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KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT, FRILUFTSLIV OG
KULTURBYGG 2011 - 2016
FORORD
Idrett og fysisk aktivitet engasjerer kommunens innbyggere.
God plan skal være politisk styringsredskap for utviklingen på området.
Gjennom plan skal idrett og fysisk aktivitet behovsvurderes og være grunnlag for
prioritering av spillemidler.
I Overhalla ble første kommuneplan for idrett, friluftsliv og kulturbygg vedtatt i 1994,
senere revidert flere ganger og rulleres årlig.
I 2006 ble anleggsregister med beskrivelse av alle anlegg tatt inn i planen.
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1

INNLEDNING OG BAKGRUNN FOR PLANEN

Kommunen skal ha kommunedelplan for idrett, friluftsliv og kulturbygg, pålagt
gjennom plan- og bygningslovens krav om løpende kommuneplanlegging, og
plankrav for tildeling av spillemidler.
Kommunedelplanen er anleggsplan og skal fokusere på tilrettelegging for aktivitet for
alle.
Tradisjonelt er mange av anleggene bygd for aktiviteter for unge, men tilrettelegging
skal gjelde alle aldersgrupper.
Det er kjent at fysisk aktivitet fremmer livskvalitet og helse, og overordnet mål for
statlig idrettspolitikk kan formuleres gjennom visjonen idrett og fysisk aktivitet for
alle, en visjon for Overhalla kommune også.
Spillemidler til anlegg er hjemlet i lov om pengespill m.v. av 28.august 1992.
Fordeling av spillemidler skjer etter behovsvurdering på lokalt, regionalt og nasjonalt
nivå.
Lokalt er årlig rullering av plan for idrett, friluftsliv og kulturbygg grunnlaget for
denne tildelingen. Prosjekter det søkes tilskudd til, skal inngå i en vedtatt
kommunedelplan.
For Overhalla kommune er det viktig med plan som fremmer ønsket og nødvendig
anleggsutbygging og rehabilitering for å gi godt grunnlag for idrett, friluftsliv og
kulturliv.
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IDRETTS-, FRILUFTSLIV- OG KULTURPOLITIKK I OVERHALLA
KOMMUNE

2.1 HOVEDMÅL
I Overhalla kommune skal det gjennomføres utbygging og rehabilitering av anlegg og
bygg og tilrettelegging av områder for aktivitet innen idrett, friluftsliv og kulturliv slik
at idrett og fysisk aktivitet for alle er mulig i Overhalla.
Kommunedelplan for idrett, friluftsliv og kulturbygg skal være styringsverktøy for
kommunens planlegging og skal sikre tilrettelegging for fysisk og kulturell aktivitet
for alle aldersgrupper der de bor.
2.2 DELMÅL
For å nå målsettingen skal det sikres areal for idrettsaktivitet, leik og friluftsliv,
samordnet for hele kommunen.
Mulighet for finansiering av utbyggings- og rehabiliteringskostnader skal bedres
gjennom planens handlingsprogram.
Ved utbygging skal rikspolitiske retningslinjer for barn og unge og kommunens
øvrige planverk legges til grunn.
Ved utbygging skal estetikk og miljøhensyn sikres.
Ved tilrettelegging av områder og anlegg for friluftsliv skal kulturminnevernet
opprettholdes og biologisk mangfold skal ivaretas.
Funksjonshemmede skal gis adgang til alle kultur- og idretts- og friluftsanlegg.
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2.3 UTFORDRINGER OG VIRKEMIDLER FOR Å NÅ MÅLENE
Kommunedelplan er en forutsetning og et virkemiddel for ønsket anleggsutbygging
og tilrettelegging for aktiviteter.
Oppdatert plan med hensyn på anleggsregister og aktivitetskalender er nødvendig.
Vedtatt plan er en forutsetning for tildeling av spillemidler i kommunen.
Kommunedelplanen skal revideres hvert fjerde år, og rulleres årlig med hensyn på
prioritert handlingsprogram for tildeling av spillemidler.
Ved vurdering av prioritering vil følgende stå sentralt:
Eksisterende aktivitet og eksisterende anleggsdekning
Spesielle behov i ulike aldersgrupper
Spesielle behov for trimgrupper, funksjonshemmede, toppidrettsutøvere
Ønsker og behov som er innrapportert fra idrettslag, skytterlag, skoler,
velforeninger, andre frivillige lag og foreninger og andre
 Ønske om mer tidsmessige anlegg





3 RESULTATVURDERING AV SISTE PLANPERIODE
Anleggsdekningen i kommunen er god. Vi har anlegg til konkurranse og treningsbruk
i idrettsgrener som fotball, håndball, orientering, langrenn, skyting, friidrett og golf.
Det er årlig flere søkere til spillemidler enn det er midler til.
Følgende har fått tildelt spillemidler siste periode:
2012:
Solumstien
Grytsjøstien
Bertnem klatrefelt
2013:
Hunn skole skytebane
Namsen golfbane
Klubbbhus
Fridtun
Skogmo skytterhus
Bertnem klatrefelt
2014:
Bergløypa
Solumstien
2015:
18 hulls golfbane
Skogmo skytterbane
Turkart Nordfjellet
Råbakken motocrossbane
2016:
Råbakken motocrossbane
Fuglår leirduebane
Ferjemannsv. Balløkke

6

kr. 840 000
kr. 251 000
kr. 33 716
kr. 184 000
kr. 288 000
kr. 173 000
kr. 117 000
kr. 40 000
kr. 514 000
kr. 360 000
kr. 276 000
kr. 132 000
kr. 312 000
kr. 600 000
kr. 600 000
kr. 191 000
kr. 84 000
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4 FORHOLD TIL ANDRE PLANER
Kommunedelplanen har målsetting om tilstrekkelig areal for fysisk aktivitet. Ved
utarbeiding av kommune- og reguleringsplaner skal det innarbeides areal for slike
anlegg. Behov rettet mot idrett, friluftsliv og kulturliv bør samordnes med gode
bomiljø og godt skolemiljø.
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KOMMUNENS ØKONOMISKE BIDRAG TIL ANLEGG OG DRIFT

Overhalla kommune kan etter søknad gi tilskudd til nyanlegg og rehabilitering av
eldre anlegg og bygg innen idrett og kultur.
5.1 KOMMUNALT TILSKUDD TIL NYANLEGG OG REHABILITERING
Vedtatt gratis parkering ved turmålene gjeldende fra 2014.
5.2 KOMMUNALT ÅRLIG DRIFTSTILSKUDD
Løypekjøring
kr. 180 000
Baneleie
kr. 300 000
Strøm lysløyper
kr. 70 000
Kulturmidler

kr. 328 000

Planen skal tydeliggjøre kommunens forpliktelser i forhold til tilskudd til
enkeltprosjekt og tilskudd til årlig drift.

6 PLANPROSESSEN
Planen ble siste gang revidert etter plan- og bygningsloven i 2010 der hovedfokus
var:
 Overtakelse av Gimle
 Andre kulturbygg
 Bruk av Namsosbanen
 Løypetraseer vinter
 Turstier på barmark
 Nærmiljøanlegg
 Kommunal økonomi
Tiltakene er gjennomført eller pågår med unntak av bruk av Namsosbanen som
kommunen ikke fikk aksept for.

7 DEFINISJONER AV IDRETTSANLEGG OG ORDNINGEN MED
SPILLEMIDLER
Departementet klassifiserer anleggene etter hvordan spillemidlene fordeles.
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Spillemidler til anlegg for idrett og fysisk aktivitet er i dag hjemlet i lov om pengespill
m.v. av 28. august 1992 nr 103, § 10 og forskrift gitt ved kongelig resolusjon av 11.
desember 1992.
7.1 ORDINÆRE ANLEGG
Ordinære idrettsanlegg er i hovedsak nært knyttet til konkurranse- og
treningsvirksomhet for idrettsorganisasjonene. Tekniske krav til mål og utforming av
anleggene tar utgangspunkt i konkurransereglene til det enkelte særforbund.
Hovedregel for beregning av tilskudd er 1/3 av godkjent kostnad. For enkelte større
og kostnadskrevende anleggstyper er det fastsatt høyere maksimale tilskuddssatser.
Anlegg i Namdalen kan få et tillegg på 20% av ordinært tilskudd.
Ved beregning av tilskudd er nedre grense for godkjent kostnad kr. 150 000.
7.2 NÆRMILJØANLEGG
Nærmiljøanlegg er anlegg eller områder for egenorganisert fysisk aktivitet,
hovedsakelig beliggende i tilknytning til bo- og oppholdsområder.
Områdene skal være allment tilgjengelige og for egenorganisert aktivitet, primært for
barn og ungdom, men også for lokalbefolkningen for øvrig.
Nærmiljøanlegg skal ikke dekke behovet for anlegg til organisert idrett eller til
ordinære konkurranser i idrett.
Nærmiljøanlegg kan lokaliseres i tilknytning til skoleanlegg eller idrettsanlegg. Ved
samlokalisering med idrettsanlegg gjelder som nevnt over at nærmiljøanlegget skal
være for egenorganisert aktivitet. Anlegg ved skole skal stå åpent etter skoletid.
Til nærmiljøanlegg kan det søkes om tilskudd med inntil 50 % av godkjent kostnad.
 Anleggene må ha en totalkostnad på mellom kr. 50 000 og kr. 600 000.
 Det kan søkes om spillemidler på samme anlegg i tre omganger (tre byggetrinn)
 Namdalstillegget gjelder ikke
 Samlet statlig tilskudd kan ikke overstige 50 % av godkjent kostnad
 Summen av offentlige tilskudd kan ikke utgjøre høyere beløp enn
kontantutgiftene i godkjent kostnad.
7.3 HVEM KAN SØKE OM SPILLEMIDLER?
Søkere kan være kommuner, fylkeskommuner, idrettslag, andelslag eller andre
sammenslutninger.
For andre sammenslutninger må vedtektene forhåndsgodkjennes av Kultur- og
kirkedepartementet. Dette gjelder ikke for borettslag/velforeninger ved søknad om
tilskudd til nærmiljøanlegg.
For andelslag og aksjeselskap må vedtektene inneholde bestemmelser som sikrer
idretten og at det offentlige har kontroll med eierforhold og drift.
Det er et grunnleggende prinsipp at støtte i form av spillemidlene ikke skal danne
grunnlag for fortjenestebaserte eierformer eller omdannes til fortjeneste for private
eiere.
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7.4 HVA KAN DET SØKES OM TILSKUDD TIL?
Det kan søkes om tilskudd til bygging og rehabilitering av idrettsanlegg som er åpne
for allmenn idrettslig virksomhet og som ikke er underlagt kommersielle interesser.
For kulturbygg skal tilskuddet gå til nybygg, ombygging og modernisering av
kulturhus som kan gi rom for ulik kulturell virksomhet.
7.5 HVOR MYE KAN DET SØKES OM?
Hovedregel er at det kan søkes om tilskudd med inntil 1/3 av anleggets godkjente
kostnad opp til et maksimumsbeløp. Nedre grense for godkjent kostnad ved
beregning av tilskudd er for tiden kr 150 000.
For enkelte anleggstyper fastsettes særskilte maksimale tilskuddsbeløp.
7.6 HVORDAN SØKE OM SPILLEMIDLER?
Søknad om tilskudd til idrettsanlegg, nærmiljøanlegg og kulturbygg leveres
elektronisk på nettstedet www.idrettsanlegg.no.
Det er særlig viktig å merke seg:
 Planene for idrettsanlegg må på forhånd være godkjent av kommunen, med
unntak av planer for enkelte typer mer kostnadskrevende idrettsanlegg, Disse må
sendes inn til departementet for forhåndsgodkjenning (se Planlegging og bygging
av idrettsanlegg).
 Kommunen fastsetter selv frist for søknad om spillemidler til anlegg i egen
kommune. Frist for en samlet oversendelse av kommunens spillemiddelsøknader
til fylkeskommunen er 15. januar hvert år. Før søknadene oversendes
fylkeskommunen, må de være i formell orden.
 Det er departementet som fastsetter rammen for det beløp fylkeskommunen får
til fordeling hvert år. Departementet skal meddele fylkeskommunen om beløpets
størrelse innen 1. mai.
 Det er fylkeskommunen som fordeler tildelt beløp og underretter søkere om
resultatet innen 1. juli.

8 REGISTRERING AV AKTIVITET, ANLEGG OG OMRÅDER
8.1 IDRETT
I Overhalla kommune er det idrettslag, skytterlag og klubber for ulike
idrettsaktiviteter.
De største idrettsaktivitetene er fotball, skyting, friidrett og skiidrett. Innenfor de
tradisjonelle idrettsaktivitetene er det relativt god rekruttering, men vi ser
variasjoner i tiden.
Trimaktiviteten er god i Overhalla.
8.2 FRILUFTSLIV
Turområder og tilrettelegging ellers, gir tilbud til de fleste brukergrupper.
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Ved siste revidering av planen var skiløyper og sommerstier et tema det var fokusert
på.
Restaurering av Solumstien til Himovatnet og Grytsjøstien er godkjent etter plan- og
bygningsloven, og Solumstien er ferdig, mens Grytsjøstien ikke er helt ferdig ennå.
Begge prosjektene fikk innvilget spillemidler i 2012 og 2013.
Opprusting av stien fra Berg til Koltjønnhytta er gjennomført i regi av Berg-løypas
venner og Koltjønnhytta. De fikk spillemidler i 2014.
Det er ingen aktiv organisasjon for friluftsliv i Overhalla, men Namdal Turlag dekker
også Overhalla.
8.3 KULTUR
I kommunen er det frivillige lag og foreninger for ulike interesser.
Lagene er kategorisert innenfor barne- og ungdomsarbeid, pensjonister, sang- og
musikk, sanitetsarbeid og en samlekategori med bl.a. Røde Kors, Historielag,
Kunstforening og MC-klubb.
Tar vi tillegg med velforeninger og grendelag som tradisjonelt organiserer
lekeplasser og balløkker, gjør disse foreningene mye for å skape aktivitet i
kommunen.
Rekruttering til lagene varierer.
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8.4 ANLEGG OG OMRÅDER
Revideres i 2017
Målet med registreringene er å skaffe et godt kunnskapsgrunnlag for å vurdere hvor
og hvordan forholdene for ulike aktiviteter kan bedres.
Bygg/anlegg til
idrettsformål

Ranem
Hunn
Øysletta
Totalt
Skolekrets
Skolekrets
Skolekrets
F
K
N/P F
K
N/P F
K
N/P
Friidrettsbane
1
1
Fotballbane
1
2
1
1
1
6
Ballplass/-binge
5
7
12
Tennisbane
1
1
2
Svømmehall
1
1
Idrettshall
1
1
Gymsal
1
1
2
Styrketreningsrom
1
1
Klubbhus
2
2
4
Lysløype
1
1
1
1
4
Alpinanlegg
1
1
Hoppbakke
1
1
Ake-/skibakke
2
1
1
4
O-kart
3
1
3
1
1
1
10
Skytebane
2
2
4
Skytterhus
1
1
2
Miniatyrbane
1
1
2
Leirduebane
1
1
Jaktskytebane
1
1
2
Sandvolleyballbane
1
1
2
Golfbane
2
2
Bilcrossbane
1
1
Go-kartbane
1
1
Isflate
1
1
1
3
Totalt
6
14 16 0
11 14 0
1
8
70
F= fylkesanlegg, K= kommunalt anlegg, N/P= nærmiljøanlegg, privat anlegg
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Anlegg/områder
for friluftsliv
Friluftsområder

Ranem
Skolekrets
16

Hunn
Skolekrets
16

Øysletta
Skolekrets
12

Totalt
44

Tilrettelagte
fiskeplasser

3

1

6

10

Badeplasser

1

3

6

10

P-plass/utfartspkt 2

3

1

6

Utleiehytter

3

2

4

9

Totalt

25

25

29

79

Bygg til
kulturformål

Ranem
Hunn
Øysletta
Totalt
Skolekrets
Skolekrets
Skolekrets
F
K
N/P F
K
N/P F
K
N/P
1
1
1
2
1
6

Samfunnshus/
Grendehus
Skoler
1
1
1
3
Ungdomsklubb
1
1
Bibliotek
1
1
2
Musikkhus
1
1
Kommunehus
1
1
Kirker
1
1
2
Totalt
1
6
1
1
3
2
0
2
0
16
F= fylkesanlegg, K= kommunalt anlegg, N= nærmiljøanlegg, privat anlegg
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9

ANLEGGSREGISTER

Revideres i 2017
9.1 SOLVOLL GRESSBANE
Eies og drives av Overhalla idrettslag.
Bygd som grusbane med friidrettsbane på 1950-talet. Ombygd til grasbane i 2001-2002.
Svært sandholdig grunn, tørr. Utsatt for isbrann, avhengig av god tilgang på vann, koples
til kum v/jernbane for å unngå trykkfall på Skage.
Krevende vedlikehold/oppfølging med hensyn på vann, gjødsling, graskvalitet. Banen
stengt hele 2005 på grunn av isbrann/tørke året før. Mer ressurskrevende enn
kostnadskrevende.
Benyttes av de yngste årsklassene, Skagelagene, og en del eldre lag. En god del uutnyttet
kapasitet, men bra i en periode med vanskelige grasforhold.
Ønsker å vedlikeholde/forbedre grasstandard. Garderobe/dusjforhold på skolen er for
langt unna. Ideelt med utbygging/tilrettelegging på Solvoll.
9.2 KLUBBHUS SKAGE
Eies og drives av Overhalla idrettslag.
Bygd på 1980-tallet. Renovert i 2003-2004 etter vannskade. Ikke isolert, innlagt vann og
strøm. Kiosk, lagerrom og toalett.
Ingen vesentlige kostnader, ingen spesielle vedlikeholdsoppgaver.
Benyttes lite, mest som lager, uegnet som garderobe.
Ønsker å vedlikeholde.
9.3 SKOLEBANEN, HUNN SKOLE
Eies og drives av Hunn skole.
Kostnadsfordeling mellom skolen og idrettslaget på utgifter til mål og nett. Idrettslaget
merker banen. Lysanlegg dekkes av skolen.
God, først og fremst skoleaktivitet. Idrettslaget benytter anlegget til en del treninger og
kamper i aldersbestemte klasser og grendefotball. Noe ledig kapasitet på kveldstid.
9.4 BALLBINGE, HUNN SKOLE
Eies og drives av Overhalla idrettslag og Hunn skole.
Bygd av Overhalla idrettslag som en del av skolens uteområde. Idrettslaget etterfyller
grus, og har ansvaret for selve konstruksjonen. Skolen har løpende vedlikehold.
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Idrettslagets egenandel ved bygging, kr. 40 000 – 50 000. Skolen dekker løpende
utgifter, for eksempel strøm.
Meget stor aktivitet. Begrenset kapasitet i perioder, både på dag- og kveldstid.
Ønsker å vedlikehold, fornye og etterfylle grus.
9.5 SKAGE LYSLØYPE OG SKILEIKANLEGG
Eies og drives av Overhalla idrettslag.
Bygd i 1982-1984. Idrettslagets hovedanlegg for langrenn, 2 km, 3 km og 5km løype.
Sterkt behov for rehabilitering; grøfting av hele løypa, rydding, stikkrenner, kulverter,
noe barklegging og en del nye stolper. Spillemidler til renovering innvilget i 2011.
Rehabilitering gjennomført i 2012 og 2013, men ikke fullført bl.a på grunn av mye
vindfall etter storm.
Skileikanlegg bygd 1995-1996.
En del årviss rydding. Egen tråkkemaskin kjøpt 2005/2006. Kr. 30-40 000 i årlige
løypekostnader, etter snøforhold.
Ujevn, men periodevis bra aktivitet, avhengig av snøforhold ellers i bygda. Må ha noe snø
før kjøring kan begynne.
Skileikanlegget kunne vært brukt mer, men krever mye tilrettelegging
Tildelt spillemidler i 2011 til renovering.
Ferdig, men det ble mye ekstraarbeid på grunn av stormskader etter ferdigstillelse
9.6 KLUBBHUS OG GARASJE, LEDDMYRA
Eies og drives av Overhalla idrettslag.
Klubbhus bygd 1984-1985 og garasje 1999-2000. I relativt bra stand, og vesentlig
forbedret bruksverdi etter renovering i 2005 med toalett og septiktank.
En del løpende vedlikehold. Ingen store kostnader.
En del brukt vinterstid i forbindelse med skiaktiviteter. God kapasitet, lite brukt om
sommeren.
Ønsker å holde vedlike, gradvis fornye utstyr m.m.
9.7 BLAKKHAUGEN
Eies av Overhalla idrettslag.
Er for tiden ikke i drift.
Alpinanlegg/akeanlegg med heis og lysanlegg bygd 1983/1984

14

Kommunedelplan for idrett, friluftsliv og kulturbygg 2011 - 2016

Økonomisk drift er svært avhengig av gode snøforhold. Faste utgifter til bl.a. årlig
heiskontroll er store. Ved god snøvinter er det økonomisk gjennomførbart.
Delvis aktivitet om vinteren. Sårbar for snøforhold. Ingen fast organisert aktivitet i
idrettslaget regi.
Ingen spesielle planer, ikke aktiv alpingruppe.
9.8 SVENNINGMOEN, HOVEDBANEN
Eies og drives av Overhalla idrettslag.
Idrettslagets hovedbane bygd 1987-1988. Gressbane, veldig god drenering, er etter
vedlikehold nå i veldig god stand.
Ingen kostnader knyttet til selve anlegget. Driftskostnader ved klipping 2 ganger pr. uke,
gjødsling hver 3. uke og kalking hver vår.
Idrettslagets hovedanlegg, kapasiteten reguleres for å spare gressmatta, og holde en god
bane.
Målet er å vedlikeholde anlegget som idrettslagets hovedanlegg for fotball.
9.9 SVENNINGMOEN, FRIIDRETTSANLEGGET
Eies og drives av Overhalla idrettsanlegg.
Bygd i 1987-1988. Teknisk befaring av Norges Friidrettsforbund i 2001.
Renovert i 2007 med finansiering av spillemidler, lån og tilskudd fra Overhalla
kommune.
Overhalla idrettslag har arrangert 7 nasjonale mesterskap i perioden 1991-2003.
Ingen vesentlige årlige kostnader ut over små reparasjoner, oppgradering av utstyr og
vasking av banedekket. Etter at banevaskemaskinen brant opp, må vasking leies,
kr. 20 000 pr. år.
Komplett utstyr for trening og stevner, må låne litt ved større arrangement.
Kapasitet til vesentlig større aktivitet, friidrettsaktivitet varierer, men mange
arrangement i løpet av hver sesong.
9.10 SVENNINGMOEN, KUNSTGRESSBANEN
Eies og drives av Overhalla idrettslag.
Kunstgressbane med lysanlegg bygget 2003-2004. Tribune bygges i 2006.
Gummikuler etterfylt i 2005, rensing hvert år.
Teknisk utfordring er brøyting. Tåler begrenset vekt/type utstyr. Løser dette ved kjøp av
traktor i 2006.
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Viktig å holde banen åpen fra begynnelsen av mars for utleie og sparte kostnader på leie
av andre anlegg. Brøyting, slådding, etterfylling av gummikuler, rensing.
Lånefinansiert egenandel på kr. 930 000, årlig kostnad kr. 100 000. Leieinntekter
kr. 50 000-80 000.
Stor aktivitet fra mars til november. I perioder noe ledig kapasitet, men stort sett
utnyttet. En god del utleie om våren, ellers lite.
Ønsker å ha et vedlikehold som holder banen i god stand. Bygge ferdig tribuner og
salgsbod.
Banen restaurert med nytt dekke i 2015, men ennå ikke innvilget spillemidler.
9.11 SVENNINGMOEN, GRUSBANE.
Eies og drives av Overhalla idrettslag.
Bygd 1988, i god stand, litt hard.
Brøytes fra 1. april, slåddes årlig. Merkes til kamper. Ellers forholdsvis lite vedlikehold.
Lagt ned på grunn av ny barneskole.
9.12 SVENNINGMOEN, TENNISBANER
Eies og drives av Overhalla idrettslag.
To asfaltbaner bygd 1988-1989, gjengroing.
Litt aktivitet, god kapasitet. Et tilbud for egenaktivitet og som mosjonstilbud.
9.13 SVENNINGMOEN, SANDVOLLEYBALLBANER
Eies og drives av Overhalla idrettslag.
To baner bygd i 2003, en på grus og en på gras. Fellesprosjekt med OBUS.
Lagt ned, hinderløypa flyttet hit.
9.14 SVENNINGMOEN, KLUBBHUS
Eies og drives av Overhalla idrettslag.
Bygd i flere omganger. Flyttet til nåværende tomt i 1990, påbygd og rehabilitert i 20022003, en etasje og kjeller. Fortsatt for dårlig isolert i yttervegger, kjeller isolert i 20022003.
Litt lite lagerplass, og noe behov for fornyelse av kjøkken.
Kontor/møterom/toalett er greit, men behøver en del nye møteromsmøbler.
ADSL/bredbånd instalert.
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Lagerrom i kjeller fungerer bra etter innsetting ny leddport i 2005, men mye utstyr
lagret her.
For høyt strømforbruk, trolig på grunn av dårlig isolering. Ellers rimelig drift.
Mye brukt til møter og kurs. Kunne gjerne vært brukt mer til kafe, kiosk, sosial
møteplass.
Ønsker å sikre huset som en viktig møteplass for idrettslaget, bedre komforten og senke
strømforbruket.
9.15 SVENNINGMOEN, HINDERLØYPE
Flyttet til plassen for tidligere sandvolleyballbaner.
9.16 SVENNINGMOEN, MEDIEBYGG/SEKRETARIAT
Eies og drives av Overhalla idrettslag.
Sekretariatsbygg bygd 1995.
Instalert ADSL/bredbånd etter innføring av internettbasert arrangementssystem.
Lite vedlikehold, noe strømforbruk.
Brukt som sekretariat ved arrangement og en del møteaktivitet, men ledig kapasitet.
Kan brukes av gruppene til møteaktivitet/lager.
Ønsker å holde det vedlike. Eventuelt innrede til lager for friidrett, eventuelt flere
grupper.
9.17 SVENNINGMOEN, SPEAKERBOD
Eies og drives av Overhalla idrettslag.
Speakerbod m/tidtakerbod og lager bygd 1990. Kjeller er lager for friidrettsutstyr.
Høyttalerutstyr for stadion innkjøpt 2003, verdi kr. 60 000. Elektronisk tidtakerutstyr
innkjøpt 1996, kr. 120 000, senere oppgradert med ny maskinvare og programvare.
Noe innredningsbehov.
Lite kostnad. Ingen vesentlige driftsressurser kreves.
Brukes ved friidrettsarrangement og speakertjeneste på fotballkamper.
Lager brukes til treninger, stevner og skoleidrett.
Ønsker å vedlikeholde. Innrede noe, fornye tidtakerutstyr.
9.18 SVENNINGMOEN, LAGERBYGG
Eies og drives av Overhalla idrettslag.
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Det gamle bygget brant i 2005. Nybygg oppført 2006 ved friidrettsanlegget. En-etasjes,
ikke isolert garasje med to porter for tråkkemaskin og traktor.
9.19 UTEOMRÅDE VED OBUS OG GIMLE
Prosjektet startet opp, men stilt i bero på grunn av uavklart arealbehov for videre
skoleutbygging og trafikkløsning.
9.20 ØYSLETTA SKOLEBANE
Eies og drives av Overhalla idrettslag og Øysletta skole.
7-bane rehabilitert i 2003-2004. Lysanlegg bygd i samarbeid med Øysletta grendelag. I
god stand.
Idrettslaget har bekostet utbyggingen med bidrag fra kommunen og grendelaget. Ingen
spesielle vedlikeholdskostnader ut over slådding, mål/nett og lys.
Benyttes til aldersbestemte klasser, noe uorganisert aktivitet for voksne, samt til
skolegård/kroppsøving. God aktivitet, men uutnyttet kapasitet på kveldstid.
Ønsker å holde den vedlike.
9.21 LYSLØYPE GIMLE
Eies og drives av Overhalla idrettslag.
Rehabilitert i 1997/1999. i relativt bra stand, men må påregnes noe vedlikehold årlig.
Prepareres med den gamle tråkkemaskinen, med mulighet for å skjøte på løype til
Solem.
Løypeprepareringskostnader. Noe årlig vedlikehold av trase.
Bra aktivitet, mye bedre etter at tråkkemaskinen ble tatt i bruk. Løyper kjøres opp for
skolen.
Ønsker å vedlikeholde, og rehabilitere, ikke tidsbestemt.
9.22 LYSLØYPE ØYSLETTA
Eies og drives av Overhalla idrettslag.
Løype bygd på 80-tallet ikke lenger i bruk.
Ny lysløype bygd på Øysletta, åpnet 25.mars i 2009.
Finansiert med spillemidler og fra Gjensidigefondet.
9.23 LYSLØYPE, ØYSVOLLEN
Eies og drives av Overhalla idrettslag.
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Bygd på 80-tallet. Noe behov for utbedring i lia mot Namsen og Gansmoøya. Idrettslaget
har kjøpt skuter med bidrag fra Øyesvold og Omegn velforening.
Drift/vedlikehold av skuter, årlige kostnader på kr. 5-10 000. Rydding m.m. av løype.
Lokalt engasjement med løypekjøring.
Bra aktivitet og god kapasitet. Kjøres løype til Myrmoåsen.
9.24 TETLIBAKKEN
I privat eie, men brukes av Overhalla idrettslag.
Hoppbakke bygd 1990-1995 av private interesser.
Drift og økonomi styres av private eiere.
Bra aktivitet når gode snøforhold. God kapasitet.
Ønsker å beholde den som treningsbakke.
9.25 MELEN, LEIKEPLASS/AKTIVITETSANLEGG
Eies og drives av Melen barne- og ungdomsklubb.
Etablert 1976. Leikeapparater, husker, klatrestativ m.m. Ballnett, høydestativ,
lengdegrop, fotballbane, kulering, sandkasse, leskur og plen m/ sittegruppe.
Dekket på fotballbanen er for løst, så behøver opprusting. Noen av leikeapparatene bør
fornyes.
Teknisk drift og plenklipping utføres på dugnad. Klubben søker årlig om kulturmidler,
litt underskudd i fjor.
Brukes daglig til leikeplass og fotball-leik. Fotballbane i grendaserien
Skiløype og skøyteis om vinteren.
Har konkrete planer for opprusting av fotballbane, med nytt dekke og eventuelt nye mål.
Fornying av noen leikeapparater.
9.26 KLEPPEN, LEIKEPLASS OG FOTBALLBANE
Eies og drives av Øyesvold og Omegn velforening. Ca. 70 familier som er medlemmer.
Fotballbanen er i bra stand. Leikeplassen mangler leikeapparat.
Skutergarasjen er bygd med innvilget spillemidler på kr. 17 000.
Fotballbanen brukes av grendaserielaget, og på eget initiativ av ungene. Velforeningen
ønsker å øke aktiviteten på anlegget.
Prosjektet er ikke realisert.
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9.27 KRABBSTUMARKA, FOTBALLBANE
Eies og drives av Krabbstumarka velforening.
Banen er bygd på starten av 1980-tallet. Restaurert i 2007 med delfinansiering av
spillemidler.
Banen er planert og oppgrusing. Det er satt opp nye mål og gjerdet er utbedret.
Det er stor aktivitet med barn i alle aldrer. Banen brukes til kamper i grendaserien
9.28 SAUTERGATA BALLØKKE OG ISBANE
Drives av Sautergata velforening.
Renoveres med rydding, gruslegging og nye mål.
Skal tilrettelegge for is på vinterstid.
Ønsker å bygge skotthyllbane.
Innvilget spillemidler i 2016.
9.29 ØYSLETTA JAKTBANE
Eies og drives av Øysletta jaktbane. 103 medlemmer, 28 under 18 år.
Skytebane med overbygd standplass bygd 1992. 6 skiver/100 meter. Skivetrekk, 1
selvanviser. Det er framført strøm til anlegget.
Lager for skivemateriell, 10 m2 og oppholdsrom, 30 m2.
I 2007 er standplass oppgradert med påbygd oppholdsrom. Nytt fundament og
endefester for skivetrekket. Standplassbygg nymalt, tilførselsvei og parkeringsplass
oppgruset.
Anlegget driftes på dugnad, annen hjelp leies inn ved behov. Kontingent dekker utgifter
til strøm, forsikring, vedlikeholdsutgifter. Regnskap føres av Skistad Regnskap.
Faste treningskvelder fra mai til september, samt konkurranser. Benyttes nesten hver
dag i sommerhalvåret. Meget god kapasitet siden anlegget er åpent hver dag i
barmarksesongen.
Oppskyting storviltprøve august til september.
Ønsker å montere 6 elektroniske skiver, alt inkludert.
9.30 ØYSLETTA SKYTEBANE
Søker Namdal Sportsskytterlag
Namdal Sportsskytterlag har søkt spillemidler flere år for å bygge skytebane med to
feltbaner og 25 meters pistolbane.
Første søknad kom for 2004, men prosjektet er stilt i bero.
9.31 KOLTJØNNHYTTA
Eies og drives av Koltjønnhytta AL.
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Hytta er bygd i 1959. Skiftet vinduer i 2004/2005, skiftet bordkledning på vestveggen og
beiset i 2006.
Forholdsvis god økonomi. Drifta og nødvendig vedlikehold er basert på dugnadsinnsats.
Hytta leies ut hele året til private, skoler. Er åpen hver søndag i vinterhalvåret. Er ellers
besøkt mye hver dag, og fremre rom er åpent.
Ønsker å fortsette med vedlikehold og utbedring. Mer beising ute, og innvendig maling.
Nye takrenner på uthuset.
Forbedre adkomsten til hytta, få den tørrere.
9.32 LIASETERBUA
Eies og drives av Koltjønnhytta AL.
Ny hytte bygd opp i 2006 etter brann i 2005, 28 m2.
Det er noe usikkert hvordan økonomien blir med drift av to hytter.
Liaseterbua skal være åpen for alle som ferdes i området, og det er god mulighet for
overnatting med fire sengeplasser.
Ønsker å vedlikeholde ny hytte og styrke markedsføringen av begge.
9.33 SOLVOLL
Eies og drives av U.L. Framsteg.
Det er god aktivitet med arrangement og utleie.
Huset er restaurert med unntak av kjøkkenet som står for tur.
9.34 MELASAL’N
Eies og drives av Sør-Skage Grendehus, ca 400 medlemmer.
Huset er bygd ca. 1880, og er ca. 300 m2. Det er godt vedlikeholdt med nytt kjøkken,
inngangsparti og toalett som tilfredsstiller krav til universell utforming. Utbyggingen har
fått tildelt spillemidler.
Mye utleid til private arrangement, men også fester arrangert av både huset og
gammeldansklubben. Brukt i forbindelse med utearrangement og Melamartnan.
Målet er å holde huset i god stand slik at det kan leies ut mest mulig til grendefolk.
9.35 GIMLE HALL OG SAMFUNNSHUS
Eies og drives av Overhalla kommune.
Bygget ble noe restaurert i forbindelse med kommunal overtakelse.
Det er innvilget spillemidler til ventilasjonsanlegg og takutbedring.
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9.36 GIMLE HALL OG SAMFUNNSHUS. REHABILITERING
Under arbeid
9.37 GIMLE SKYTTERBANE
Eksisterende bane ombygd til elektronisk bane. Trappeheis for å tilfredsstille krav til UU
ennå ikke montert.
9.38 SKYTEBANE OG SKYTTERHUS, SKOGMO
Eies og drives av Overhalla og Ranum skytterlag.
Skytterhuset fikk tildelt spillemidler i 2013. Renoveringen er ferdig.
9.39 SKYTEBANE OG SKYTTERHUS, SKAGE
Eies og drives av Nordre Skage Skytterlag.
Huset er bygd i 1960 og ble revet i 2015.
9.40 SKYTEBANE, 100-, OG 200 METERS BANE, SKAGE
Eies og drives av Nordre Skage Skytterlag.
Banen bygd i 1985.
100metersbanen er påkostet nytt skytekontor og deler av nytt tak. Motor på
skivetrekket er dårlig.
200metersbanene er lite brukt på grunn av setningsskader og ras.
Begge standplassene må rehabiliteres eller ny bane må vurderes.
9.41 MINIATYRSKYTEBANE, KJELLER HUNN SKOLE
Eies og drives av Nordre Skage Skytterlag.
Banen er i god stand og fungerer bra. Mye brukt.
Banen er oppgradert med elektroniske skiver som har fått tildelt spillemidler.
9.42 HUNN SKOLE. REHABILITERING
Renovering og utbygging i 2017.
9.43 NAMSEN GOLFBANE
Eies og drives av Namdal Golfklubb, ca. 100 medlemmer.
Banen etablert 2000 som 6-hullsbane på eksisterende grasmark, oppgradert i 2002 til
9-hullsbane og godkjent av Norges Golfforbund.
Fikk tildelt spillemidler fra 2006 til 2009, til sammen kr. 1 913 000.
Banen har Driving Range (treningsbane) som drives av grunneier.
Garasje og klubbhus etablert.
Vedlikeholdet er styrket ved innkjøp av lufteutstyr for greener.
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Forbedringer utført, bl.a. ved konsulenthjelp fra Norges Golfforbund.
Største utgiftspostene er leie av jord, drift og vedlikehold av bane og utstyr,
leasing/nedbetaling av lån og lønn av klippere.
Dagens aktivitet på banen forutsetter et oppgradert anlegg med ni hull som kan spilles
to ganger for å få en full golfrunde. Innvilget spillemidler til denne oppgraderingen i
2016, men klubben vurderer likevel å ikke gjennomføre oppgraderingen.
Høyning av standarden tilsier mer erfaring og spesialkunnskap enn bare dugnad kan gi.
Driving Range må få en mer stabil driftsform og bli oppgradert.
Det er utført ulike forbedringer/vedlikeholdsarbeid på alle hull.
Skifting av hovedtilførselsledning som er lagt i grøft. Vanningsanlegg er ordnet med eget
uttak for hvert hull
Klubbhuset pusset opp og fikk spillemidler i 2013.
Jobbes aktivt sammen med Naturvernmyndighetene om bedre informasjon og planer
om bla utkikkstårn for fuglekikking i det tilgrensende Storskogen naturreservat.
9.44 RÅBAKKAN MOTORSTADION
Eies og drives av NMK Namdal. Ca 100 medlemmer, mange brukere i forbindelse med
løp og trafikksikkerhetsdager.
Bilcrossbanen startet bygd i 1998 og er senere ombygd i henhold til nye sikkerhetskrav.
Banen brukes til bilcrossløp, gatebilaktivitet, crosskart og motorcross. Det arrangeres
årlig trafikksikkerhetsdag for elever i videregående skole.
Bygging av klubbhus/sanitæranlegg påbegynt i 2006. Dette prosjektet fikk spillemidler i
2006 og er ferdig.
Klubbhus trinn II er under planlegging, og det søkes om spillemidler for 2017.
9.45 REGIONALT MOTOCROSSANLEGG
Eier og driver: Namdal motorsportklubb
Det er utarbeidet og vedtatt reguleringsplan for Råbakkan motorstadion i september
2013.
Det bygges regionalt motocrossanlegg og det er innvilget spillemidler i 2015 og 2016.
9.46 BARNEBANE MOTOCROSS
Eies og drives av Namdal motorsportklubb.
Barnebane under bygging i 2015, skal ferdigstilles 2016.
Søkt spillemidler for 2016
9.47 SERVICEBYGG TIL MOTOCROSS OG SNOWCROSS
Eies og drives av Namdal motorsportklubb.
Servicebygg for brukere av anlegget i Råbakken.
Bygget er under oppføring, og det er søkt om spillemidler.
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9.48 SCOOTERGARASJE, ØYSVOLLEN
Eies og drives av Øyesvold og Omegn Velforening.
Scootergarasje oppsatt med delfinansiering av spillemidler.
Ligger i tilknytning til turløype/lysløype, volleyballbane.
9.49 MYRMOÅSEN TURLØYPE, ØYSVOLLEN
Eies og drives av Øyesvold og Omegn Velforening.
Etablert med delfinansiering av spillemidler. Ferdig 2007.
9.50 AKTIVITETSHUS, ØYSVOLLEN
Eies og drives av Øyesvold og Omegn Velforening.
Ligger i tilknytning til løyper, volleyballbane og fotballbane.
9.51 VOLLEYBALLBANE, ØYSVOLLEN
Eies og drives av Øyesvold og omegn Velforening.
Etablert i 2006 med midler fra ”Frifond”.
Lyspunkt rundt banen er ikke ferdig.
9.52 SANITÆRBYGG- OG BOD, ØYSVOLLEN
Tatt i bruk.
9.53 AUNET GRENDEHUS
Eies og drives av 42 husstander i grenda.
Er pusset opp siste år med ytterligere oppussingsplaner for 2012.
Planer for bygging av bakstehus.
Brukes av medlemmer gjennom hele året, og ellers utleid til private selskap.
9.54 FRIDTUN GRENDEHUS
Eies og drives av Fridtun A/L.
Jevnlig restaurert. Nytt kjøkken ferdig i 2012, samt nytt inngangsparti, universelt utformet.
Brukes til lagets aktiviteter og leies ut til private arrangement.
Tildelt spillemidler i 2013.
9.55 SOLUMSTIEN TIL HIMOVATNET
Etablert på 70-tallet.
Renovert i regi av Overhalla Røde Kors.
Fikk spillemidler i 2012 og 2013, og ferdigstilt i 2013/2014.

9.56 GARASJE VED SOLUMSTIEN
Det skal bygges garasje for utstyr til vedlikehold av stien. En del av bygget er forbeholdt
Røde Kors og er ikke spillemiddelberttiget.
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9.57 GRYTSJØSTIEN
Gammel setersti fra Tømmersjøen til Grytsjøen.
Under renovering i regi av Øysletta grendelag.
Fikk spillemidler i 2012 til dette formål, men er ikke ferdig.
9.58 BERGLØYPA
Gammel sti fra Berg til Koltjønnhytta.
Berg-løypas venner og Koltjønnhytta har renovert stien slik at den blir mer brukt.
Arbeidet er godkjent prosjekt i hht plan- og bygningslov.
Det er bevilget kr 30 000 i kommunalt tilskudd som skal utbetales gjennom
Koltjønnhytta.
Fikk spillemidler i 2014.
9.59 BERTNEM KLATREFELT
Grong klatreklubb har etablert Bertnem klatrefelt. Norsk Bolteforbund har boltet alle
ruter. Prosjektet har fått spillemidler til nærmiljøanlegg i 2012 og 2013.
9.60 NORDFJELLET TURKART
Skal utarbeides av Namsos orienteringsklubb. Kartet skal dekke det meste av området
nord for Namsen.
Kartet skal også brukes som grunnlag for karttavler ved inngangen til turområdene.
Overhalla historielag og Koltjønnhytta AL skal utføre dugnad med navnsetting og øvrig
tekstinformasjon på kartet.
Kartkonstruksjon og synfaring ferdig.
9.61 FUGLÅR LEIRDUEBANE
Eksisterende bane.
Søkt om spillemidler i forbindelse med bygging av takoverbygg på standplass og restaurering
av bunkers for utskytingsmekanisme.
Anlegget ferdig i 2016.
9.62 BLAKKHAUGEN JAKTSKYTEBANE
Eksisterende bane. Eies og drives av Overhalla Jeger- og fiskeforening.
Ca 400 medlemmer.
Søkt om spillemidler i forbindelse med utbygging av banen.
Ønsker å utvikle fasiliteter på anlegget med parkering.
Bygge ny bjørnebane med bevegelige mål.
Anlegget har ikke kapasitet til å ta mot flere skyttere.

10 VURDERINGSGRUNNLAG FOR PRIORITERT HANDLINGSPROGRAM
Aktivitets- og anleggssituasjonen er grunnlag for tiltak som foreslås i
handlingsprogrammet.
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Handlingsprogrammet er kommunens prioritering av spillemidler.
Saksbehandling og politisk vedtak bør gjenspeile forutsigbarhet med hensyn på
prioritering for å sikre utbygging og aktivitet etter vedtatt tidsplan.
Uforutsette hendelser og tilfeller kan rokere på dette prinsippet.
Anleggseier/driver må kunne endre tidligere prioriteringer eller komme med nye behov
ved årlig rullering.
Ved utsending av informasjon om spillemidler og søknadsprosedyre, skal gjeldende
prioritert handlingsprogram vedlegges.
10.1 IDRETTSANLEGG
Idrettsanlegg til konkurranse- og treningsbruk har god dekning i Overhalla, men det er
registrert ønsker og behov for rehabilitering av eksisterende anlegg.
Nærmiljøanlegg skal gi mulighet for aktivitet på skolefritidsordning og i skoletida, men
også gi gode vilkår for uorganisert aktivitet for barn og unge i fritiden.
10.2 FRILUFTSOMRÅDER
Gjennom kommunens arealplanlegging er det behov for å sikre areal til friområder i
sentrums- og tettbygde strøk, rundt skoler og barnehager. Likeens areal for
tilrettelegging av trafikksikker adkomst til nærmiljøområder, areal til adkomst og
turutgangspunkt med mulighet for parkering.
Det er behov for utbedring av eksisterende stier og etablere forbindelser mellom
områder i nærheten av hverandre.
Opprusting av Solumstien til Himovatnet, Grytsjøstien fra Tømmersjøen og stien fra
Berg til Koltjønnhytta er ferdig.
Turutgangspunktene må gjøres tilgjengelig med godt vedlikehold av veger og
parkeringsplasser, samt skilting. Her er der arbeid å ta tak i. Det kan søkes tilskudd
gjennom fylkeskommunen til stimerking.
Brukervennligheten av områdene bør økes med bedre informasjon og toalett ved
parkeringsplassene.
Det er stor trafikk av hunder i skiløypene, og økende behov for tilrettelegging av
separate hundeløyper de første 200 meterne fra turutgangspunktene.
Det er viktig å fortsette arbeidet med holdningsskapende arbeid i forhold til bruk av
naturen. Forebyggende tiltak som god informasjon, salg av bålved og oppfordring til å ha
med sitteunderlag er viktig.

11 HANDLINGSPROGRAM FOR ANLEGG, OMRÅDER OG
AKTIVITETSTILTAK
Handlingsprogrammet er kommunens prioritering av spillemidler.
I tillegg til vurdering av aktivitets- og anleggssituasjon, vil kommunens økonomiplan og
øvrige betingelser for tildeling av offentlige midler ha betydning.
Kommunens utbyggingsplaner og arealplaner vil også være avgjørende.
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11.1 PRIORITERT HANDLINGSPROGRAM
Prioritert handlingsprogram for 2016 behandlet og vedtatt i Overhalla kommunestyre
21.12 2015, sak 99/15.
1. Formannskapets forslag til vedtak, med Ragnar Prestvik sitt tilleggsforslag, vedtas:
Kapittel 11.1 – Prioritert handlingsprogram i kommunedelplan for idrett, friluftsliv og
kulturbygg rulleres i henhold til innkomne søknader og kommunale føringer for
behandling av disse.
2. Overhalla kommunestyre ber administrasjonen avklare om det etterskuddsvis kan søkes
spillemidler eller nærmiljømidler til ballbinge ved Obus og effektuere dette.
Rehabilitering av Gimle, uteområde Obus og rehabilitering Hunn skole settes inn i
kommunedelplanen. Det tas sikte på å fremme ordinær søknad om spillemidler for 2017.
3. Ut fra dette prioriteres søknad om spillemidler for 2016 slik:
Prioritet
Søker
Ordinære søknader
1
Overhalla Jeger- og
fiskeforening
2
Namdal
motorsportklubb
3
Overhalla idrettslag
4

Overhalla Jeger- og
fiskeforening

5

Overhalla Skytterlag

6

Namdal
Motorsportklubb

7

Namdal
Motorsportklubb

Nærmiljøanlegg
1
Sautergata
velforening

Tiltak

Totalkostnad

Søknadssum

Restaurering
leirduebane
Regionalt
Motocrossanlegg
Renovering
kunstgressbane
Blakkhaugen
jaktskytebaneUtbygging
Gimle
skytterbaneOmbygging til
elektronisk bane
Råbakken
barnebane
motocross
Råbakken
servicebygg for
motocross og
snowcross

476 000

190 000

3 329 000

600 000

2 360 000

944 000

304 000

108 000

454 000

182 000

767 000

306 000

2 043 000

810 000

Renovering
balløkke,
skotthyllbane,
skøyteis

168 000

84 000

12 UPRIORITERT LISTE OVER ANLEGG
Uprioritert liste er bygg, anlegg og områder som ønskes utbygd eller renovert, men som
det ikke er konkrete planer for, eller ønskes gjennomført senere.
Dette er oppgaver som tas på sikt og etter tiltak i det prioriterte handlingsprogrammet.
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