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1) Vedtak 

  

 

Revisjon av planen  

  2014 

 Plan for anlegg for fysisk aktivitet og folkehelse 2013-2016, vedtas jfr. sak 2012/1125 

 Kapittel 9), Tiltaksplan i Plan for anlegg for fysisk aktivitet og folkehelse 2013-2016, rullert 

for 2014, vedtas med følgende endringer, jfr. sak 2013/1550  

Under kap. 9.3 Langsiktige behov, andre punkt, geografisk plassering, skal det stå: 

Urheia/Buvikplatået 

 Ved neste søkerunde bør søknad fra Øysang Vel prioriteres 

 

 2015 

 Kapittel 9), Tiltaksplanen i Plan for anlegg for fysisk aktivitet og folkehelse 2013-2016, rullert 

for 2015, vedtas, jfr. sak 2014/1589. 

 

     2016 

 Innspill til rullering av Tiltaksplanen kapittel 9) i Plan for anlegg for fysisk aktivitet og 

folkehelse 2013-216, rullert for 2016 vedtas, jfr. Ps 124/15, sak 2015/601. 

 Kunstisbane utredes i hht bystyrevedtak 

 

2017 (PS 163/16) 

 Innspill til rullering av Tiltaksplanen kapittel 9 i Plan for anlegg for fysisk aktivitet og folkehelse 

2013-16, rullert for 2017 vedtas. 

 Oppgradering og istandsetting av tursti rundt Auslandstjenna på Moen. Dette er en gammel sti som 

velforeningen nå ønsker å oppgradere. Det ønskes at oppgradering og istandsetting blir innlemmet 

i Plan for fysisk aktivitet og folkehelse for 2017 slik at det senere kan søkes om Tippemidler. 

 Tiltaket om skytebane tas inn i planen igjen. Jfr. tidligere plan. 

 For å bedre svømmeferdighetene til barn, bør Risør kommune søke om midler til 

svømmeopplæring for barn i barnehagene. 

 

2017 (PS 84/17) 

 Innspill til rulleringen av Tiltaksplanen i kapittel 9 i «Plan for anlegg for fysisk aktivitet og 

folkehelse 2013-16», rullert for 2018 vedtas. Jfr. sak 2017/994. 

 

2018 (PS 77/18) 

 Bystyret vedtar rullering av tiltaksplanen 2019 «Plan for anlegg for fysisk aktivitet og folkehelse 

2013-16».  

Tiltak på skoleplassen på ungdomsskolen, som f.eks. klatrevegg, husker og særlig apparat som kan 

inkludere jentene. 
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2) Innledning 

Risør kommunes ønsker å legge forholdene til rette for fysisk utfoldelse på alle 

nivåer, fra uorganisert lek til idrett på toppnivå. Økt aktivitet blant kommunens 

innbyggere er viktig for bedre folkehelse og forebygging av sykdom og er et 

sentralt element i Samhandlingsreformen.  

Mangfold og bredde preger fritidsaktivitetene i Risør kommune. Det har lenge 

eksistert et godt tilbud for barn og unge, de siste årene er det i tillegg etablert 

flere lag som retter seg mot voksne og eldre ungdom, som Risør Swingklubb, 

Risør ski- og skøyte klubb og Risør Cykleklubb. Det er flere aktive lag og 

foreninger innen ulike deler av friluftslivssektoren.  Aktivitetene spenner fra 

speiding, jakt og fiske til friluftsliv med båt. 

  

2.1 FORMÅL OG HENSIKT MED PLANEN 

 målrettet, langsiktig og helhetlig etablering og utvikling av anlegg.  

 bedre mulighetene for, og opplysning om, finansiering av 

utbyggingskostnader ved spillemiddelordningen. 

 avklare kommunens og organisasjonenes fordeling av ansvar, oppgaver 

og økonomiske forpliktelser ved utbygging og drift av anlegg og 

områder for idrett og friluftsliv og kulturbygg. 

 gi mulighet for å søke om tilskudd gjennom spillemiddelordningen, ved 

å få tiltak inn i tiltaksplanen. 

 

2.2  PLANPROSESSEN 

Planen er utarbeidet med utgangspunkt i tidligere versjon, og nye element er lagt 

til gjennom en bred prosess med innspill fra berørte parter.  

 

Rikspolitiske retningslinjer for å styrke barn og unges interesser i planleggingen 

pkt. 4d, stiller krav om at kommunen organiserer planprosessen slik at 

synspunkter som gjelder barn som berørt part kommer fram og at ulike grupper 

barn og unge selv gis anledning til å delta. 

Norges Idrettsforbund (NIF) arbeider for hele idrettsspekteret, fra barns lek i 

organiserte og egenorganiserte former, til de olympiske mestres trening og 

konkurranse. I Risør er det 19 selvstendige idrettslag som er tilknyttet NIF, med 

Risør Idrettsråd som felles talerør og kommunens viktigste samarbeidspartner i 

idrettspolitiske og – faglige spørsmål. 
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3) Nasjonale og regionale føringer  

3.1 NASJONALE FØRINGER 

Av regjeringens forventninger til kommunal planlegging (2010) kan en trekke 

fram følgende perspektiver som er særlig relevante for idrett, friluftsliv og 

folkehelse. 

Den norske befolkningen sett under ett er blant de minst fysisk aktive i Europa, og 

utviklingen går i negativ retning. Fysisk aktivitet kan medvirke til å forebygge, 

utsette eller lindre kroniske sykdommer, og gjennom planleggingen kan det legges 

gode rammer for økt aktivitet i befolkningen.  

 

Friluftsliv fremmer helse og trivsel og gir naturopplevelser, rekreasjon og 

anledning til sosialt samvær. Alle bør derfor ha tilgang til grønne nærområder, 

parker og friluftsområder med god kvalitet.  

 

Tilgjengelighet til større naturområder og tilrettelegging for ferdsel i 

jordbrukslandskap er også viktig. Gang- og sykkelveger og stier gjør det lettere å 

være fysisk aktiv i hverdagen, og sikrer samtidig trygg og miljøvennlig ferdsel. 

 

Gode nærmiljøer og muligheter til å utøve fritidsaktiviteter er nødvendig for å 

sikre barn og ungdom gode levekår, utviklingsmuligheter og trygge oppvekstmiljø. 

Barn og unge har rett til å delta og ha innflytelse i planarbeidet for å kunne 

påvirke utformingen av sitt eget oppvekstmiljø.  

3.1.1 Lov om folkehelsearbeid (Folkehelseloven) og kommuneplanlegging  

Den nye folkehelseloven (2011) er relevant for kommunenes arbeid med helse, 

idrett og friluftsliv. Formålet med loven er å fremme befolkningens helse, 

trivsel, gode sosiale og miljømessige forhold og bidra til å forebygge psykisk og 

somatisk sykdom, skade eller lidelse. Kommunen kan oppnå bedre folkehelse 

ved å tilrettelegge lokalsamfunnet for mer fysisk aktivitet gjennom 

idrettsanlegg, tur-, gang-, og sykkelveier, sikring av stikkveier/ snarveier ved 

utbygging med mer. 

 

Med folkehelseloven ønsker en også å utjevne sosial ulikhet. Sosial tilhørighet 

bidrar til god helse. Kommunen må være oppmerksom på betydningen av 

uformelle sosiale møteplasser og kulturlivet som sosial inkluderingsarena. 

Friluftsområder, idrettsarenaer osv. er gode eksempler på sosiale møteplasser.  

3.2 REGIONALE PLANER 

Følgende planer har relevans for planen: 

3.2.1 Regionplan Agder 2020 

Regionplan Agder (vedtatt i 2010) defineres fem hovedsatsingsområder for 

utviklingen av Agder-regionen. Flere av tiltakene bygger opp under satsingen på 

idrett og friluftsliv.  
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Innenfor satsingsområdet, Det gode livet: Agder for alle, defineres flere tiltak 

for å oppnå bedre levekår gjennom forebygging, blant annet 

 Utvikle Agder til en ledende region når det gjelder folkehelsearbeid og 

utnytte mulighetene samhandlingsreformen gir innen forebyggende 

helsearbeid 

 Friluftslivet skal styrkes med spesiell fokus på barnefamilier og ungdom 

Innen satsingsområdet Kultur: Opplevelser for livet nevnes blant annet: 

 Etablere og utvikle kultur- og idrettsarenaer som imøtekommer både 

lokale, regionale og internasjonale behov 

 Utvikling av en helhetlig kulturstrategi som legger vekt på bredt 

engasjement og frivillighet 

 Kunstnere og kulturaktører gis gode arbeids- og utviklingsmuligheter, og 

engasjeres i stedsutforming og undervisning 

 Barn og unge skal ha et mangfoldig og godt tilbud for undervisning og 

deltakelse i kultur-, idretts- og friluftsliv 

 Aktivt samarbeid mellom offentlig og frivillig sektor med sikte på å 

forvalte engasjement og deltakelse til beste for fellesskapet 

 Tilrettelegge for kyststi gjennom hele Agder der dette er mulig. 

3.2.2 Sektorplan for idrett, friluftsliv, fysisk aktivitet og folkehelse – lokale 

og regionale kulturbygg Aust-Agder 2010-2013 

Et av satsingsområdene i denne planen er at  

Aust-Agders befolkning skal stimuleres til og ha anledning til å drive 

idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet i sitt nærmiljø basert på egne behov, 

ønsker og muligheter.  I Aust-Agder skal det i hver region finnes 

kulturarenaer som fungerer som gode kulturelle møteplasser. 

3.2.3 Felles plan folkehelse og levekår i Agder 2010 - 2013 

Aust-Agder scorer lavere enn landsgjennomsnittet på målinger av levekår og 

folkehelse, og på mange indikatorer befinner Risør seg lavere enn fylkessnittet. 

Folkehelse- og levekårsplanen i Agder foreslår tiltak for å styrke folkehelsen. I 

planen framheves betydningen av frivillig sektor for folkehelsen, og dette er 

relevant for Risør kommune. 

Det er lange tradisjoner for samarbeid mellom frivillig og offentlig 

sektor. Frivillige organisasjoner bidrar til levende lokalsamfunn og er 

viktige støttespillere i folkehelsearbeidet. Frivillige organisasjoner 

oppfordrer til deltakelse og engasjement og fremmer sosial tilhørighet, 

utvikling, og solidaritet. Tilbud fra frivillige organisasjoner bidrar til å 

skape gode oppvekst- og ungdomsmiljø. Barn og unge får styrket 

følelsen av å bety noe, og lærer å forholde seg til andre på en 

demokratisk måte. Organisasjoner fungerer da som sosialiserings- og 

læringsarena. 

Funn fra rapport om fysisk inaktive voksne i Norge indikerer at det bør 

være mulig å rekruttere flere til regelmessig fysisk aktivitet ved å ha 

tilbud om aktivitet i nærheten av folks bosted. Tilbudene må være 

fleksible, tilpasset folks fysiske form, bevegelsesmuligheter og alder.  
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Kommunen har en viktig oppgave i å legge forholdene til rette for en sterk frivillig 

sektor, og for et mangfold av muligheter for den enkeltes fysiske utfoldelse.  

 

Risør kommune har kulturhuset som hovedarena for kulturopplevelser og formidling, i tillegg blir 

gymsaler og grendehus benyttet til dette formålet på Hope, Gjernes og Søndeled. 

 

Risør Frivilligsentral er en viktig aktør som samordner mye av det frivillige arbeidet i Risør. 

Denne funksjonen ble etablert i 1998, og eies av Risør kommune, men drives av et eget styre. 
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4) Målsettinger med Risør 
kommunes aktivitetspolitikk 

Utarbeidelse og gjennomføring av en langtidsplan for anlegg for fysisk aktivitet 

og folkehelse er det viktigste kommunale virkemiddelet for en målrettet 

utbygging. For gjennomføring er det en forutsetning at tiltakene integreres i 

kommunens øvrige planer, så som: 

 kommuneplanen, spesielt arealdelen 

 regulerings- og bebyggelsesplaner 

 handlingsprogram, økonomiplan og årsbudsjett 

 berørte enheters virksomhetsplaner 

4.1 HOVEDMÅL 

Alle skal ha mulighet til å drive fysisk aktivitet som helsebringende, 

trivselsskapende og miljøvennlig aktivitet i nærmiljøet og i naturen. Kommunens 

innbyggere skal ha tilgang til arealer og anlegg for lek, sosialt samvær, idrett 

og friluftsliv der de bor. 

 

Områder som bør prioriteres høyest for tiltak, er nærområder til boligstrøk og 

tur- og badeplasser i nærheten av de største befolkningskonsentrasjonene. De 

viktigste tiltakene for friluftslivet er turveier, stier, badeplasser og 

informasjonstiltak knyttet til slike områder. 

4.2 DELMÅL 

 

 Nærhet til boligområder: Ved utarbeidelse av kommuneplan og 

reguleringsplaner skal arealer og anlegg for lek, idrett og friluftsliv 

innarbeides som en del av bomiljøet. 

 Trafikksikkert og enkel atkomst: I større boligområder og tettsteder skal 

allmennheten sikres atkomst til områder for friluftsliv og idrett ved 

trafikksikre grønnkorridorer og parkområder. 

 Ulike aktørers behov samordnes med ønsker fra reiselivsbedrifter og 

annen næringsvirksomhet. Risør kommunes, idrettens og friluftslivets 

behov skal koordineres og samordnes i størst mulig grad. 

 Det skal satses på etablering av flerbruksanlegg. 

 Tur - og løypenett bør tilrettelegges slik at de utgjør et attraktivt og 

trafikksikkert nett med grønne ferdselsårer i bebyggelse, og binde 

sammen boligområder med idrettsanlegg, skole og barnehager. God 

tilgjengelighet ved å få etablert og merket hovedsti- og løypenett i 

bebyggelse og utmark for bruk sommer og vinter, hvor start og 

endepunkter kan nås til fots eller med sykkel, eventuelt ved bruk av 

kollektivtransport. 

 Atkomst og anlegg av idretts- og friluftslivsanlegg skal utformes med 

sikte på god tilgjengelighet for alle. 
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 Ved bygging av anlegg og tilrettelegging av områder for fysisk aktivitet 

og folkehelse skal det legges avgjørende vekt på å ivareta naturvennlige 

og estetiske forhold, samt landskapsvern ved alle anleggs- og 

områdetyper. 

 Et mangfoldig aktivitetstilbud skal være tilgjengelig uavhengig av den 

enkeltes økonomiske og sosiale forutsetninger. 

Tiltaksplanen skal rulleres årlig og integreres i kommunens handlingsprogram, 

økonomiplan og budsjett, samt de ulike enhetenes virksomhetsplaner. Oppdatert 

tiltaksplan er en forutsetning for å søke om spillemidler. 

Saksforarbeidet er ved enhet for eiendom og tekniske tjenester, i samarbeid med 

interne og eksterne aktører. 
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5) Klassifisering av anlegg og 
områder 

5.1 ANLEGGSSITUASJONEN 

Risør kommune har en god anleggsdekning, se oversikt over eksisterende 

anlegg.  I hovedsak eier og driver kommunen de største anleggene, mens 

idrettsanleggene selv står for drift av mindre spesialanlegg.  I tillegg benytter 

kommunens innbyggere anlegg og turområder i nabokommunene.  Det er 

inngått driftsavtaler med idrettslag og velforeninger på det enkelte anlegg. 

 

5.2 ANLEGGSTYPER 

Nærmiljøanlegg 

Nærmiljøanlegg er anlegg eller områder for egenorganisert fysisk aktivitet, 

hovedsakelig beliggende i tilknytning til bo- og/eller oppholdsarealer. Ordinære 

lekeplasser regnes ikke som nærmiljøanlegg. 

 

Ordinære anlegg 

Denne type anlegg skal legges til rette for organisert idrett og fysisk aktivitet. 

 

5.3 ADMINISTRATIVT NIVÅ 

                             Kommuneanlegg  

Kategorien omfatter de aller fleste kommunale idrettsanlegg, det vil si klubbhus, 

fotballbaner, idrettshaller og svømmehaller. 

Regionale anlegg  

Anleggene er i utgangspunktet kommuneanlegg (i størrelse og standard) som 

fylkeskommunen har gitt status regionale anlegg. Dette er gjort etter anmodning 

og søknad fra kommune, idrettskrets eller særkrets. Begrunnelsen for å gi et 

anlegg regional status er at anlegget skal fungere i en større sammenheng og 

kunne brukes av flere kommuner.  

Nasjonalanlegg  

Disse anleggene kan ha større konkurranseanlegg for store internasjonale 

mesterskap (VM, OL). Risør kommune har ingen nasjonale anlegg. 

 

Risørhuset har status som Handregionalt kulturbygg, med daglig kinotilbud i flere saler og en scene. 

Risørhuset er i 2012 i prosess for ombygging, slik at hovedscenen vil følge krav fra Riksteateret. 

Risørhuset benyttes i dag til konserter, teateroppsetninger, foredrag og kurs i tillegg til kino, og 

inneholder også Risørs bibliotek. 

Risør Seilforenings anlegg for seilsport på Finnøya i Risør er et regionalt anlegg, dimensjonert og 

utformet slik at det tilfredsstiller kravene for å arrangere NM. 
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6) Eksisterende anlegg 

 

Anleggstype Beliggenhet Eier Tilskudd Søknads 

år 

Status 

Nytt dekke i 

Risørhallen 

Kjempesteinsmyra Risør kommune 465.000 2017 

Utføres i 

2018 

Utføres 

i 

2018/19 

Klubbhus Røysland Gård Hrimfaxi Hesteklubb 1.500.000 2014/15 Utføres 

i 2018 

Nytt dekke på 

løpebanen 

Kjempesteinsmyra Risørkommune 1.000.000 2015/16 2016 

Kunstgressbane Kjempesteinsmyra Risør kommune  2.500.000 2015/16 2016 

Oppgradert 

«Mudderbua» 

Sagjordet Risør Ro- og 

padleklubb 

160.000 2016/17 2017/18 

Pumptrackbane Tjenna Risør Freeride & 

Dirt Jump Park 

Ikke søkt 

spillemidler 
 2016 

Klatrevegg 

Buldrerom 

Risørhallen  Risør klatreklubb Ikke søkt 

spillemidler 

 2015 

Klubbhus Søndeledtunet/ Øren Idun IL 1.000.000 2014/15  

Ballbinge Sagjordet Sagjordets venner 200.000 2013 2015 

Urheia friområde -

gapahuk 

Urheia RK 140.000 2012 2012 

Risørhuset – 

tilbygg bibliotek 

Risørhuset RK 1.000.000 2012  

Risørhuset – 

tilbygg 

Risørhuset RK 1.000.000 2011  

Urheia friområde – 

belysning 

Urheia RK 250.000 2011  

Risørhuset tilbygg 

bibliotek 

Risørhuset RK 1.000.000 2011  

Risør kommune 

turkart 

Risør kommune Friluftsrådet Sør 174.000 2011  

Vormli 

kunstgressbane 

Redskapsbod 

m/toalett 

Vormli idrettsanlegg Idun IL 130.000 2010  

Risørhuset 

rehab./utbygging 

Risørhuset RK 1000.000 2010  
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Sandnes ballbinge Sandnes  Hope IL 200.000 2009  

Finnøya Seilsenter  

Rehab. av 

hovedbrygge 

Finnøya Risør Seilforening 260.000 2009  

Kjempesteinsmyra 

Miljøløype med 

bålplass 

Kjempesteinsmyra RK 15.000 2009  

Idrettsbygg RVS AAFK    

Turløype Fransåsen Havrefjell turlag    

Skiløype 2 km 

lysløype 

Hope Hope IL    

Hoppbakke 

m/flomlys 15 m 

Hope Hope IL    

Tennisbaner 2 

baner  

Hope Hope IL    

Skiløype 5 km 

hvor 2 km er 

lysløype 

Søndeled Idun IL    

Hoppbakke 

m/flomlys 46 m 

Søndeled Idun Il    

Hoppbakke 

m/flomlys 25 m 

Søndeled Idun IL    

Turløype Gjerstadvassdraget Private    

Turløype Hisåsen, Sandnes Private    

Klubbhus fotball Kjempesteinsmyra Risør fotballklubb    

Tennisbaner 2 

baner 

Øysang Risør fritidssenter    

Skytesenter Øysang Risør fritidssenter    

Motorbåtsenter Risøya Risør 

Motorbåtforening 

   

Rosportanlegg Sagjordet/Mudderbua Risør roklubb    

Seilsportanlegg Finnøya Seilsenter Risør Seilforening    

Tennisanlegg 2 

baner 

Viddefjell Risør Tennisklubb    

Miljøløype m/lys Kjempesteinsmyra RK    

Idrettsbygg Kjempesteinsmyra RK    

Turløype Flisvika-Randvik RK    

Balløkke Granitten RK    
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Balløkke  Gåseveien RK    

Balløkke Hasdalen park RK    

Grusløkke Hope RK    

Risør hallen Kjempesteinsmyra RK    

Svømmehall Kjempesteinsmyra RK    

Gressbane fotball Kjempesteinsmyra RK    

Flerbruk 

asfalt/skatebane 

Kjempesteinsmyra RK    

Friidrettsbane 

rødstubb 

Kjempesteinsmyra RK    

Ballbinge Kjempesteinsmyra RK    

Sandvolleyballbane Kjempesteinsmyra RK    

Trialbane Kjempesteinsmyra RK    

Terrengløype Kjempesteinsmyra-

Brannstasjonen-

Flisvika 

RK    

Pistolskytebane Mindalen RK    

Balløkke Moen RK    

Akebakke Risør barneskole RK    

Bocciabane Risør barneskole RK    

Balløkker 2 stk Risør bsk RK    

Skytebane 

Pistol/miniatyr 25 

m 

Risørhallen RK    

Turløype Risøya RK    

Balløkke Sagjordet RK    

Skateboard Søndeled RK    

Klatrevegg Søndeled barneskole RK    

Gymnastikksal Søndeled skole RK    

Grusløkke  Søndeled Vomma RK    

Balløkke  Terneveien RK    

Grusløkke Tjenna RK    

Turløyper Tjenna-Randvik RK    

Turløyper Urheia RK    
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Turløype Vardøya RK    

Kunstgressbane 

fotball 

Søndeled RK/Idun IL    

Ballbinge Søndeled RK/Idun IL    

Sandvolleyballbane Søndeled RK/Idun IL    

Hoppbakke 

/akebakke m/lys 

Torjussenløypa 

Randvik 

RK/privat    

Turløype Barmen-Vakthusheia RK/Private    

Turløype Finnøya RK/Private    

Turløype Langs grensesteinene 

Hellerskilen-

Ivarsklova 

RK/Private    

Turløype Randvik RK/Private    

Kunstgressbane 

fotball 

Kjempesteinsmyra RK/RFK    

Grusbane ball-

løkke 

Kjempesteinsmyra RK/RFK    

Skateboard Kjempesteinsmyra RK/Risør 

Skateklubb 

   

Skateboard Tjenna RK/Risør 

Skateklubb 

   

Sjøsportanlegg Sagjordet RK/Sagjordet Vel    

Gymnastikksal Hope skole RL    

Balløkke Klyveren RL    

Skytebane Kvernvik/Søndeled Søndeled 

Skytterlag 

   

RK= Risør kommune 
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7) Kommunens oppgave 

7.1 ORGANISERING I KOMMUNEN 

Enhet for kultur har det faglige ansvaret for frivillig sektor og kulturtilbud i 

kommunen. Enhet for eiendom og tekniske tjenester forvalter kommunale 

idrettsanlegg, idretts- og kulturbygg, og har saksbehandlingsoppgaven med 

hensyn til spillemiddelordningen. 

Risør kommune ved Enhet for eiendom og tekniske tjenester gir 

“Idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning” av anlegg. 

 

7.2 GODKJENNING AV ANLEGG, INFORMASJON OG 
RÅDGIVNING 

Dette er en offentlig oppgave fordelt på statlige, fylkeskommunale og 

kommunale myndigheter og omfatter blant annet følgende: 

 Sikring av arealer for friluftsliv og idrett 

 Planlegging av anlegg og områder 

 Gjennomføring av utbygging og andre tiltak 

 Forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling; teknisk, økonomisk og 

idrettslig 

 Finansiering av sikring av arealer, utbygging og tilrettelegging 

 Finansiering av driftskostnader 

 

Kulturdepartementet driver informasjons- og rådgivningstjeneste overfor fylker, 

kommuner og organisasjoner. Nettsiden www.idrettsanlegg.no er en kilde for 

informasjon for alle aktører.  

 

Aust-Agder fylkeskommunes Regionalavdeling har hovedansvaret for god 

informasjonsflyt til kommuner, organisasjoner, planleggere, anleggseiere og 

eventuelt andre aktører. 

 

Informasjon og rådgivning om planlegging og tilrettelegging for friluftsliv og 

øvrige planer i den "grønne" sektor er en sentral oppgave for Direktoratet for 

naturforvaltning. Fylkesmannens miljøvernavdeling har også en viktig oppgave i 

forhold til kommunene innenfor dette området. 

 

7.3 FINANSIERING AV UTBYGGINGSKOSTNADER 

Ofte inngås det et samarbeid mellom kommunen, organisasjoner, lag og 

foreninger om utbygging, drift og finansiering. Finansiering kan være ved 

egenkapital, dugnadsinnsats, kommunale tilskudd, lån, rabatter og gaver, 

og/eller spillemidler fra Aust-Agder fylkeskommune. 

Friluftslivsanlegg kan dessuten få tilskudd fra de "ordinære" friluftsmidlene, 

DN-midler (Direktoratet for naturforvaltning).  Dersom det gis både spillemidler 

http://www.idrettsanlegg.no/
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og friluftsmidler til et prosjekt kan ikke samlet tilskudd overstige 50% av  de 

totale anleggskostnadene. 

Spillemidler – målgruppe 6 til 19 år 

Årlig gjennomføres en omfattende søknadsprosess for spillemidler. Ordningen 

administreres av Aust-Agder fylkeskommune på vegne av Kulturdepartementet 

og utdeles årlig etter søknad. Kommunen sammenstiller og prioriterer søknader 

fra sitt område. Det annonseres om frister og prosess i lokalavisa og på 

kommunens hjemmeside. Disse kan søke om midler:  

 Kommuner      

 Fylkeskommuner 

 Idrettslag 

 Foreninger tilsluttet NIF 

 Velforeninger 

 Borettslag  

 Andre sammenslutninger 

 

Det er ulike satser avhengig av anleggskategori: 

 Nærmiljøanlegg; inntil 50 % av dokumenterte kostnader 

 Ordinære anlegg; inntil 1/3 av dokumenterte kostnader  

Hvilke anleggstyper som kommer inn under hvilken kategori finnes i 

“Bestemmelser om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet - 

2015” (V-0732).  

 

Søknaden utfylles på www.idrettsanlegg.no.  

Kommunen kan bistå med veiledning.  

Drift og vedlikehold 

Drift og vedlikehold av anlegg for fysisk aktivitet og folkehelse er en betydelig 

utfordring. Det omfatter blant annet idrettslige, miljømessige, økonomiske, 

tekniske og administrative forhold og krever god innsikt i, og forståelse for, 

slike oppgaver. Valg av planløsninger og materialer vil være av stor betydning 

for framtidig drift og vedlikehold. 

 

Kommunen har ansvar for driften kommuneanlegg. For nærmiljøanlegg er ofte 

drift/vedlikehold avhengig av en betydelig dugnadsinnsats, men i mange tilfeller 

bistår også kommunen. For de anleggene og områdene hvor kommunen bidrar, 

skal ansvarsdelingen for drift/vedlikehold defineres i en kontrakt.  

 

Tildeling av spillemidler til utbygging av et anlegg forutsetter at søknaden 

inneholder opplysninger om driftsopplegget, herunder forventede driftsutgifter 

og driftsinntekter.  

 

http://www.idrettsanlegg.no/
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7.4 PRINSIPPER FOR EN SAMORDNET UTBYGGINGSPOLITIKK I 
KOMMUNEN 

Ved planlegging og utbygging av anlegg for fysisk aktivitet og folkehelse står 

man overfor spørsmål som bl. a. knytter seg til lokalisering, formål, 

dimensjonering og utforming. Miljøforhold, landskapspleie, universell 

utforming og estetiske forhold har fått større betydning.  Trivsel, muligheter for 

naturkontakt og opplevelsesaspektet er viktige momenter å ivareta ved bygging 

og tilrettelegging av idrettsanlegg og friluftsområder.  

Planens hovedmål og delmål legges til grunn for en samordnet anleggspolitikk 

for fysisk aktivitet og folkehelse i kommunen. 

 

Tilpasning av anlegg til flere brukergrupper er et sentralt prinsipp for de fleste 

anlegg. Hvilke begrensninger som ligger i anlegget bør avklares i 

planleggingsstadiet. Dette kan eksempelvis være tilrettelegging for parkering for 

bevegelseshemmede og adkomst for syns- og orienteringshemmede. 

 

Idrettsanlegg og friluftsområder skal kunne brukes av alle, både fastboende og 

besøkende. Det bidrar til å styrke et attraktivt aktivitetstilbud i kommunen. Og 

både lag, foreninger og Risør kommune ønsker at flest mulig bruker anleggene.  

 

Det skal tas hensyn til estetikk og miljø ved planlegging og godkjenning av 

anlegget. Støy, plassering i forhold til øvrig bebyggelse, materialvalg og 

psykososiale forhold må vurderes. Det er også viktig å avklare hvilke potensielle 

sosiale problemer et anlegg kan skape gjennom anleggets utforming og 

plassering. 
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8) Analyse av behov for nye 
anlegg 

Behovene for kommende 4- og 12-årsperiode er registrert ved å involvere 

Idrettsrådet, de ulike enhetene i Risør kommune, kommunale og private 

barnehager, samt innspill fra lag og foreninger. Dette gjelder både nyanlegg og 

rehabilitering av eldre anlegg og nærmiljøanlegg.  

 

Ved vurdering av behovet for anlegg for fysisk aktivitet og folkehelse vil bl.a. 

følgende forhold være sentrale: 

 Eksisterende aktivitet og anleggsdekning 

 Ønske om utvidelse av eksisterende aktiviteter til nye brukergrupper 

 Spesielle behov for ulike aldersgrupper (småbarn, ungdom, eldre) 

 Spesielle behov i ulike ferdighetsgrupper (barn, trimere, mennesker med 

nedsatt funksjonsevne og toppidrettsutøvere) 

 Ønsker og behov som er innrapportert fra idrettslag, idrettsrådet, skoler, 

velforeninger, friluftsorganisasjoner eller andre aktører 

 Kulturelle tradisjoner 

 Prognoser for befolkningsutviklingen og for utviklingen av interessen for 

ulike aktiviteter 

 Prioriteringer i Fylkeskommunal sektorplan for idrettsanlegg 

 Vekstområder/boligutbygging i kommunen 
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9) Tiltaksplan 

9.1  BEHOV FOR TILTAK 

Oversikten inneholder både kortsiktige (4-års perspektiv) og langsiktige behov 

(12-års perspektiv).  

Langsiktige behov er tiltak som ikke er kostnadsberegnet og/eller ikke har fastsatte 

tidsrom for gjennomføring. Kommunen dokumenterer behovene for langsiktig 

planlegging og registrering av alle innspill til tiltak. Tiltaksplanen skal rulleres 

hvert år. 

9.2 KORTSIKTIGE BEHOV/TILTAK  

Innspill innsendt for rullering til 2019 er i fet skrift i oversikten under. 

Lista er uprioritert. 

Anleggseier Anlegg Anleggs-

kategori 

Geografisk 

plassering 

Kostnad Anleggs

start 

Inn-

spilt til 

planen 

Risør kommune Klatrevegg, 

husker og 

apparater som 

inkluderer 

jenter 

Nærmiljøtiltak Risør 

Ungdomsskole 

  2018, 

av 

Bystyre

t 

Risør 

Fotballklubb 

Garderobebygg

- Utvidelse av 

eksisterende 

klubbhus 

Ordinært 

anlegg 

Kjempesteins-

myra 

 2019 2018 

Hrimfaxi 

Hesteklubb  

Klubblokale  

I eksisterende 

ridehall 

Ordinært 

anlegg 

Røysland Gård  2019 2018 

 

Hope IL Garasje/bod 

for lagring av 

løypemaskin 

Nærmiljøanl. Hope  2019 2018 

Risør Freeride / 

Risør kommune 

Betongdekke/ 

Skatepark 

Nærmiljøanl. / 

Ordinærtanl. 

Kommer an på 

størrelsen 

Kjempesteins-

myra 

 2019 2018 

Risør Golfklubb 

m/Arendal 

Golfklubb 

Driving range, 

chipping 

område, 

sandbunker og 

putting greener 

Nærmiljø 

anlegg/ ordinært 

anlegg 

Uavklart   2017 

Tennisklubben Tennishall Ordinært anlegg Uavklart   2017 

Gåseveien/Gåse-

stien Velforening 

Ballbinge med 

basketkurver 

Nærmiljøanlegg Gammel grusbane 

i tilknytning til 

Gåseveien 

  2017 
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Risør kommune /Gåsestien/Erlev./

Lerkeveien 

Risør kommune Belysning  Nærmiljøanlegg Sti i Urheia   2017 

Risør kommune Rehabilitering 

av ballbinge 

Nærmiljøanlegg Søndeled skole   2017 

Moen Vel Turstier Nærmiljøanlegg Auslandstjenna/ 

Moen 

  2016 

Risør kommune Cricketbane Nærmiljøanlegg Randvik?   2016 

Innspilt av 

privatperson 

Frisbeeidretter Nærmiljøanlegg Randvik   2016 

Innspilt av 

privatperson 

Momentumpark Nærmiljøanlegg Ikke foreslått   2016 

Oss Vel Sandvolleyballb

ane og 

oppgradering av 

badeplassområd

et 

Nærmiljøanlegg Karoline, Sandnes  2017 2016 

Risør kommune 

v/RUV 

Omlegging og 

utvidelse av 

trase av 

eksisterende 

lysløype 

Nærmiljøanlegg Hope   2016 

Risør kommune Svømme-

opplæring for 

barn i barnehage 

    2016 

Risør kommune 

Risør 

fotballklubb 

Tribune ved 

kunstgressbane 

Ordinært anlegg Kjempesteins- 

myra 

  2014 

Risør kommune Treningsapparat

er 

Nærmiljøanlegg Søndeled Andel av 

200 000 

(HP/ØP 

Disp.fond) 

2015 2015 

Risør kommune Treningsapparat

er 

Nærmiljøanlegg Hope /Sandnes Andel av 

200 000 

(HP/ØP 

Disp.fond) 

2015 2015 

Risør kommune Treningsapparat

er 

Nærmiljøanlegg Urheia Andel av 

200 000 

(HP/ØP 

Disp.fond) 

2015 2015 

Risør kommune? 

Innspilt av 

privatperson 

Parkour-anlegg Nærmiljøanlegg Ikke foreslått i 

innspill 

  2015 

Moen Vel Skaterampe Nærmiljøanlegg Tjenna ved 

Dalane på Moen 

 2016 2015 
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9.3 LANGSIKTIGE BEHOV / TILTAK 2016-2025 

 

Risør kommune Bytte til 

kunstgress med 

undervarme på 

dagens 

gressbane 

Ordinært anlegg Kjempesteins-

myra 

 2019? 2014 

Risør kommune Treningsapparat

er 

Nærmiljøanlegg Risør sentrum/ 

Kastellet 

  2014 

Risør kommune/ 

Moen vel 

Treningsapparat

er 

Nærmiljøanlegg Originalbukta på 

Moen 

  2014 

Risør kommune Treningsapparat

er 

Nærmiljøanlegg Risør sentrum/ 

Stangholmen 

  2014 

Risør kommune / 

Øysang Vel 

Balløkke/volley

ball-bane 

belysning/aktivit

ets-arena/turstier 

Nærmiljøanlegg Hødnebø   Skal 

priori-

teres 

ved 

søknad i 

hht 

vedtak  

Aust-Agder 

fylkes-kommune 

Ballbinge Nærmiljøanlegg Hønseheia   2014 

Risør 

Tennisklubb 

Tennisbaner Nærmiljøanlegg Heiveien    

Risør kommune Tiltak på 

skoleplass 

Nærmiljøanlegg Hope skole/sfo 120.000 2015  

Risør kommune Tiltak på 

skoleplass 

Klatrevegg/ 

skateramper 

Nærmiljøanlegg Søndeled 

skole/sfo 

 2015 2014 

Skateklubben / 

Risør kommune 

Oppgradering av 

Skatebanen på 

Kjempesteinsmy

ra 

Nærmiljøanlegg Risør kommune / 

Skateklubben 

400.000   

Moen Vel Trim og 

kulturløyper 

Nærmiljøanlegg Moen  2015 2014 

Risør Jeger og 

fiskerforening, 

Tryta 

Skytebaneanleg

g 

Ordinært anlegg Er under 

utredning 

 2014  

Anleggseier Anlegg Anleggs-kategori Geografisk plassering Anleggs

-start 

Risør kommune Oppgradere 

Idrettsbygget 

Svømmehallen, 

garderober og gymsal 

Ordinært anlegg Kjempesteinsmyra  
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Risør kommune Stier og trapper Nærmiljø-anlegg Urheia/Buvik-platået  

Risør kommune Utbedre Krantrappene Nærmiljøanlegg Kranheia  

Risør kommune 

(Innspill fra Risør 

Håndballklubb) 

Treningshall Ordinært anlegg Kjempesteins- 

myra 

 

Risør museum Sti/parkering  Nærmiljøanlegg Hisåsen  

Idun IL Skianlegg m/trekk Ordinært anlegg Søndeled  

 

Idun IL Utvidelse av turløyper Nærmiljøanlegg Søndeled  

Speiderne Utbedre stiene til 

Vakthusheia 

Nærmiljøanlegg Tjenndalsheia  

Risør kommune Kunstisbane Ordinært anlegg Kjempesteins- 

myra 

 

 

Nautnes Rideanlegg Ordinært anlegg Nautnes  

Risør kommune v/RUV Universelt utformet 

kyststi 

Ordinært anlegg / 

Nærmiljøanlegg 

Flisvika-Randvik 2015 


