
 

HANDLINGSPROGRAMMET 
Handlingsprogrammet har et tidsperspektiv på 4 år. Dette skal rulleres 

hvert år. Innholdet skal være en prioritert liste over idretts- og 

friluftslivsanlegg som skal rehabiliteres og/eller bygges. Den har en liste 

over ordinære anlegg og en liste over nærmiljøanlegg. 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

7.1 Handlingsprogram - Ordinære anlegg 2023-2026 
Anleggstype Prosjekteier Sted Priorite

t 
Søknads 
type 

Bygge-
start 

Anleggs 
kostnad 

Spillemidler Annen 
finansiering 

Målselv 
kommune 

Søkn. spm 
2022 

Søkn. 
2023 

Søknad 
2024 

Søkn
2025 

Ski og sykkelløyper 
Anl.nr. 78534 

Målselv 
turløyper AS 

Målselv 

fjellandsby 

1 Gjentatt 2022 3 704 000 1 656 000 1 677 675 
 

370 325 856 000 100 
000 

150 
000 

120 
325 

Bardufoss 
leirduebane 
Lagerbygg 
Anl.nr. 64620 

Målselv 
jeger og 
fiske-
forening 

Andsvatnet 2 Fornyet 2021 578 519 217 000  53 289 355 000    

Gimlebanen -lager og 
garasjebygg 
Anl.nr.79759 

Øverbygd 
Idrettslag 

Gimlebanen, 
Øverbygd 

3 Ny 2022     217 000    

Idrettshall Olsborg 
Anl.nr.73815 

Målselv 
kommune 

Olsborg 4 Fornyet Ferdig april 
2021 

57 500 000 12 500 000 ++ 0 45 000 000 12 500 000    

Bardufoss idrettspark 
lys kunstgressbane 
Anl.nr 2623 

Bardufoss og 
omegn 
idretts-
forening 

Bardufoss 
idrettspark 

5 Ny      310 000    

Nye Bardufosshallen  Målselv 
kommune 

Rustahøgda 6    Må beregnes. 
Kostnads-
kalkyle levert 
14.11.2022 

  180 344 171 
Er ikke med 
i totalen 

   

Gimlehallen 
kampsport/styrkero
m 

Målselv 
kommune 

Øverbygd 7    Må beregnes. 
Kostnads-
kalkyle levert 
14.11.2022 

  49 453 879 
Er ikke med 
i totalen 

   

Sum ord.anl.:          14 238 000 100 
000 

150 000 120 
325 

Blå felt = kommunale anlegg 



 

7.2 Nærmiljøanlegg 2023-2026 

 

 

 

 

Handlingsprogram idrett og friluftsliv 2023-2026 

1 Bakgrunn 
Handlingsprogrammet har et tidsperspektiv på 4 år. Dette skal rulleres hvert år. Innholdet skal være en prioritert liste over idretts- og friluftslivsanlegg som 

skal rehabiliteres og/eller bygges.  

Handlingsprogrammet inneholder en liste over ordinære anlegg, en liste over nærmiljøanlegg og en uprioritert liste over ønskede anlegg.  

Et av mange krav for å kunne få spillemidler, er at anlegget er behovsvurdert og prioritert i kommunen sitt 4-årige handlingsprogram.  

 

 

 

 

Prioritet Tiltak Totale 
kostnader 

Status på 
anlegg 

Spillemidler Målselv 
kommune 
anleggs 
tilskudd 

Annen 
finansierin
g 

Planlagt 
bygge-
start 

Søknad 
spillemidler 
2022 

2023 2024 2025 Utbygger 

1 Småanlegg 
Olsborg skole 

600 000 Igangsatt, 

ferdig i 

2022. 

300 000 100 000 600 000 
 

2021 300 000    Målselv kommune 

SUM*             
Til for-deling             
TOTALSUM             
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2 Utredning: 
Prioritet nr. 1 Anl.nr. 78534  Ski og sykkelløype  

Søknaden er en gjentatt søknad på etablering av ski og sykkelløyper i Målselv fjellandsby. Målselv Turløyper SA arbeider med å tilrettelegge for friluftsliv 

med utgangspunkt i Målselv Fjellandsby, både for sommer- og vinteraktivitet. Første del av prosjektet er å få en god og driftsvennlig trasé fra Fjellandsbyen 

og til Rognmoskaret tur/ retur. Søknaden er en gjentatt søknad. Søknaden fikk kr 800.000 i 2021 og skal ha andre del på kr 856.000 i 2022. 

 

Prioritet nr. 2 Anl.nr. 64620 Bardufoss leirduebane, lagerbygg Andsvatn   

Søknaden er en fornyet søknad fra 2021. Målselv jeger og fiskeforening søker om bygging av lagerbygg ved skytebanen på Andsvatn. Søknadssummen er på 

kr 217 000. Det skal bygges lager i tilknytning til foreningshuset. Lager skal inneholde lagringsplass for ammunisjon brukt på skytebanen, lagring av 

foreningens båter, fiskeutstyr, overnattingsutstyr med mer. Lageret skal også nyttes som plass for vedlikehold av foreningens materiell . 

 

Prioritet nr. 3 Anl.nr.79759 Gimlebanen - lager og garasjebygg  

Søknaden er ny søknad. Øverbygd Idrettslag søker om spillemidler til lager/ garasjebygg til Gimlebanen. Lageret skal brukes til å lagre fotballgruppas utstyr i 

forbindelse med Gimle kunstgress.        

 

Prioritet nr.4 Anl.nr.73815 Idrettshall Olsborg,  

Søknaden er en fornyet søknad, kommunalt anlegg. Anlegget er ferdigstilt.  

 

Prioritet nr. 5 Anl.nr 2623 Bardufoss idrettspark lys kunstgressbane  

Søknaden er en ny søknad. Bardufoss idrettspark, kunstgress; 11`er banen, er en kunstgressbane med universell utforming i størrelsen: Bredde 65 meter, 

lengde 105 meter. Idrettsparken (stadion) med omliggende areal, har i de senere år vært oppgradert, for å møte miljøkravene ift å redusere granulatsvinn. I 

tillegg er det også fokusert på å gjøre den mer tilgjengelig for bevegelseshemmede, ved å få asfaltert gangvei. I dag framstår stadionområdet som et meget 

bra anlegg som ivaretar miljøkrav og universell utforming på en god måte. 
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Prioritet nr. 6 er Nye Bardufosshallen med basishall 

Den gamle Bardufosshallen rives 2022/2023. Bardufosshallen har hatt stort aktivitetsnivå og dekker også Bardufoss ungdomsskole sitt behov for 

undervisningslokale på dagtid.  Det vil bli levert spillemiddelsøknad i 2024. Byggestart for anlegget beregnes til høsten 2023. 

Bardufoss gym og turnforening har over 200 medlemmer og 120 barn er på trening samtidig i hverdagene. De konkurrer nasjonalt og internasjonalt med 

svært gode resultater. Det har tidligere ikke vært nok kapasitet og treningstid i Bardufosshallen i tillegg til at særskilte elementer som brukes i turn, har vært 

savnet. Basishallen er tatt inn i prosjekteringa for Nye Bardufosshallen. 

Kostnadskalkylen levert 14.11.2022. Spillemidler må beregnes fortløpende.  

 

Prioritet nr. 7 er Gimlehallen, utbygging av allidrett-sal.  

Ikke levert spillemiddelsøknad. Det vil bli levert spillemiddelsøknad i 2024. Beregnet byggestart for anlegget er i 2026. 

Kostnadskalkylen levert 14.11.2022. Spillemidler må eventuelt beregnes fortløpende.  

 

Nærmiljøanlegg  

Vi har en søknad inne på nærmiljøanlegg for 2023. Søknaden omfatter småanlegg i skolegården til Olsborg skole.  

 

Vurdering: 

Behov som er meldt inn er vurdert og tatt inn i planen. Avsatte midler på budsjettet, kr. 345 000,- som fordeles årlig, er ikke fullt disponert for 2023, 2024, 

2025 og 2026. Dette vil endre seg fra år til år. Potten fordeles ut fra innmeldte behov og hvor langt prosjektene er kommet i prosessen. 
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Gimlehallen og Bardufosshallen 

Det er nødvendig å ha konkrete tall for kostnader for å kunne prioritere disse inn på lista. Det skal tilsettes en prosjektleder for begge disse anleggene og 

vedkommende skal lede arbeidet. Kostnadskalkyle for begge prosjektene foreligger 14.11.2022, og spillemidler må beregnes fortløpende ihht 

idrettsbestemmelsene. 

 

 

 

 


