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I hht. § 4.1og § 11-14 i Plan- og bygningsloven legges planen ut til offentlig høring og ettersyn på  
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Dette gjelder både for 2016 men ikke minst for de kommende årene. 
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INNLEDNING 

1.1. Bakgrunn 

Kulturdepartementet innførte i 1989 krav om kommunale langtidsplaner for utbygging 
av idrettsanlegg.  
Regelverket forplikter kommunene å lage en tematisk kommunedel plan for anlegg og 
områder for idrett og friluftsliv. Kommunedel planen forutsettes politisk vedtatt for å 
være berettiget for tildeling av spillemidler.Vardø kommune utarbeidet første 
kommunedel plan for anlegg og områder for idrett og friluftsliv i 1997.  

1.2. Formål og intensjoner 

Formålet med kommunedel planen er å legge til rette for en plan og målstyrt 

utbygging av anlegg og tilrettelegging av områder for idrett og friluftsliv.I tillegg 

legger til rette for en god koordinering i forhold til andre virksomheter innen friluftsliv 

og kultur. Kommunedel planen skal også sikre arealer for lek, friluftsliv og 

idrettsaktiviteter og samordne behovene for disse. 

1.3. Sammendrag/konklusjon 

Det må være et mål at Vardø kommune framstår som en attraktiv kommune å bo i. 

Det må derfor skapes varierte muligheter for personlig trivsel og utvikling. Dette 

gjelder også for sektoren idrett og friluftsliv. 

Spesielle områder i kommunen må erklæres som områder for friluftsliv og det må 

legges til rette for en bærekraftig miljøutvikling. Det er utarbeidet en 

mulighetsstudie/plan for friluftsaktiviteter innenfor Varanger halvøya nasjonalpark. 

Videre planlegges det opprettelse av et nasjonalparksenter innen nasjonalparken, 

lokaliseringen av dette er pr. i dag ikke avklart. 

Ved utarbeidelse av reguleringsplaner skal det innarbeides arealer og anlegg for lek, 

idrett og friluftsliv som en del av bomiljøet. 

 

2. DEFINISJONER. KLASSIFISERING AV ANLEGG OG OMRÅDER 

2.1. Nærmiljøanlegg 

Med nærmiljøanlegg menes anlegg eller område for egenorganisert fysisk aktivitet, 

hovedsakelig beliggende i tilknytning til bo- og/eller oppholdsområder. Med 

nærmiljøanlegg menes kun utendørsanlegg.  

2.2    Ordinære anlegg for idrett og fysisk aktivitet 

De ordinære tilskudds berettigede anleggstypene er i hovedsak nært knyttet til         

konkurranse- og treningsvirksomhet for den organiserte idretten. De tekniske krav til 

mål og utforming av anleggene tar utgangspunkt i konkurransereglene til det enkelte 

særforbund.   

Anlegg og områder for friluftsliv behandles sammen med kategorien ordinære anlegg. 

 

2.3    Rehabilitering av et idrettsanlegg  

    
   Rehabilitering av et idrettsanlegg er en istandsetting av anlegget som gir en vesentlig 
   funksjonell og bruksmessig standardheving i forhold til dagens situasjon. 
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3 MÅLSETTING FOR UTBYGGING AV ANLEGG OG OMRÅDER l 
KOMMUNEN 

3.1 Overordnet mål 

Det er et overordnet mål i forbindelse med fysisk tilrettelegging av anlegg og områder 

for idrett og friluftsliv at alle grupper i befolkningen får gode muligheter til fysisk aktivitet 

der de bor. Dette gjelder friluftsliv, mosjonsidrett, idrettskonkurranser og toppidrett. 

Den lokale idrettspolitikken må sees i sammenheng med de ønsker og visjoner man 

har lokalt for utvikling av Vardø samfunnet. Folketallsutviklingen er stabilisert. 

Innbyggerne har en tendens til å velge bosted ut i fra de tilbud som finnes i kommunen 

og da har uten tvil fritidstilbudene mye å si. 

Den teknologiske utviklingen har medført at befolkningen er mer inaktive, både i fritid og 

i sitt yrkesaktive liv. Forskning viser at fysisk aktivitet har stor samfunnsmessig 

betydning både når det gjelder arbeidskapasitet, trivsel, helse og sosialt samvær. Det 

vil være viktig for Vardø kommune å stimulere til en variert og innholdsrik fritidsaktivitet 

for alle aldersgrupper. 

Det vil være viktig at kommunen framstår som:  

 

 

 
 

3.2 Hovedmål 

Kommunedel planen må ikke sees på som en plan rettet mot enkelte grupper av 
befolkningen, den må heller sees på som en plan rettet seg mot hele befolkningen 
inkludert alle aldersgrupper. Kommunen anser det som en viktig oppgave å legge til 
rette for trivsel og personlig utvikling for alle grupper. 

Behovet for gode levekår og livskraftige lokalsamfunn, med fellesskap i nærmiljøet, er 

felles for alle livsløpsfasene. De ulike arenaene vil i hovedsak dreie seg om hjem, 

skole, arbeidsliv og fritid. Fritidssektoren må legge til rette for en positiv utvikling for de 

som er interessert i idrett og friluftsliv innenfor alle aldersgrupper. 

 

HOVEDMÅL 

Vardø kommunes innbyggere med interesse for idrett og friluftsliv skal sikres 

muligheter for personlig utvikling og positiv fritid. 

 

Dette skal skje gjennom fysisk tilrettelegging, fleksibel virkemiddelbruk og gjennom et 

samarbeid mellom kommunale, private og frivillige aktører. 

Vardø en attraktiv kommune å bo i 
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Det kommunale tjenestetilbud danner basis for kommunens politikk i forbindelse med 

idrett og friluftsliv. Private og frivillige aktører sees på som et positivt supplement til det 

offentlige tilbud. 

DELMÅL I 

Barn skal ha oppvekstvilkår som gir muligheter for allsidig bevegelses- og 

idrettserfaring, samt å fremme interesse for ferdsel og bruk av naturen. 

 

DELMÅL II 

Ungdom skal sikres muligheter for en positiv fritid, tilhørighet og en personlig utvikling 

slik at det kan skapes tro på en fremtid i kommunen. 

 

DELMÅL III 

Voksne mennesker skal sikres muligheter for en positiv fritid og en personlig utvikling 

slik at det skapes en positiv holdning til det å bo i Vardø. 

 

DELMÅL IV 

Eldre mennesker skal ha levekår som gir sikkerhet for et aktivt og meningsfylt liv som 

bidrar til å hindre sosial isolasjon. 

 

DELMÅL V 

Det er et krav at nye idrettsanlegg skal være tilgjengelig for personer med nedsatt 

funksjonsevne både som utøvere, publikum, trenere, dommere og 

arrangementstekniske personell. Universell utforming betyr at tilgjengelighet oppnås 

gjennom anleggets hovedløsning, uten behov for tilpasninger, særløsninger eller 

tilleggsløsninger.   

 Det vil bli søkt lagt til rette for foreldre og frivillige organisasjoner for å 

skape gode oppvekstvilkår. 

 All ungdom, innenfor og utenfor den organiserte idretten, må tilbys opplegg som 

innebefatter god tilgang til idretts- og friluftsanlegg. Ungdom som opplever 

Vardø kommune som en god kommune å vokse opp i, blir boende eller kommer 

tilbake etter endt utdanning. 

 Også voksne mennesker bruker offentlige idrettsanlegg til mosjon og 

rekreasjon. Aktiv utbygging vil sikre fornyet satsing. 

 Ved siden av behov for omsorg har de eldre også behov for aktivisering. Det 

oppmuntres til at eldre brukes som en positiv ressurs. 
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3.3 Utbyggingsmål 

For å utøve de aller fleste former for konkurranse- og mosjonsidrett er det nødvendig 
med gode idrettsanlegg i rimelig avstand fra brukerne. 
 
Med ”enkle” tilrettelegginger med turstier, turveier, løyper og lignende. kan naturområder 
vise seg som attraktive tur- og mosjonsarenaer for organisert og uorganisert utfoldelse. 
 
Kravene til standard på anlegg og områder har økt i takt med utbyggingen i fylket for 
øvrig, og der vil alltid være anlegg en som innbygger og utøver vil ønske seg vil finnes i 
sin kommune, realistisk eller ei. Selv om vi de siste årene har fått både nye anlegg og 
rehabilitert andre så bør en ha visjon om fortsatt mulige nye anlegg, og da kanskje 
spesielt inne delen friluftsliv og turstier. 

Nærmiljøanlegg utgjør en naturlig del av bomiljøet. Området skal være fritt allment 

tilgjengelig, primært for barn- og unge, men også for lokalbefolkningen for øvrig. Ved 

samlokalisering med skoleanlegg og/ eller idrettsanlegg gjelder at anlegget skal stå åpent 

etter skoletid 

 

 Ved utarbeidelse av kommune- og reguleringsplaner skal en innarbeide 
arealer og anlegg for lek, idrett og friluftsliv som en del av bomiljøet. 

 Skoleverkets, idrettens og friluftslivets behov for arealer og anlegg bør 
samordnes. 

 Det bør legges vekt på å sikre områder og bygge anlegg som dekker 
behovet for flere idretter, aktiviteter og brukergrupper (flerbruksanlegg).  

 Alle sær idretter med stor utbredelse i kommunen, og som det er naturlig 
grunnlag for, bør ha ett større kommuneanlegg for sin idrett etter 
tidsmessige standarder. 

 Turveger, stier og løyper bør tilrettelegges slik at de utgjør et attraktivt nett 
med ferdselsårer i kommunen til bruk både sommer og vinter (ski). 

 Funksjonshemmede skal ha tilgang til alle idrettsanlegg og gis gode og 
varierte muligheter for friluftsliv. 

 Ved bygging av anlegg og tilrettelegging av områder for idrett og friluftsliv vil 
det være viktig å ivareta landskapsvern, miljømessige og estetiske forhold 
ved alle anlegg og områdetyper. 

 

4 UTFORDRINGER - VIRKEMIDLER 

Klimaet er ofte den største utfordringen for utendørsaktivitet på Finnmarkskysten. Selv 

tradisjonelle norske utendørsaktiviteter som skigåing m.v. har sine begrensninger.  

Selv om klimaet i seg selv kan være en begrensning er ikke utendørsaktivitet utelukket 

på Finnmarkskysten. Selv i Vardø er det mange fine kvelder som store deler av 

befolkningen ønsker og kan benytte til skigåing og andre utendørsaktiviteter. 

På grunn av klimaet vil behovet for innendørs arealer være størst. Satsingen på  

svømmehallen og nye lokaler for atletsporten er derfor svært gunstig i forhold til 

behovet i befolkningen. 
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4.2 Målstyrt anleggsutbygging 

Den store utfordringen innenfor anleggssektoren er å få til en målrettet 

anleggsutbygging i samsvar med generelle samfunnsmessige målsettinger og de 

overordnede målsettinger for arbeidet innenfor idretts- og friluftssektoren. 

Det er derfor viktig at dette arbeidet blir prioritert i kommunen, også ut fra det forhold at 

slike planer er en forutsetning for tildeling av spillemidler til anleggsutbygging i 

kommunen. Anleggsutbyggingen må innarbeides i arealplanen i kommunen i den 

hensikt å få en helhetlig arealdisponering. 

4.3 Finansiering av utbyggingskostnader 

l prinsippet finansieres idrettsanleggene ved: 

 Egenkapital, dugnad, tilskudd fra kommunen/fylkeskommunen, spillemidler, lån, 

rabatter og gaver. Til friluftsanleggene kan dessuten gis tilskudd fra de ordinære 

friluftsmidlene. 

 Den andel av finansieringsplanen disse postene utgjør varierer fra anlegg til anlegg. 

Spillemidlene vil i de fleste tilfeller være en viktig men kanskje ikke en avgjørende 

finansieringskilde. Uansett, når det gjelder spillemidler så må en påregne at også 

Vardø kommune må stå i kø når det gjelder tildelingene av disse, især for større 

anlegg som for eksempel svømmehall hvor det kan ta minst 2-3 år å få utbetalt 

midlene i hht. tildelingen, og da gjerne i ”porsjoner”. 

Så hvis dette er en del av finansieringen på prosjektet må en finne en måte å ha en 

mellomfinansiering på for denne delen. 

4.4 Drift og vedlikehold 

4.4.1  Behovsvurdering 

Utbygging av anlegg og områder for idrett og friluftsliv bør ta utgangspunkt i aktiviteten 

og behovet blant befolkningen. Idretter og friluftsaktiviteter som det er naturlig 

grunnlag for prioriteres.  

Skolens behov for utendørsområder og lekearealer i skoletida, må ses i sammenheng 

med behovet for et bedre oppvekstmiljø for barn og unge. Skolens utendørsområder bør 

utgjøre et stimulerende bevegelsesmiljø også etter skoletid, l denne forbindelse må en 

ta med i vurderingen nye behov som følge av skolens fritidsordninger. 

Anlegg og områder for idrett og friluftsliv skal tilrettelegges for funksjonshemmede, 

bevegelseshemmede og eldre. 

4.4.2 Organisering av drift og vedlikehold 

På eksisterende anlegg som er i bruk er det pr. i dag ikke et overhengende 
vedlikeholdsbehov. 
 
Men det må etableres formelle egnede former for organisering av drift og tilsyn av 
anleggene. 
Det vil si at brukerne av anleggene selv må ta mer ansvar enn hva man tidligere kunne 
forvente, både med hensyn til at anleggene må åpnes / stenges, lysene slåss på / av 
og tilbakemeldinger til huseier når det oppstår hendelser.  
Dette må gå an å organisere i et samarbeid med idrettens og friluftslivets 
organisasjoner. 
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5 REGISTRERINGER - ( 2014 ) 

 

Folketallet i Vardø kommune 1. januar 2015 - 2128. personer. 
 

               Orgleddnummer Orgleddnavn M0-5 M6 - 19 M20 - K0-5 K6- 19 K20- MSum KSum Total 

 
IR2002 Vardø Idrettsråd 33 198 246 35 148 160 477 343 820 

 
KL20020001 Atletklubben 1954 14 33 55 15 28 60 102 103 205 

 
KL20020002 Domen, IL 5 13 7 4 7 12 25 23 48 

 
KL20020003 Vardø Idrettslag 10 62 72 10 73 14 144 97 241 

 
KL20020004 Vardø Pistolklubb 0 10 29 0 0 1 39 1 40 

 
KL20020005 Vardø Svømmeklubb 0 1 5 0 2 11 6 13 19 

 
KL20020006 Vardø Turnforening 0 0 0 0 0 11 0 11 11 

 
KL20020014 Vardø NTN Tae Kwon-do klubb 0 18 7 0 11 10 25 21 46 

 
KL20020015 Vardø Crossklubb 3 55 55 4 23 21 113 59 172 

 
KL20020016 Vardø og omegn Ryttersportsklubb 1 0 3 2 4 6 4 15 19 

 
KL20020017 Vardø Dykkerklubb 0 3 23 0 0 0 19 0 19 
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5.1.   Idrettsaktivitet 

Ca. 820. personer var i 2014 registrert som aktive idrettsutøvere blant kommunens 

innbyggere. Det var og er fortrinnsvis barn, unge og unge voksne og utgjorde / gjør en 

vesentlig andel av aldersgruppen. I tillegg kommer aktiviteten som skjer gjennom de 

private treningssentrene, her er det fortrinnsvis unge voksne og voksne som utgjør 

aldersgruppen.  

5.2.   Anlegg 

Målt i anleggstetthet pr. innbygger kommer Vardø kommune meget bra ut. Nybygd 

basseng og aktivitetssal gjør at disse tallene ser svært positive ut.  

Imidlertid gjør standarden på en del anlegg slik at de ikke hører hjemme på et 

anleggsregister uten at det foretas en omfattende oppgradering av anlegget. Eventuelt 

at en søker om å slette / nedlegge disse anleggene fra registeret. Et godt eksempel er et 

anlegg som Russevika grusbane som en i dag bruker som plass for sirkus. Lysløypen i 

Kiberg er et annet anlegg som enten bør søkes nedlagt som hovedanlegg eller at det 

søkes om å kunne flytte stolpene og gjøre om løypen til et nærmiljøanlegg. Det samme 

gjelder for balløkka i Moloholla som ligger under kategorien nærmiljøanlegg. Vardø 

kommune eier 7000kvm. Krøllgress som ligger i Russevika, vekk med det gamle gresset 

som ligger der nu og rull ut nytt for en ikke særlig stor kostnad (egeninnsats). 

 

   

Eksisterende hovedanlegg 

Anleggstype Sted Status Eier/utbygger Utbyggings- 
kostnader 

driftsutgifter 

Kiberg stadion  Kiberg Ikke i drift IL Domen Ukjent 0 

Svømmeanlegg  Vardø I drift Vardø kommune Ca. 82 mill ukjent 

Russevika stadion grus 

Svartnes skytebane 

Vardøhallen m/skytebane 

Motorcrossbane 

 Vardø 

 Svartnes 

 Vardø 

 Votteskaret 

Ikke i drift 

I drift 

I drift 

I drift 

Vardø kommune 

Vardø Skytterlag 

Vardø kommune 

Vardø motorcrossklubb 

Ca 1,5 mill 

Ukjent 

Ca 11 mill. 

2,5 mill  

 

Ukjent 

860.000 

Ukjent 

Russevika krøllgress  Vardø I drift Vardø kommune ca 4 mill 50.000 

Ridebane Steilneset 

Lysløype 

Vardø 

Kiberg 

I drift 

Delvis i drift 

Vardø Ryttersportskl.       

IL Domen 

Ca 3 mill.                                                         

ca 0,4 mill 

Ukjent  

20.000  
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Eksisterende nærmiljøanlegg 

Anleggstype Sted Status Eier/utbygger Utbyggings- 
kostnader 

driftsutgifter 

Gymnastikksal Vardø Barneha. I drift Vardø kommune Ukjent 100.000 

Ballbinge Vardø Barneha. I drift Vardø kommune Ca 0,5 mill 10.000 

Kulturbygg/ aktivitetssal Kiberg grendeh. I drift Vardø kommune ca 5 mill 250.000 

Ballbinge Kiberg I drift IL Domen Ca 0,5 mill 10.000 

Ball løkke Moloholla Må renoveres Vardø kommune Ukjent   

Tur-/lysløype Skagen I drift Vardø kommune Ca 0,7 mill 35.000 

Kultursti Steilneset I drift Vardø kommune Ca 1,4 mill Ukjent 

Aktivitetsanlegg Vardø skole I drift Vardø kommune Ca 0,1 mill 5.000 

Ballbinge Vardø skole I drift Vardø kommune                          Ca 0,6 mill  

      

 

6  ANALYSE AV IDRETTSAKTIVITET OG ANLEGGSBEHOV 

5.2 Status idrettsaktivitet 

Idrettsaktiviteten i kommunen utøves både som konkurranseidrett og som bedrifts-

/mosjonsidrett. (Konkurranseidrett kjennetegnes ved deltakelse i konkurranser i regi av 

NIF eller det frivillige skyttervesen). Den aktive konkurranseidrett utøves av Vardø 

Idrettslag, Idrettslaget Domen, Vardø svømmeklubb, Vardø Taekwondo klubb, AK-54, 

Vardø Skytterlag og Vardø Pistolklubb innenfor fotball, håndball, svømming, 

taekwondo, bryting og skyting. 

I tillegg til dette kommer de som driver med riding / hestehold, dette er i all hovedsak 

jenter / damer som driver med, men en ser på oversikten at der er også menn 

involvert i denne aktiviteten. 

I samarbeid med ryttersportsklubben og Nasjonal turistveg er det anlagt en ridebane 

ute på Steilneset i Vardø i løpet av 2011 hvor Statens vegvesen, Nasjonale 

Turistveger har besørget oppbyggingen av banen nærmest i sin helhet. Vardø 

Ryttersportsklubben har planer og tanker om realisering av en ny ridehall med staller. 

Bedrifts-/mosjonsidretten utøves i hovedsakelig regi av Vardø Bedriftsidrettsråd og 

Vardø turnforening innenfor fotball, aerobic og gymnastikk, men her dukker det tidvis 

opp tilbud som Zuma dans og andre fitness grupper. 

l tillegg er det 2 treningssenter som gir tilbud i vektløfting, apparattrening, spinning etc. 

Blant idrettene er fotball, håndball, svømming, Tae kwon Do og bryting størst målt i 

antall medlemmer og aktivitet. AK – 54 har de siste årene fått Norgesmestere og 

Landsmestere i bryting samt medaljevinnere i samme mesterskap. I tillegg til flere Nord 

- Norske mestere de siste årene. Klubben har en utøver på landslaget samt en trener 

og leder for kvinnelandslaget i bryting.  
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Den aldersbestemte idrettsaktiviteten i kommunen holder et godt aktivitetsnivå og en 

bra standard, mens man innenfor senioridretten sliter. 

Det er fra idrettens side gitt uttrykk for ønske om å styrke senioridretten tidligere, men 
generelle utviklingstrekk viser at voksne som driver idrett eller fysisk aktivitet gjør dette 
egenorganisert eller i stadig større grad i private treningssentre.   

Idretten engasjerer en betydelig andel av byens innbyggere, særlig gjelder dette 

innenfor de yngste årsklassene. Med sin høye aktivitet og medlemsandel har idretten 

en svært viktig funksjon som premissleverandør for ungdommens oppvekstvilkår i 

kommunen. Her ligger et uutnyttet potensiale i forbindelse med å skape gode 

oppvekstvilkår. 

De eldste anlegg/områder er ikke tilrettelagt for funksjons- og bevegelseshemmede. 

All idrett som utøves i Vardø i dag er breddeidrett hvor idrettens sosiale funksjon er 

viktigere enn prestasjonene. Idrettens funksjon er derved i hovedsak å skape trivsel i 

befolkningen. Selv om idrettens sosiale funksjon er viktigst vil det allikevel være viktig å 

legge forholdene til rette for prestasjonsmiljøer i kommunen. 

Fotball, håndball, svømming, Tae - kwon Do og bryting står for størstedelen av 

idrettsaktiviteten i Vardø kommune. Fotballen står for størst aktivitet innen lagidretten 

og bryting og Tae - Kwon Do står for størst aktivitet innenfor individuell idrett. 

Fotballen engasjerer flest gutter/menn mens jentene er fordelt jevnt på bryting,         

Tae - Kwon Do, svømming og håndball. 

5.3 Status friluftsaktivitet 

Det finnes to aktive fiskerforeninger i kommunen, en småbåtforening, en ornitologi 

forening og en svært aktiv Vardø friluftsforening. Denne foreningen gjør en 

kjempeinnsats både gjennom skolen og på fritiden med barn og unge og deres forhold 

til natur opplevelser. Fiskerforeningene forpakter elver og vann og driver aktivt med 

kultivering av utmarksressurser.  

En finner også i området foreningen Varangerhalvøya Turlag som også favner innom 

Vardø og har flere medlemmer herifra. 

Aktiviteter som faller inn under Vardø snøscooterforening ansees å inneholde ulike 

aspekter innen friluftsliv, det samme gjelder det årlige arrangement ”Yukigassen”. 

 

5.4 Status idrettsanlegg 

Det finnes i dag tre fotballbaner i kommunen - to i Vardø og en i Kiberg.  

Kunstgressbanen i Russevika er et moderne anlegg hvor der også er lagt ned 

varmekabler i bakken, og har eget lyd- og lysanlegg.  Lysanlegget trenger 

modernisering og oppgradering. I løpet av høsten 2015 vil en se på hvilke utgifter som 

er forbundet med å skaffe nye leddlyskastere til anlegget. Det ble sommeren 2014 lagt 

nytt gress på banen.  

Grusbanen i Russevika som ble oppført i 1983 foreslås ikke modernisert. Anlegget er 

egnet for lokalisering av en eventuell fremtidig flerbrukshall. Anlegget bør søkes 

nedlagt som fotball og friidrettsanlegg. 

Grusbanen i Kiberg er lite brukt og har nok sammenheng med at IL Domen ikke 

har organisert fotball som aktivitet. 
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Kapasiteten i Vardøhallen er ikke fullt utnyttet. Pr. i dag er der ingen organisasjoner 

som ønsker timer i hallen på fredager mellom kl. 16 – 22 !  

At en har fått den nye aktivitetssalen i kjelleren på flerbrukshuset samt at gymsalen på 

Vardø Barnehage også er i bruk har gjort at flesteparten av organisasjoner og deltakere 

er fornøyde på anleggssiden. Dette selv om bryterne føler at de ikke har fått hva de var 

lovet vedrørende eget anlegg.  

Det er ønskelig å stimulere byens befolkning til større skiaktivitet fremfor - og som et 

supplement til - motoriserte fremkomstmidler. Man bør derfor søke å gi kommunens 

innbyggere et lysløypetilbud. Ved omlegging av lysløypa i Kiberg vil en kunne benytte 

deler av dagens lysløype til ski trase, en må nok bare innse at det ikke legger seg 

snø oppe på fjellet inne i Kiberg, at løypen på 1980 tallet ble lagt som den ble hadde 

noe å gjøre med de da gjeldene regler for spillemiddel tilskudd. Vardø øya har nå 

hatt tur/ lysløypen på Skagen i drift i 16. år. 

5.5 Skoleverkets behov for arealer og anlegg 

Utbyggingsoppgaver må også ivareta skolens behov for arealer og anlegg. Skoleverket 

bør derfor inkluderes i alle utbyggingsprosjekter ved deltakelse i byggekomiteer og 

prosjektgrupper.  

5.6 Funksjonshemmedes tilgang til anlegg og områder 

Nyere idrettsanlegg og områder for friluftsliv i kommunen er tilrettelagt for 

funksjonshemmede. Eldre anlegg og områder bør tilrettelegges med 

adkomstmuligheter og rullestolramper. Tilgangen for funksjonshemmedes må hensyn 

tas ved alle ny- og rehabiliteringsanlegg. 

 

5.7 Drift, tilsyn og vedlikehold av idrettsanlegg 

Det har tidligere vært et opparbeid manglende vedlikehold av idrettsanlegg i 

Vardø over en lengre periode, men for eksempel Vardøhallen ser nå meget bra ut 

innvendig. I tillegg er taket og lekkasjene der fikset i løpet av de siste årene uten 

at en er kommet alle lekkasjene til livs. Hovedårsaken på det manglende 

vedlikehold skyldes nok bevilgningene, men har vel også sammenheng på hva 

Vardø kommune har satset på i de senere årene, en tenker da på helse, skole og 

barnehager.   

Idrettsanlegg må sikres drift-, tilsyn og vedlikehold og bør være tilgjengelig i 

forhold til konkurransesesong hele året, uten at en kan påregne at anleggene er 

åpne ”døgnet på tamp” året rundt. Men som nevnt ovenfor både bør og må 

leietakerne og brukerne gis og ta mer ansvar når det gjelder tilsynsdelen. 

5.8 Status friluftsanlegg 

Vardø kommune har ingen erklærte anlegg eller områder for friluftsliv. Skagen 

har imidlertid status som LNFR – område og har fra gammelt av vært benyttet 

til fotturer, skiturer og annen rekreasjon og bør i hovedsak vurderes som et 

friluftsområde. 
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7. PRIORITERT HANDLINGSPROGRAM 2016 
Nedenfor følger prioritert handlingsprogram. For 2016 blir det søkt på spillemidler til 3. 
anlegg.  
Naturlig nok er svømmehallen / flerbrukshuset satt på 1. plass på listen også i 2016. Det er 
ennå ikke mottatt spillemidler til selve hovedanlegget selv om det ble søkt om midler både i 
2013, 2014 og 2015. Det har ikke bare negative sider at vi foreløpige ikke er blitt tildelt 
spillemidler for dette anlegget. Tilskudds størrelse for basseng har økt fra første søknad i 
2013 som da var på 12,5 mill. til i 2015 hvor det var på 18 mill.  
Tilskuddsdelen til basseng vil trolig øke også i 2016. 
Det en må legge merke til er at under svømmeanlegg er/var det flere søknader. Det er en 
søknad for selve bassenget, en for stupeanlegget (1, 3 og 5 meter), en for sikkerhet og 
overvåking samt en egen for aktivitet salen. For 2013 fikk en innvilget spillemidler for 
stupeanlegget i bygget, anlegget er tatt ut av prioritert liste, det samme fikk en i 2014 for 
aktivitet salen. Også dette anlegget er tatt ut av prioritert liste.  
Søknaden om tilskudd til sikkerhet og overvåkning i bassenget settes på 3.plass på prioritert 
liste for søknader i 2016. 
 
Videre søkte turveien / kulturveien på Steilneset om midler 15. januar 2015, dette prosjektet 
var på 3. plass på prioriteringslisten for 2015 og fikk kr. 875.000,- i tilskudd.  
Prosjektet tas ut av prioritet listen.  
På 4. plass på prioriteringslisten for 2015 var Rideanlegg /stalldelen på Steilneset satt opp, 
men her blir det tidligst søkt om spillemidler i 2016 eller 2017. Dette anlegget settes på 
4.plass på prioritert liste. Pr. i dag vet en ikke om det fra klubben vil bli søkt om spillemidler til 
anlegget for 2016. 
 
Rehabilitering av kunstgressbanen i Russevika føres opp på 2. plass på prioritert liste. 
Det nye kunstgresset ble lagt sommeren 2014 og anlegget er ferdigstilt.  
 
Når det gjelder Svartnes skytterbane er det ikke innkommet ønske om at en vil søke på 
spillemidler i 2016, anlegget føres da ned til 5. plass på listen. 
 
 
 
 
 

5.9 Større kommuneanlegg 

   7.1.1 Nytt svømmeanlegg / basseng 

  Vardø Bystyre vedtok bygging av nytt svømmeanlegg / flerbrukshus til ca 144 mill.    
  kroner som ble innarbeidet i års- og langtidsbudsjett. Anlegget settes på 1.plass på     
  prioriteringslisten også i 2016, selve anlegget ble åpnet i mai 2014. 

       

   7.1.2 Rehabilitering kunstgressbanen – Russevika 
I forbindelse med prosjektet ”kunstgressløftet 2013/2014” er 6. kunstgressbaner i          
Finnmark som ble oppført på sluttet av 1990 tallet / tidlig 2000 tallet renovert med nytt  
kunstgress. Prosjektet skjedde i regi Finnmark Fotballkrets og en så det som svært  

viktig at Vardø kommune var med på prosjektet med tanke på finansieringsmodellen 
som det ble lagt opp til bl.a. med store tilskudd / gaver fra Sparebanken NN og 
private. 
Anlegget ble ferdigstilt i 2014 og prioriteres på 2.plass på listen da det ennå ikke er 
mottatt spillemidler. 
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   7.1.3 Sikkerhets- og overvåkningsutstyr 

  En vil etablere slikt utstyr i basseng / bassengrommet, tiltaket settes på 3.plass på  
  Prioritert plass. 
 

  7.1.4 Rideanlegg stalldelen – Steilneset Vardø 
Vardø Ryttersportsklubb ønsker å utrede muligheten for å realisere en ny ridehall 
med stall i tilknytning til den allerede anlagte ridebanen. Et tilskudd fra Vardø 
kommune til utredning / prosjektering av anlegget er essensielt hvis anlegget skal 
kunne realiseres.   
Vardø Ryttersportsklubb må tidlig gå i dialog med Statens Vegvesen vedr. bruk av 
området, da det er de som i løpet av 2013 / 2014 overtok dette. 
Anlegget føres opp på 4.plass på prioritert liste for 2016. 
 

  7.1.5 Svartnes skytterbane 
Rehabilitering/oppgradering av Svartnes skytterbane ihht skytterlagets 
høringsuttalelse av 27.august 2008. I og med at dette ikke er et kommunalt anlegg 
men eies av Vardø skytterlag / det frivillige skytevesen så er det opp til disse når tid 
dette arbeidet skal skje, men i h.h.t.  lederene i skytterlaget er de i gang med saken.  

  
  

5.10 Nærmiljøanlegg 

   7.2.1 Moloholla nærmiljøanlegg 

Nærmiljøanlegg i Moloholla tas inn på prioritert liste og settes på 1.plass under denne 
kategorien, i hht. tidligere vedtak i TNPK kan ikke Moloholla settes inn under større 
kommuneanlegg når en flytter denne fra opp fra uprioritert liste.   

7.2.2 Lysløype Kiberg 

Deler av lysløypa i Kiberg bør flyttes og søkes omgjort fra kommuneanlegg til  
nærmiljøanlegg.  
Stolpene som er oppe på fjellet kan flyttes ned mot bygda og ny kortere trase lages, 
eventuelt kan en kun prioritere å beholde de stolpene som ligger nede i bygda men da 
sette bedre lys på disse stolpene. Anlegget settes opp på 2.plass på prioritert liste over 
nærmiljøanlegget. 
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Prioritert handlingsprogram 2016 – 2019 (alle tall i 1000 kroner) 

Anlegg   Sted kostnad  2016       2017       2018       2018 

Kommuneanlegg     K     SP     PR K      SP    PR K     SP    PR  K     SP    PR  

Svømmeanlegg/basseng Vardø 144000  50000   22500   82000 

Rehabilitering Russevika Vardø     2450        1250 

Sikkerhets- og overvåkningsuts. Vardø       875 

Ridehall og stall  Vardø                 

Svartnes Skytterbane  Vardø     1400        130  130 150  150 420  420 

Merk: 

For basseng, Stupeanlegg, aktivitetssal og sikkerhets og overvåkningsutstyr er totalsummen hva en søker om i spillemidler slått sammen og utgjør 26,5 mill. pr. 31.12.2014. 

For 2015 økte satsen for tilskuddet til selve basseng fra 15 til 18 mill + 25%. Trolig økning også i 2016. 

Det ble i 2013 også gitt 2.000.000,- i tilskudd til kultursalen i flerbrukshuset fra fylkeskommunen. 

Nærmiljøanlegg 

Moloholla Nærmiljøanlegg Vardø       50          50 

Flytting av lysløype Kiberg Kiberg      100          50    50 

K    = Kommunale midler 

SP  = Spillemidler 

PR  = Private midler 
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6 UPRIORITERTE PROSJEKT 

Den uprioriterte lista er ment å være en oversikt over aktuelle utbyggingstiltak i årene 

framover. Ut fra denne lista skal man årlig velge ut / vurdere tiltak for gjennomføring. Disse 

tiltakene tas da med i det prioriterte handlingsprogrammet. 

 
 

. 

 

 

 

Anlegg Art Kategori Eier

Kostnads 

anslag

Årlig driftsutg 

anslag

kaldhall nybygg Hovedanlegg Kommunen 7500 200

Rømoen Ballbinge Nærmiljø kommunen 500 10

Kultivering Prosjekt Friluft

Fiskehytter Prosjekt Friluft

Småbåthavn Nybygg Friluft

Informasjon/skilting Nybygg

Turveier Komagvær Rehabilitering Friluft 500 50

El. Skytteranlegg Rehabilitering hovedanlegg vardø sk.lag

summer 8700 260

Uprioritert liste (i 1000 kroner)


