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Foreliggende dokumenter ( Ikke trykket)
- Høringsuttalelse fra Saltdal Barnehager, datert 30.10.2012
- Høringsuttalelse fra Saltdal skøyteklubb, datert 02.11. 2012
- Høringsuttalelse fra Rognan IL, skigruppa, datert 09.11.2012
- Høringsuttalelse fra IL Vinger, datert 12.11.2012
- Høringsuttalelse fra Nordland fylkeskommune, datert 14.11.2012
- Høringsuttalelse fra Fysak Saltdal, datert 23.11.2012
- Høringsuttalelse fra Saltdal idrettsråd, datert 23.11.2012
- Høringsuttalelse fra FK. Saltdalskammeratene, datert 26.11.2012
- Høringsuttalelse fra Salten Friluftsråd datert, 05.02.13

Sakens bakgrunn
Planen var på høring fra 15. oktober 2012 – 26. November 2012, det kom inn 8 uttalelser.
Senere er det innkommet en uttalelse fra Salten Friluftsråd, som likevel er tatt med.
Kultur- og kirkedepartementet stiller krav om at områder og anlegg det søkes om spillemidler til 
må inngå i kommunal plan for idrett og fysisk aktivitet. Bakgrunnen for dette planarbeidet er at 
anleggsutbygging skal bli gjenstand for klare behovsvurderinger i forhold til samfunnsmessige 
og idrettsligere mål. Det er et mål at planen for idrett/fysisk aktivitet og naturopplevelser sees i 
en helhetlig sammenheng, der anlegg er et av flere virkemidler for å bidra til fysisk aktivitet blant 
innbyggerne i Saltdal kommune. 

Kommentarer:
Uttalelse fra Saltdal Skøyteklubb       

Saltdal skøyteklubb ønsker at et kunstisanlegg blir satt opp på 1. plass på den prioriterte listen 
over idrettsanlegg i Saltdal kommune. 

Krykkja



Saltdal skøyteklubb mener at et kunstisbaneanlegg i Saltdal vil være en innertier for 
befolkningen, og at kunstisanlegget kan bli brukt til mange forskjellige idretter som lengdeløp, 
ishockey, bandy(minibane), kunstløp og curling. Det vil også være et viktig tilskudd til det 
allerede etablerte idretts- aktivitetstilbudet innfor fysisk aktivitet og folkehelse      

Kommentar fra saksbehandler: Det er ingen tvil om at kunstisanlegget vil være positivt for 
Saltdals befolkning i forhold til fysisk aktivitet og folkehelse. Den største utfordringen er vil 
være å finansiere bygging av et nytt idrettsanlegg av denne størrelsen.

Det vil være vanskelig og sett kunstisanlegget på 1. plass over prioriterte anlegg, Det må jobbes 
videre med en konkret søknad om spillemidler og med et driftsopplegg og med hvem som skal 
eie og drive et eventuelt slikt anlegg. 

Uttalelse fra Il Vinger        

Il vinger ønsker at det blir gjort vedlikehold på anleggene på Røkland og omegn, Vensmoen 
gress og løpebanen trenger rehabilitering og ball-bingen ved Røkland skole trenger vedlikehold, 
Penger bør settes av til dette. Tråkkemaskinen bør også brukes utfor lys-løypenettet, for 
eksempel til oppkjøring løyper på Trollhaugan.

Punkt 4.9.13: Forslag til ny tekst: (Gjennomført av Saksbehandler)
Løpebanen på Vensmoen er nedgrodd, den bør få nytt toppdekke.  Når
løpebanen er utbedret, hoppgropa er satt i stand, osv. vil anlegget innby til mer friidrettsaktivitet.

Punkt 4.9.14: Forslag til ny tekst: (Ikke gjennomført av Saksbehandler)
Ball-bingen på Røkland trenger vedlikehold, sand burde ha vært tilført og
Nettene er utslitt fordi det klatres i nettene.

Punkt 4.9.20: Forslag til ny tekst: (Gjennomført av Saksbehandler)
Lysløypa på Vensmoen skal utvides til minimum 4 meter bredde gjennom
hele løypa. Dette arbeides det med, steg for steg. I tillegg blir strømkabelen byttet ut til en
isolert type, og etter hvert vil lyspunktene også byttes ut med en mer energivennlig type.
Vi ønsker fortsatt asfaltering av løypa for bruk til rulleskitrening og rullestolbrukere
etc.

Kommentar fra saksbehandler: Vedlikehold av anleggene i kommunen er viktig, det er mange 
anlegg og hva som prioriteres først må vurderes ut fra omfanget av bruk og ut fra hvilke 
finansieringsmuligheter som foreligger. Godt vedlikehold er viktig for bruken av anleggene. 
Idrettsanlegg som ikke framstår som innbydende er ikke bra for noen. Røkland skole utemiljø 
står på den uprioriterte delen av handlingsplan en.

At tråkkemaskinen kan brukes utfor løypenettet for eksempel på Trolhaugan vil være et positivt 
tiltak for øket skiaktivitet for eks. på Trollhaugan. 

Uttalelse Saltdal Barnehager

Saltdal barnehager ønsker økt fokus på nærmiljøanlegg og på små enkle anlegg som samler barn 
og unge til uorganisert leik. eks is-løkker, klatrejungler og lignende.



Saltdal barnehager ønsker at det blir mer fokus på naturopplevelser og den betydningen fysisk 
aktivitet har for psykisk helse (jakt, bærplukking, soppsanking og lignende) noe som er gratis og 
ikke trenger investering i dyre anlegg. 

Kommentar fra saksbehandler: Det er ikke sånn at større anlegg prioriteres framfor 
nærmiljøanlegg. Lekearealer tilknyttet barnehagene og klatrejungler er like viktig som store 
anlegg. Det viktige er å ha anlegg som fremmer fysisk aktivitet og kan utfordre ungene til lek og 
aktivitet.

Uttalelse Saltdal Idrettsråd

Kunstgressbanen eies av kommunen og FK Saltdalskammeratene står for oppvarmingen av 
denne dette utgjør mellom kr. 150 000 og 300 000 pr år. Dette er en stor utgift for FK 
Saltdalskammeratene og det burde vært helt eller delvis betalt av kommunen. Lagerbygg 
Saltdalshallen bør realiseres snarest, dette vil hjelpe lag som har behov for lagring av utstyr og 
dermed forenkle bruken av hallen. 

Kommentar fra saksbehandler: Lagerbygg tilknyttet Saltdalshallen står på prioritert liste, men 
det er vanskelig å si når dette kan realiseres. Når det gjelder kunstgressbanen er det inngått en 
avtale mellom FK. Saltdalskammeratene og Saltdal Kommune i forbindelse med etablering og 
bygging av kunstgressbanen. Denne går ut på at Saltdal kommune ikke skal stå for utgifter 
tilknyttet oppvarming til Rognan Kunstgressbane.

Uttalelse FK Saltdalskammeratene

Kunstgressbanen eies av Saltdal kommune, utgiftene av oppvarmingen er mellom 150 000 – 
300 000 kr. Pr. år.  I snitt er dette i overkant av 1000 kroner dagen. Siden dette er en stor utgift 
for klubben burde betales helt eller delvis av kommunen. FKSK vurderer å leie timer på Lakselv 
i Sørfold kommune fordi en ikke har råd å ha egen bane oppvarmet.

FKSK har vedtatt at i 2013 skal det stilles A-lag i serien og det er også meldt på lag i futsal 
serien, i tillegg til stor aktivitet for aldersbestemte klasser, øker dette behovet for timer i 
idrettshallen.

Kommentar fra saksbehandler: Når det gjelder kunstgressbanen er det Saltdal kommune som står 
for brøyting og vedlikehold. I avtalen mellom Saltdal kommune og FKSK  er det FKSK som står 
som økonomisk ansvarlig for oppvarmingen. Dette var en forutsetning for kommunestyrets 
vedtak om utbygging. Når det gjelder timer i idrettshallen 2013 er det gjort ny tildeling for timer 
fra 1. Januar 2013 for å ivareta en endret situasjon. FKSK har fått flere timer tildelt også på 
bakgrunn av at de er påmeldt i futsal serien.

Uttalelse Fysak Saltdal

4 enkelttiltak på Prestmoen skytebane er blant de 5 øverste på lista over prioriterte idrettsanlegg 
2013-2016. Tiltak som garderobeanlegg ved Røkland skole, nytt golv i gymsalen ved Rognan 
ungdomsskole og lagerplass i hallen, vil komme mange flere brukere til gode i hverdagen– 
spesielt barn og unge.



Generell utvikling av turstier og skiløyper i kommunen er viktige tiltak som aktiviserer mange. 
Her er det mange muligheter for tilrettelegging uten at det koster veldig mye penger. Kommunen 
bør være pådriver og koordinere kommune/fylkeskommune og grunneiere for å få til varige 
ordninger. For eksempel bør det foreligge en stående tillatelse for å kjøre skispor Saltfjellet-
Trollhaugan -Vik og til bruk av deler av den nye Sykkelveien som skiløype om vinteren.

Forslag til ny tekst: (Gjennomført av Saksbehandler)
Punkt 4.2
… Skolene har fått en mer sentral rolle for å fremme fysisk aktivitet blant elevene.
Saltdal kommune vil at skolebarn skal ha en times lærerstyrt fysisk aktivitet hver skoledag. 
Aktiviteten skal ikke bare bestå av gymnastikktimene, men også flettes inn i undervisninga i 
øvrige fag. Dette tiltaket vil kunne sikre at flere barn og unge når opp til Helsedirektoratets 
anbefalinger om 1 times moderat fysisk aktivitet daglig.

Forslag til ny tekst (Gjennomført av Saksbehandler)
Punkt 4.6 Fysak tilbyr ukentlig trening leda av Fysaks egne medlemmer. Treningsgruppene 
organiseres i helsefremmende, forebyggende og rehabiliterende hensikt. I stor grad vil Fysak 
konsentrere seg om å gi et tilbud til personer og grupper som ikke nås av organiserte tilbud ellers 
i bygda. Fysak er godt etablert og forankra i kommunen.

Kommentar fra saksbehandler: Garderobeanlegg ved Røkland skole er på prioritert liste det er 
også nytt lagerbygg ved Saltdalshallen. Disse anleggene krever en betydelig kommunal 
egenfinansiering, noe det har vist seg vanskelig å få til. Utvikling av turstier og skiløyper er noe 
som tilrettelegger for øket aktivitet. Positive erfaringer med Trimkassejakten viser at 
tilrettelegging, informasjon og spennende turmål er noe som er populært og aktiviserer mange.

Uttalelse Nordland fylkeskommune

Påpeker noen mangler i forhold til minstekravet til paner i henhold til kulturdepartementets 
veileder hva gjelder kartvedlegg. Kartvedlegg for anlegg må utarbeides.

Kommentar fra saksbehandler: Saksbehandler begynte i jobben i begynnelsen av august 2012. og 
startet med forarbeid og arbeid med rullering av planen, saksbehandler har lite erfaring med 
kommunedelplanarbeid noe som har vært en utfordring i planprosessen .Kartvedlegg vil bli 
utarbeidet.  

Uttalelse Rognan IL skigruppa

Rognan IL har store utfordringer når det gjelder løypetraseen fra Linebakken til Fløybakken, det 
er vansker med å få til en varig avtale med grunneierne.  Det er ikke holdbart slik det er i dag - 
muntlige avtaler fra år til år der grunneierne endrer mening og ikke er enige seg imellom, gjør det 
vanskelig for skigruppa å holde på.  Det er viktig for oss å få til en varig og skriftlig avtale med 
alle grunneierne. Traseen fra Sæterveien til Fløybakken er ikke tinglyst og vi har ingen formelle 
rettigheter i forhold til grunneierne. 



 Kommentar fra saksbehandler: Det må etableres en varig avtale som kan gjøre det lettere for 
riften og bruken av lysløypa. Lysløypa er viktig for innbyggerne i Rognan området. Dette er satt 
inn i kommunedelplanen i den uprioriterte delen av handlingsplan.

Uttalelse fra Salten Friluftsråd
Uttalelsen kom på oppfordring fra enhetsleder kultur, lenge etter at høringsfristen var utløpt. 
Friluftsrådet beklager at høringsuttalelsen ikke er levert tidligere. Vi velger likevel å ta uttalelsen 
med i vurderingen.

1. Friluftsrådet ønsker at det oppnevnes en kontaktperson i administrasjonen i kommunen.
Kommentar; Dette vil bli tatt opp så snart ansettelse i aktuelle stillinger er avklart. 
(Tidligere var Arealplanlegger som nå har sluttet i jobben.)

2. Kartlegging og verdsetting av friluftsområder. Friluftsrådet ønsker en kartlegging og 
verdisetting av områder for friluftsliv i Saltdal, noe som bør rulleres hvert 4. år.
Kommentar; Dette tas inn i planen og innarbeides som en del av rutinene ved arbeidet 
med arealplandelen av kommuneplanen i Saltdal.

3. Helsefremmende barnehager. Friluftsrådet har med stor suksess deltatt i prosjekt med 
barnehagene, ønsker at kommunen ser posutivt på eventuell videreføring eller nye 
prosjekter.
Kommentar; Kommunen er positiv til videreføring av samarbeidet rettet mot barn i 
barnehagene.

4. Basecamp Salten. Friluftsrådet samarbeider med kommunene om dette tiltaket.
Kommentar ;Saltdal kommune vil fortsette samarbeidet, og står for tur som arrangør i 
2016.

5. Turbok, «På tur i Fauske og Saltdal», Saltdal var vertskap for tidligere utgivelse, ny 
utgivelse ønskes.
Kommentar; Saltdal kommune ønsker å bidra til videreføring av arbeidet med Turboka, 
dette tas opp når de personalmessige forholdene knyttet til kulturenheten er avklart.

6. Sammenheng mellom mål og midler.
Kommentar; Friluftsrådet påpeker at prioriteringen av aktivitet og folkehelsearbeid som 
framkommer i målsettingene og i beskrivelsen av de samfunnsmessige utfordringene vi 
står ovenfor ikke synliggjøres i prioriteringene av ressurser i planen. Over tid vil det bli 
større sammenheng i dette. Prioriteringen av ressursbruken til anlegg styres i stor grad av 
hvem som har kapasitet til å utvikle forslag til nye anlegg, og av hvilke søknader om 
spillemidler som innvilges. Det kreves god organisering og store ressurser i lag og 
foreninger for å få fram gode prosjekter.  Dette gjenspeiles prioritering i forhold til 
ressursfordelingen. Dersom kommunen selv hadde flere midler til bruk til anlegg for 
aktivitet og folkehelsetiltak, ville kommunen også stå friere i prioriteringene.

7. Friluftsrådet påpeker ar resultatene en kan oppnå og mulighetene for samarbeid avhenger 
av at kommunen har kapasitet og kompetanse på arbeidsområdet.
Kommentar; Dette er det stor enighet om. Dessverre vil små organisasjoner være sårbare 
for utskifting av personer i stillinger og ved at stillinger blir stående ubesatt i perioder. 
Her gjøres det hva som er mulig for å få stabile forhold og på å utvikle kompetansen hos 
medarbeiderne som har disse arbeidsområdene.
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