For mottakere av trygdeytelser. To dager i uken - saltrening og vanngymnastikk

Hoppetaukonkurranse Kommunen Lag/org For elever i 4. - 7. trinn. Gjennomføres i to uker på våren - egen premiering

Organisasjonsutvikling/aktivitet Idrettsrådet Lag/org Kurs i regi Idrettsrådet

Natursti Kommunen Årlig tilbud til voksne innenfor psykisk helse - en dag (langs Bolgavatnet)

Skytebanen - opplæring, våpenbruk m.m. Fosna Skytterlag Kommunen Utredes nærmere i samarb. med Fosna Skytterlag

Uteskoletilbud Kommunen Fylkeskulturavd. Tilbud til Barne- og ungdomsskolene. Ut i sekken

Uteskoledager (2 dager) Friluftsrådet Kommunen Tilbud til Barne- og ungdomsskolene. 

Sommercamp - Kvitholmen Friluftsrådet Kommunen Samarbeid med Kvitholmens venner - Redningsselskapet

Sommer-/høst-/vintercamp - Silsethytta Friluftsrådet Kommunen Samarbeid med Kristiansund Idrettsforening (driftsavtale)

Fjellcamp Galdhøpiggen Friluftsrådet Kommunen Målgruppe ungdom

Barnehagedag (2 dager) Friluftsrådet Kommunen Sommer- og vinterdag

Alternativ bruk av skytebanen Fredø skytterlag Lag/org Avtales med skytterlaget

Tilrettelegge - renovere turstier Grunneiere Lag/org

Friluftsliv

Vanndamman / Kringsjå Kommunen Tilrettelegging av aktiviteter i området

Ordførerens tur Kommunen Friluftsrådet En gang pr år

Turkassetrimmen Friluftsrådet Kommunen 10 turmål med registrering (digitalt og/eller bok) - Lavterskeltilbud

Folkeparken Kommunen Tilrettelegging av aktiviteter i området

Islegging av baner Kommunen Beredskap for hurtig islegging når kulda kommer

Nytt turkart for Kristiansund kommune Kommunen

Vedlikehold av gapahuker Kommunen

Handlingsprogram fysisk aktivitet 2011 - 2018 14.07.2010



Kommunedelplan for fysisk aktivitet og friluftsliv 2011 - 2018 - Kristiansund kommune

ANLEGGSSTART - FINANSIERING (i 1000 kr)

Ansv. Inv. Totalt 2012 2013 2014

kost. K SM PK K SM PK K SM PK K SM PK K SM PK K SM PK

Anr Ordinære anlegg Kommentarer

1 Atlanten Stadion, rehabilitering K 60000 51000 9000 12000 700 20000 4500 19000 3800 Søknad 2013

2 NordvestHall1 CFK 40500 10850 29650 10850 29650 Fornyet søknad 2012

3 Nytt kunstgressdekke, Idrettsplassen K 6050 4035 2015 4035 2015 Søknad 2012

4 Atlanten kunstisbane, Lysanlegg AK as 2100 700 1400 700 2100 Fornyet søknad 2012

5 Atlanten kunstisbane, Idrettsbygg AK as 2100 700 1400 700 2100 Fornyet søknad 2012

6 Paintball-/softgun-anlegg K 400 270 130 270 130 Søknad 2014

7 Flomlys kunstgressbane, Nordlandet ILNor 610 200 410 240 410 Søknad 2014

8 Motorsportsenter Priv/K 2100 700 1400 700 1400 Fornyet søknad 2012

9 Garderobeanlegg / Torvhaugan gr.bane DIL 1900 627 1273 627 1273 Søknad 2012

10 Klubbhus - Omsundet FFK 4160 1200 2960 1200 2960 Fornyet søknad 2012

11 Kunstgressbane  - KFK-anlegget KFK 4600 1533 3067 1533 3067 Søknad 2013

12 Klubbhus i Vågen KSF 3500 700 2800 700 2800 Søknad 2015

13 Elektr. skiver, skytebane Dahlehallen Fosna 330 110 220 110 220 Fornyet søknad 2012

14 Utendørs ridebane Prestmyra Stall P 400 132 268 132 268 Søknad 2013

15 Anlegg for Skate, Bike, Klatring o.l. K 5000 3700 1300 3700 1300 Søknad 2013

16 Skotthyllbane, Karihola P 450 150 300 150 300 Søknad 2013

17 Klubbhus, lager, kontor, treningslokale ILNor 840 280 560 280 560 Søknad 2013

18 Dahle-hallen, rehab. idrettsgulv DIL 700 230 470 230 470 Søknad 2012

19 Håndballhall KHK 20000 5000 15000 5000 15000 Søknad 2013

20 Heisbu, Freikollheis K 1000 640 360 640 360 Søknad 2013

21 Braatthallen - lys for håndballkamper P 1500 500 1000 500 1000 Søknad 2013

22 Braatthallen - rehab. idrettsgulv P 1200 400 800 400 800 Søknad 2013

23 Turløype Sylte - Hoel K 400 200 200 200 200 Søknad 2013

24 Belysning av turvei Sylte - Hoel K 400 200 200 200 200 Søknad 2013

24 Turvei, universell  Atl.vg. - Lasken K 400 200 200 200 200 Søknad 2013

25 Skiløype Prestmyra/utvidelse K 300 75 150 75 75 150 75 Søknad 2013

SUM 160940 60320 37567 63053 4035 0 0 12000 17832 40173 25015 14905 21070 19270 4170 410 0 700 2800

Anr Nærmiljøanlegg Kommentarer

1 Aktivitetsanlegg - Goma K 500 300 200 300 200 Utsatt - 2013

2 Omsundet Aktivitetspark  - Sykkelløype K 200 100 100 100 100 100 100 Utsatt - 2013

3 Rehabilitering lysløype - Ånes K 60 30 30 30 30 Forenkla søknad

4 Freistranda - 2 byggetrin K 700 350 350 200 200 150 150 Utsatt - 2013

5 Fleraktivitetstiltak, Dale K 800 400 400 200 200 200 200 Utsatt - 2013

6 Tursti, gapahuk, båt/båtpl. - Goma skole K 210 140 70 140 70 Søknad 2013

Igangsatt 2015

b - Handlingsplan - ANLEGG og DRIFT 2012 - 2015
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Anr Nærmiljøanlegg forts.
7 Ballbinge, Draget KBBL 500 200 300 200 300 Søknad 2012

8 Rehab. ballbinger på skolene (4 stk)* K 380 380 190 190 Se note*

9 Fleraktivitetsanlegg - Allanengen skole K 400 200 200 200 200 Søknad 2012

10 Gapahuk, Klubba K 60 30 30 30 30 Forenkla søknad

11 Skjærva - rehabilitering/utvikling** K 600 600 Se note **

SUM 4410 2530 1580 300 190 0 0 420 430 300 970 800 0 450 450 0 0 0 0

Anr Friluftsliv Kommentarer

1 Markeplan K 200 200 200 Igangsettes 2012

2 Flytebr./båt Bolgvatn for funksj.hem*** 200 200 Se note***

3 Tursti, Viken Gard - naust til kai K 500 250 250 250 250 Utsatt - 2014

4 Skiløype/Ridesti, Prestm. - Kvalvåg 3 btr. K 1200 600 600 200 200 Avvente Markaplan

SUM 2100 1250 850 0 200 200 0 200 0 0 0 0 0 250 250 0 0 0 0

  Sum kostnader totalt 167450 64100 39997 63353 4425 200 0 12620 18262 40473 25985 15705 21070 19970 4870 410 0 700 2800

Koder: K= kommunale midler, SM= Spillemidler, PK= Privat kapital eller annen kommune

** Pga stor utvasking av bakfylling har steinmuren som ble anlagt i Skjærva i 2005 blitt ustabil og er til fare for folk som oppholder seg i anlegget. Steinmuren må tas ned og mures på nytt. Etter 

en besiktigelse 6. desember 2011 ble arealet mot sjøen avstengt . Den siste tids uvær har gjort så stor skade at vi av sikkerhetsmessige hensyn måtte fysisk avstenge området.

***  Finansieres gjennom midler fra Direktoratet for Naturforvaltning som er øremerket til friluftslivstiltak.

*   Ballbingene ved Dalabrekka, Innlandett og Nordlandet skole har i løpet av 2011 fått nytt kunstgress. Dale skole vil få nytt så snart forholdene tillater å legge nytt kunstgress.

Handlingsplan for anlegg 2011 - 2018 30.12.2011



Kommunedelplan for fysisk aktivitet og friluftsliv 2011 - 2018 - Frei og Kristiansund kommune

c - Uprioritert liste over langsiktige behov for idrettsanlegg, friluftsområder og aktivitetsrettede tiltak i 10 - 12 år framover

Ordinære anlegg

Anleggssted Anleggstype Ny / Rehab Utbygger/eier Anslått kostnad Driftsutg. pr. år

Atlanten Idrettspark Tennisbane/-aktiviteter Nytt Kristiansund kommune 2100 15

Atlanten Idrettspark Baskettanlegg Nytt Kristiansund kommune 300 12

Atlanten Idrettspark Sandvolleyballbane Nytt Kristiansund kommune 240 15

Prestmyra Skisportsenter, helårlig aktivitet Nytt Kristiansund kommune 10000 ?

Sum 12640 42

Nærmiljøanlegg

Anleggssted Anleggstype Ny / Rehab Utbygger/eier Anslått kostnad Driftsutg. pr. år

Skjærva Fleraktivitetsanlegg - kunstgressflate Rehab Kristiansund kommune 70 7

Røssern Fleraktivitetsanlegg Nytt Kristiansund kommune 1800 25

Sum 1870 32

Friluftsanleg

Anleggssted Anleggstype Ny / Rehab Utbygger/eier Anslått kostnad Driftsutg. pr. år

Lillesanden Badeplass, friområde Rehab Kommunen 260

Sum 260 0

Totalsum investering / drift 14770 74

Langsiktige behov 10 - 12 år 14.07.2010
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