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Kapittel 1: Innledning 

Temaplan for idrett og fysisk aktivitet er en del av det kommunale plansystemet og har sin 

hovedrullering hvert 4. år, i tillegg til en årlig rullering av handlingsprogrammet. Vedtatt 

temaplan og årlig rullering av handlingsprogrammet er en forutsetning for at idrettsanlegg 

kan bli tildelt spillemidler. Siste hovedrevisjon av kommunedelplanen ble gjort i 2012. 

Mange av de største utbyggingstiltakene ble ikke realisert i planperioden, men asfalttrase i 

Reitgrinda lysløype og kommunal badeplass ved Breivikstranda var de største gjennomførte 

tiltakene i perioden. 

 

I forkant av planprosessen ble det varslet om at kommunedelplan for idrett og fysisk 

aktivitet skulle revideres på kommunens hjemmeside, samt i Tidens Krav den 26.03.2016. I 

kommunestyremøtet 16.06.2016 ble det vedtatt kommunal planstrategi for 2016-2019, der 

det fremgår at kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet skal revideres i 2016.  

 

Prosessen i forkant av planutarbeidelsen har bestått av en framtidskveld med deltakere fra 

lag og foreninger i regi av Møre og Romsdal Idrettskrets og 3 møter i arbeidsgruppa. 

Arbeidsgruppen har hatt en faglig og rådgivende rolle og skal komme med innspill og 

tilbakemeldinger på planens innhold. Planen tar opp i seg utviklingstrekk og anleggsbehov 

for neste fireårsperiode, og i langsiktig perspektiv. 

 

Kapittel 2: Planprosessen 

Det ble nedsatt en egen plangruppe for å gjennomføre planrevisjonen i 2016. Den består av: 

- Lise Almskår Aasgård fra Oppvekst- og kulturutvalget og Jens Kristian Eikrem 

oppnevnt av Utviklingsutvalget.  

- Bjørn Rolland og Frank Martinsen oppnevnt fra Idrettsrådet 

- Anders Fløystad oppnevnt av Ungdomsrådet 

- Folkehelse- og kulturkoordinator Mattis Himo som sekretær fra administrasjonen 

 

 

Aktiviteter 

- Mars 2016: Oppstartsmøte/framtidskveld i regi av Møre og Romsdal Idrettskrets v/ 
Karsten Ølstad og Vegard Rangsæter. 

- 15. mai 2016: Innmeldingsfrist for nye anlegg. 

- Juni-Juli: Behandling av planen i arbeidsgruppa. 

- August: Ordinær saksbehandling i administrasjonen. 

- August: Behandling i oppvekst og kulturutvalget for å legge planen ut på høring 

- September: Høringsperiode  

- Oktober: Behandling av høringsuttalelsene 
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- November: Behandling av planen i oppvekst - og kulturutvalget 

- November: Behandling av planen i Formannskapet/ Kommunestyret 

 

Tilbakemeldingene fra framtidskvelden ligger til grunn for kapittel 5.  

Kapittel 3: Utviklingstrekk i kommunen 

 

Norges befolkning passerte 5 100 000 i januar 2014. Generelt har netto innvandring mer å si 

for befolkningsveksten enn fødselsoverskuddet. I Tingvoll har folketallet vært svakt 

synkende siden kommunesammenslåingen med Straumsnes i 1964, og spesielt siden midten 

av 1980-tallet.   

Etter en liten økning ved årtusenskiftet så 

man igjen en svak nedgang, men ved 

inngangen til 2012 var tallet på vei opp 

igjen.  

Dette kan tyde på at en forventet positiv 

utvikling, med flere bosatte i blant annet 

Straumsnes, har startet. 1. januar 2016 

var det registrert 3 103 innbyggere i 

Tingvoll kommune, hvilket er på 

tilsvarende samme nivå som i 2013. 

 

 

 

Figur 1- Befolkningssammensetning etter alder

Likevel vitner ikke Statistisk Sentralbyrås siste prognoser for befolkningsutviklingen ved” 

Middels nasjonal vekst” om en varig positiv trend. I mai 2008 ble prognosene sterkt 

oppjustert, men i juni 2011 er de flatet ut. Samme trenden ser vi i 2016 der folketallet 

holder seg forholdsvis stabilt men med noe variasjoner i negativ retning.  

 

Det er ikke mulig å si for sikkert at dette kommer til å skje, men pr. juni 

2016 er dette den mest sannsynlige prognosen dersom 

samfunnsforholdene blir relativt stabile i årene fremover. Lokale forhold 

som ikke er tatt i betraktning kan også ha innvirkning på folketallet 

  

.  

 

År Prognose 

2016 

2010  

2015  

2020 3048 

2025 3025 

2030 3027 

2035 3024 

2040 3033 

Figur 2- Fremskreven folketallsutvikling i Tingvoll 
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I fremtiden vil 

befolkningssammensetningen være 

preget av færre barn og unge og flere 

eldre, jf. fig. 1. Det kan gi seg utslag i at 

anleggsbehovet endres de nærmeste 

årene.  

 

Friluftsliv blir et viktig satsningsområde. 

Det er en aktivitetsform som er enkel å 

gjennomføre, og kan drives av alle 

aldersgrupper. Både i et 

samfunnsøkonomisk perspektiv og et 

folkehelseperspektiv blir det essensielt å 

beholde eldre friske. 

 

Figur 3- Folketallsutvikling i Tingvoll kommune 
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Kapittel 4: Resultatvurdering av forrige plan 
I dette kapitlet skal det vurderes hvorvidt man har oppnådd disse målene i løpet av forrige 

planperiode. Dette evalueringsarbeidet bør ifølge kulturdepartementets veileder 

«Kommunal planlegging for idrett og fysisk aktivitet» følges opp med årlige 

resultatvurderinger. Dette gjøres i forbindelse med revideringen av prioriteringsliste hver 

høst.   

4.1 Generelt 

Forrige gang kommunedelplanen for idrett og fysisk aktivitet ble vedtatt var i 

Kommunestyret 29.11.2012. Hvert år etter dette har revidering av handlingsprogrammet 

vært til behandling i Kommunestyret. Revideringen blir foretatt etter at rådmannens 

innstilling har vært til uttale hos Idrettsrådet i Tingvoll. 

I perioden 2012-2016 har den private sparebankstiftelsen i Tingvoll bidratt med over 9,6 

millioner kroner til allmennyttige formål i Tingvoll og deler av Gjemnes, med hovedvekt av 

tildelinger til nærmiljø, idrett og lek, samt diverse tiltak for å tilrettelegge for natur og 

friluftslivsopplevelser. Sparebankstiftelsen er en stor bidragsyter i lokalsamfunnet, og har 

bidratt til at mange anlegg har blitt realisert.  

I forrige planperiode har det vært lav aktivitet i utbygging av nye anlegg som har fått 

spillemiddelstøtte. Det har vært to nærmiljøanlegg som har blitt ferdigstilt, med utbedring 

av Brevik stranda og turkart for Tingvoll kommune. I tillegg har Tingvollhallen fått 

rehabilitert sitt dekke, og golfbanen ble ferdigstilt i samme planperiode. Rulleskiløype i 

Reitgrenda lysløype har fått tildelt spillemidler og blitt ferdigstilt i 2016, de har også fått 

tildelt spillemidler til å sette opp LED-lys i lysløypa.  

«Stikk UT!» kom i stand i forrige planperiode, i samarbeid med Nordmøre og Romsdal 

friluftsråd, og har vært en stor suksess. Det har derimot vært tilbakemeldinger på dårlige 

parkeringsplasser/parkeringsmuligheter ved utgangspunkt for turene.  

4.2 Mål fra forrige planperiode 

I forrige planperiode var følgende mål og tiltak skissert.  

Barn og unge i kommunen skal ha tilgang til et mangfold av idrettsaktiviteter. 

Tingvoll har et mangfold av idrettsaktiviteter og friluftsmuligheter. Barn og unge har blitt 

prioritert i tildeling av kommunale midler (kulturmidler) Det skal i løpet av høsten 2016 

utarbeides tydeligere retningslinjer på tildeling av slike midler til frivilligheten etter ønske 

fra idrettsrådet.  

Tingvoll idrettsråd representerer idrettslagene i Tingvoll kommune. Idrettsrådet gir hvert år 

sin innstilling til fordeling av kommunens kulturmidler innen målgruppen, og bidrar til å 
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rette fokus på aktivitet som gagner barn og unge. De behandler også alle søknader om 

spillemiddeltilskudd før de legges frem for kommunal behandling. 

Ved planlegging, bygging og drift av anlegg skal det stilles krav til miljøriktige og 

energieffektive løsninger. 

Miljø- og energitiltak samt universell utforming er lagt inn som premiss i 

søknadsutarbeidingen for nye anlegg. Universell utforming er også et krav for tildeling av 

spillemidler fra staten.  

Ved både idrettsaktivitet, idrettsanlegg og friluftsliv skal en planlegge for at alle skal ha 

tilgang til idrett og friluftsliv gjennom universell utforming 

• Tilrettelegge fiskeplasser og turstier  

Det har ikke blitt gjennomført utbygging av helseløyper i løpet av forrige planperiode, men 

badeplassen ved Breivikstranda ble ferdigstilt. Det er et ønske om flere tilrettelagte 

fiskeplasser.  

• Opparbeide parkeringsplasser ved enkelte startpunkter for stier/løyper 

Ut fra tilbakemeldinger fra framtidskvelden kommer det fram at det fortsatt er 

tilbakemeldinger om at det bør bli bedre parkeringsmuligheter ved enkelte av startpunktene 

for stier og løyper. Det har ikke kommet konkrete tilbakemeldinger på hvilke startpunkt som 

burde vært prioritert, og for å kunne gjøre noe med dette må det derfor gjennomføres en 

behovskartlegging, mulighetsundersøkelse og lages avtaler med grunneiere. Dette er en 

utfordring som fortsatt består etter forrige planperiode.  

 

Ungdom skal stimuleres til aktivitet, både organisert og uorganisert 

• Tilrettelegge for uorganisert idretts- og friluftsaktivitet som for eksempel 

skaterampe, kulturvandringer, sandvollyballbane, klatrevegg, nettpresentasjon av fjellturer, 

skiløyper osv. 

Tingvoll skatepark ble satt opp i 2010 og dette målet ble derfor nådd allerede i planperioden 

før den nåværende planen. Skateparken har derimot i løpet av forrige planperiode fått 

større slitasjeskader, og skaterampen det bør derfor kunne medregnes noe rehabilitering i 

neste planperiode. Klatrevegg er nå innmeldt til ny planperiode.  

• La ungdomsrådet være en viktig premissleverandør for prioritering av anlegg og 

tilrettelegging av fysisk aktivitet.  
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Ungdomsrådet har egen representant i arbeidsgruppen for utarbeidelsen av planen. 

Ungdomsrådet har selv meldt inn et fremtidig behov for rehabilitering av skateparken ved 

Tingvollhallen.  

• Opprettholde og styrke rekrutteringa til  idrettslinja ved Tingvoll vidaregåande skole 

Tingvoll vidaregåande skole har idrettslinje med god rekruttering. Både elever og lærere ved 

idrettslinja er viktige ressurspersoner i det lokale idrettslivet. 

 

4.3 Anleggsstatus for prioriterte anlegg i planperioden 2013 - 

2016 

Nedenfor følger en oversikt over igangsatte/fullførte anlegg og ikke fullførte 

anlegg/gjennomførte anlegg i planperioden 2013-2016.  

Fullførte anlegg eller igangsatte anlegg: 

 

Nærmiljøanlegg, forenklet ordning (ikke nødvendig med prioritering i temaplanen): 

- Brevik stranda, friluftslivstiltak v/ Tingvoll Kommune 

- Turkart, Tingvoll kommune.  
 

Ordinære anlegg: 

 Tingvollhallen, rehabilitering av dekke. Tingvoll Kommune 

 Golfbane, Tingvoll golfklubb 

 Rulleskianlegg Reitgrenda lysløype 

 LED-lys i lysløype 
 

Annet: 

Tabellen nedenfor viser i hele tusen hvor mye spillemidler anlegg i kommunen har fått i 

forrige planperiode.  

Anlegg  

2013 2014 2015 2016 

S E S E S E S E 

Tingvollhallen 181 379       

Golfbane 157 381       

Brevik stranda   34 15     

Reitgrenda lysløype       140 310 
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Rulleskiløype       103 206 

SUM                          338 760 34 15   243 516 

S = Spillemidler E= Egne midler 

 

Ikke igangsatte anlegg: 

Søker Anleggstype Status pr. 2016 

Tingvoll kommune v/ 

Friluftsrådet 

Helseløype Ikke gjennomført, men 

innmeldt til neste planperiode 

som nærmiljøanlegg 

Tingvoll kommune v/ 

Friluftsrådet 

Helseløype Ikke gjennomført, men 

innmeldt til neste planperiode 

som nærmiljøanlegg 

Aspøy og Straumsnes skytterlag Sanitæranlegg skytebane Utsatt og deretter strøket fra 

listen. Innmeldt til neste 

planperiode.  

Tingvoll Tindeklubb og NORSØK Klatrevegg Ble ikke gjennomført i forrige 

periode, innmeldt til neste 

planperiode.  

Tingvoll I.L Klubbhus Reitgrenda lysløype Ble ikke gjennomført i forrige 

periode, innmeldt til neste 

planperiode.  

 

 

Kapittel 5: En analyse av nåsituasjonen 

Denne temaplanen skal være styrende for kommunens idretts- og friluftslivspolitikk, og den 

bør også forplikte idrettslag og andre i sine prioriteringer. Det er derfor viktig at det hersker 

en felles virkelighetsoppfatning om utfordringer og muligheter, og at det er åpenhet om 

prioriteringer og ressursbruk.  

I den forbindelse ble det invitert til en framtidskveld i regi av Møre og Romsdal Idrettskrets 

v/ Karsten Ølstad og Vegard Rangsæter, for at ulike lag og foreninger, og innbyggerne i 

Tingvoll skulle få komme med tilbakemeldinger på nåsituasjonen, og fremtidsbehov. 19 

personer deltok på denne kvelden. Videre har kommunen mottatt innspill fra lag og 

foreninger på fremtidige anleggsbehov, og på selvstendig grunnlag saksbehandlet dette.  
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5.1 Idrett og fysisk aktivitet  

Tingvoll kommune har vært utbygger, og er eier, av flere idrettsanlegg i kommunen. 

Kommunen har bygd Tingvollhallen, svømmehall på Tingvoll barne- og ungdomsskole og 

kunstgressbane med friidrettsdel. I tillegg har kommunen vært medfinansiør i en del 

nærmiljøanlegg som ballbinger på skolene, badestrand, og turkart og tilrettelegger for 

turstier. Tingvoll kommune overtok også eierskapet for Straumsnes Stadion i 2008.  

Mange idrettsanlegg er eid og drevet av frivillige lag- og organisasjoner. Dette er 

eksempelvis idrettsbanen på Meisingset, skiskytteranlegg, skytterbane i Tingvoll og i 

Straumsnes, lysløype i Tingvoll, skiløypeanlegg i Tingvoll, og flere lagshus osv. 

Det foregår også en del uorganisert aktivitet som benytter seg av anleggene i kommunen, 

det har ikke vært mulig å tallfeste denne aktiviteten, men det anses som svært positivt at 

folk tar initiativ til fysisk aktivitet også utenfor organisert idrett. Gjennom registreringen av 

«StikkUT!» -turer har man sett at det er stor aktivitet knyttet til friluftsliv i kommunen. Det 

er viktig at innbyggerne ikke bare har tilrettelagte aktiviteter å velge mellom, men at det 

også finnes lett tilgjengelige anlegg som kan benyttes gratis, av alle, hele døgnet.  

Det registreres at det i framtidskvelden har blitt påpekt at kapasiteten til Tingvollhallen er 

for liten, og at enkelte lag og foreninger ikke får nok tid i hallen til å imøtekomme ønsket 

treningsmengde i deler av vinterhalvåret. Dette inntrykket blir forsterket av at det nå har 

kommet to søknader på egne anlegg for å kompensere for dette. Det har kommet inn 

søknad om flerbrukshall i Straumsnes, samt en fotballhall i Tingvollvågen. En vurdering av 

anleggsbehov kommer i kapittel 7.1.  

Liste over anlegg i Tingvoll kommune 

Oversikten finnes på www.idrettsanlegg.no. 

Her kan en søke etter informasjon om alle idrettsanlegg i Norge. Du kan søke etter 

idrettsanlegg basert på ett eller flere søkekriterier:  

 Fylke  

 Kommune  

 Anleggskategori 
Ved valg av anleggskategori vil nedtrekksmenyen for anleggstype fylles med 
anleggstyper tilhørende valgt anleggskategori. Velger du f. eks anleggskategorien 
Golfanlegg vil nedtrekksmenyen for Anleggstype fylles med valgene Driving Range, 
Golfbane 18 hull, 9 hull, 6 hull med flere.  

 Anleggstype  

 Statustype (Planlagt, Eksisterende, Nedlagt)  

 Anleggsklasse  

 Navn (fritekst) 
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Tilbakemeldinger fra framtidskvelden:  

Sterke sider:  

Tilbakemeldingene fra framtidskvelden viser til at relativt mange av kommunens innbyggere 

er fysisk aktive både på vinter og sommer i varierende grad. Aktivitetene er tilpasset alder 

og miljø. Kommunen har et mangfold av allsidige og sterke idrettslag. Fotball, friidrett og ski 

er tradisjonelle idretter som står sterkt, men det er også særidrettslag for motorsport, golf, 

pistolklubb, bordtennis med mer. Det er mulig å drive organisert friluftsliv gjennom 

tindeklubb, speidere og 4H. Innbyggerne har mange muligheter til å drive den aktiviteten de 

ønsker. Tingvoll kommune har mange aktiviteter for barn og unge. Kommunen har videre 

mange lavterskeltilbud.  

 

På framtidskvelden ble det sagt at anleggene i kommunen er generelt gode og i god stand, 

og dekker det meste av aktiviteter som drives. Det ble pekt på at Tingvoll har gode tur- og 

skiløyper, (ski)skytteranlegg, svømmehall, fotball- og friidrettsanlegg, håndball-, friidretts- 

og allidrettshall, samt flere ballbinger og nærmiljøanlegg. Herav nevnes idrettshallen, 

kunstgressbanen, Straumsnes Stadion, svømmehallen, skiskytteranlegget, 

skiløyper/lysløype, hall m/friidrettstilpasning, godt løypenett, rulleskitrasè, bra skytebaner, 

crossbane, golfbane og 4H- båt og gapahuk. 

Lagene har mange og dyktige ledere både idrettsfaglig, administrativt og innen anleggs- og 

dugnadsarbeid. Det fins også mange veldig gode trenere som har holdt på i mange år, og 

som har god kompetanse og som har gått kurs. Det er meget god kompetanse i miljøet 

rundt Tingvoll VGS. Tingvoll- I.L fotball jobber med konseptet «kvalitetsklubb» for å heve 

nivået både på det sportslige og administrative. Det er stor entusiasme knyttet til dette 

prosjektet.  

Flere ungdommer i Tingvoll har gått på kurs, blant annet aktivitetslederkurs, og Ung:Leder 

gjennom Norges friidrettsforbund (NFiF)- det mest avanserte av utdanningsprogrammene 

for ungdom i norsk idrett.  

Det er stor dugnadsvilje og mulighet for å utføre mye på godt organiserte dugnader. Tingvoll 

har mange ildsjeler, men samtidig ser vi at det er blitt et mindre antall over tid. Det blir 

jevnlig opprettet nye lag og aktiviteter i tillegg til et stort spekter av andre lag og 

organisasjoner. Det er mange som møter opp og bidrar på dugnad dersom de får konkret 

beskjed om å møte opp, og det er mange frivillige som er trenere og sjåfører i alle 

aktiviteter. Det har vært et godt samarbeid mellom frivillige lag og foreninger og 

kommunen.  

Flere utøvere fra Tingvoll har hevdet seg på nasjonalt nivå innen friidrett, skiskyting, 

langrenn osv. Innen skiskyting og skyting har vi nå utøvere som hevder seg på internasjonalt 

nivå, og disse er svært gode ambassadører for den lokale idretten. 
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Kommunen er en positiv bidragsyter med midler og veiledning, og som eier av flere anlegg. 

Idrettsrådet deltar i prioritering av idrettsanlegg i kommunen og innstiller på fordeling av 

kulturmidler til idrettslagene og skytterlagene i kommunen. Idrettsrådet fordeler også LAM 

(lokale aktivitetsmidler) til idrettslag i Tingvoll for aktivitet rettet mot barn og unge. Tingvoll 

videregående skole er sentral både for å holde ungdom i kommunen, og som aktør i det 

lokale idrettslivet gjennom både idretts- og toppidrettslinje.  

Svake sider:  

Mange barn og ungdommer er aktive, men det er stort frafall i ungdomstiden. Andelen 

voksne som deltar i organisert aktivitet er relativt lav. De dukker imidlertid gjerne opp som 

deltakere i den uorganiserte idretten, ofte representert ved friluftsliv. På et alderstrinn blir 

mange for passive og kommer ikke i gang igjen. Et aktivitetstiltak for denne gruppen 

mangler og de står i fare for å havne i sofaen for godt. 

 

Det er mange som vil benytte seg av tilbudene, men som ikke ønsker å delta på dugnad og å 

ta ansvar. Dugnadsarbeidet kan fort bli dårlig organisert, og det må være noen tilstede for å 

styre og delegere arbeidsoppgaver. Det er få som tar på seg organisasjonsarbeid og det er 

færre som kan å organisere og delegere arbeidsoppgaver. Her trengs det kanskje 

kompetanseheving. Det oppleves som at det ikke lenger er noen status i å sitte i styrer, og 

det virker som folk er mindre villige til å ta verv som vil binde opp fritiden deres. I enkelte 

lag er det også vanskelig å skaffe folk til styreposisjoner, spesielt ledere. Det er en tendens 

til minkende frivillig engasjement, særlig blant yngre foreldre og dersom engasjementet er 

langvarig (f.eks. styreverv). Det er også noe utfordring med å rekruttere nye trenere i de 

tradisjonelle idrettene.  

Det er få fotballdommere er registrert i kommunen, og det trengs en holdningsendring til 

unge dommere. Det har vært vanskelig å rekruttere til styreverv, og det har blitt mange krav 

til ledere, ved f.eks. digital registrering og brønnøysundregisteret som har blitt et hinder for 

mange.  

 

Det trengs å rekruttere nye trenere til enkelte lag, og det er behov for oppdatert 

kompetanse i enkelte grupper. Ledere burde bli flinkere til å inkludere elever ved 

videregående skole. Svakere tilstrømming til styre- og treneroppgaver i lag og foreninger, 

samt folketallsnedgang, kan bidra til å svekke idrettens kår i kommunen. Det samme kan 

pengemangel og for liten/sen tilgang på spillemidler gjøre. 

 

Det er viktig å passe på at vi får rekruttering av nye trenere og ledere, og ungdom bør 

oppfordres til å delta i administrativt arbeid. Det bør legges til rette for dette via formell 

kursing, og videreføring av Ung: Leder, og andre kursalternativer.  
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Ved fremtidskvelden ble det også poengtert at i siste planperiode ble idrettsskolen i 

Straumsnes nedlagt grunnet mangel på frivillighet, og at dette er uheldig da idrettsskolen 

har vært et breddetilbud som har kunnet ført til økt fysisk aktivitet hos barn.  

 

Lagene i kommunen opplever at det er lite kontakt med idrettskretsen.  En del lag og 

organisasjoner savner en frivillighetssentral. De savner også økt fokus på frivillighet opp mot 

nye målgrupper- som en del av inkluderingsarbeid. Det jobbes med å få til en 

frivillighetssentral i Tingvoll kommune for å få et bedre koordinert frivillig- og fritidsinnsats. 

 

Det kom også fram i møtet at det er for dårlig kapasitet i Tingvollhallen, og enkelte idrettslag 

opplever at de ikke får tildelt tilstrekkelig treningstid for å holde det ønskede 

aktivitetsnivået sitt.  

I møtet ble det beskrevet at de har kun en gymsal til vinteraktivitet i Straumsnes, og den er 

lite egnet for helårsaktivitet og at det samtidig er det sprengt kapasitet på Tingvollhallen, 

noe som gjør at noen som ønsker økt satsning og mer treningstid i Tingvollhallen opplever at 

de ikke får det. Det ble videre pekt på at de fysiske rammene for å drive idrett er ikke 

tilpasset dagens behov, f.eks. fotball i Straumsnes der de melder inn et behov for 

idrettshall/flerbrukshall i Straumsnes, og at svømmehallen i Tingvoll er ikke et fullverdig 

tilbud, da den har for lang sommerstenging. Tilbakemeldingene fra framtidskvelden pekte 

på at en økt åpningstid i svømmehallen vil kunne føre til bedret fysisk helse.  

Det ble også påpekt at det er for lite og dårlige sykkeltraser og at det mangler en klatrevegg 

og hinderløyper i Tingvoll.  

Videre ble det beskrevet at det i perioder er tungt å vedlikeholde alle anleggene så godt som 

ønskelig, det blir lett mye arbeid for få ildsjeler, og kommunens økonomi ikke tillater like 

tungt driftsansvar som i enkelte andre kommuner. Dette gjør at enkelte nærmiljøanlegg som 

har behov for vedlikehold ikke blir vedlikeholdt tilstrekkelig.  

5.2 Friluftsliv  

Tingvoll kommune har som hovedmål å stimulere til friluftsaktiviteter for alle, dette 

innebærer blant annet å legge til rette slik at flest mulig kan komme seg ut på tur, sommer 

som vinter.  

Tingvoll kommune er medlemskommune i Friluftsrådet Nordmøre og Romsdal og 

samarbeider med både fylkeskommunen og friluftsrådet i arbeidet med friluftsliv. Tingvoll 

Kommune har, etter at friluftsrådets opphold, arrangert turkassetrimmen” Stikk UT!” i 

sommerhalvåret. Ca 10 -12 turer skal hvert år velges ut som «Stikk UT!» -turer og 

tilrettelegges med postkasse og eventuelt merking av turene der dette ikke allerede er på 

plass. Vi ser at tilbud innen idrett og friluftsliv er viktig for å øke aktiviteten og for å motvirke 

sosiale forskjeller i aktivitetsvaner og helse. 
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Hvert år vil det også bli arrangert” ordførerens tur”. På denne turen er det ordføreren som 

er turleder og tar med seg befolkningen ut. For å motivere og stimulere til at flere kommer 

seg ut på tur er det også aktuelt å arrangere flere guidede turer. 

Den private aktøren” Din Tur», skogeiernes firma som ivaretar jakt- og fiskeinteresser, har 

bidratt til at 20 turmål er merket etter nasjonal standard i 2012, og eventuell annen 

tilrettelegging som det skulle være behov for i forbindelse med turløypene. Ved Coop i 

Tingvollvågen er det nylig satt opp et skilt som viser utvalgte turer i kommunen.  

Tingvoll kommune har blant annet planer om å etablere to helseløyper, en i Straumsnes og 

en i Tingvoll. Det er et mål at flere turløyper merkes, og har parkeringsmuligheter, forutsatt 

grunneiers tillatelse. Det er også mange gode muligheter for ulike sykkelturer i Tingvoll 

kommune. Det bør jobbes mer med å planlegge og tilrettelegge for sykkelløyper, samt at 

sykkelløypene bør få egen merking i nytt turkart for Tingvoll kommune. Det jobbes med 

sykkeltrasé over Reitfjellet fra Tingvoll museum til Vasslia i Torjulvågen.  

Det er også viktig at eldre kommer seg ut på tur. Et særlig behov som påpekes her er 

hvilebenker, derfor bør hvilemuligheter være sentral ved planleggingen av nye løyper.  

 

Friluftsliv vinter 

En viktig del av friluftsliv og fysisk aktivitet i Tingvoll kommune er muligheter for å gå på ski 

som friluftsaktivitet i vinterhalvåret. Tingvoll kommune har lange skitradisjoner, noe som 

også viser seg i dag gjennom god bredde og utøvere på landslagsnivå.  

Løypenettet for ski i Tingvoll kommune er godt utbygd, og oppkjøringen av løyper fungerer 

godt gjennom dugnad i idrettslaga. Skiområdet Einlia – Tingvoll Museum – Svinnesnebba er 

spesielt snøsikkert, og har blitt et godt brukt løypenett for hele kommunen og regionen 

forøvrig. Oppkjøring av skispor gjør at flere kommer seg ut på ski, og ski som aktivitet har 

fått et oppsving de siste årene. Det arrangeres årlige skikaruseller for barn i Tingvoll, på 

Leitet og på Meisingset av idrettslagene der. Det kan være opptil 200 deltakere på disse 

arrangementene. Skikarusellene har gjort at rekrutteringen til skisporten er svært god, og 

som gjør at oppkjøring av spor er spesielt viktig for denne aldersgruppa. Dette er også i tråd 

med” Stortingsmelding nr. 39 om friluftsliv”.  

Eksisterende skiløyper/traseer 

Ved henvendelse til idrettslaga om eksisterende løypenett og framtidsplaner, kom følgende aktivitet 

og planer fram: 

IL Triumf; Meisingset: Kjører opp skispor til Dordiheia fra Venås og kvilhaugen fra 

Myravatnet. Noe begrenset med parkeringsmuligheter. Ved gode snøforhold blir det også 



16 

 

kjørt opp spor rundt Myravatnet fra bommen.  Idrettslaget har avtale med grunneiere i 

området om oppkjøring av spor. Har ikke planer for oppkjøring av spor utenom dette. 

Vidalen er et populært friluftsområde, men bratt stigning i starten gjør at dette området 

ikke er aktuelt for oppkjøring av skispor. 

 Straumsnes IL: Det kjøres opp skispor i lysløypa på Leitet stort sett hver helg hele vinteren, 

og i forbindelse med karusellrenn for ungene på hverdager. Det kjøres også opp spor rundt 

Storvatnet. Under er kart over lysløype og skiløype rundt Storvatnet. 

 

Tingvoll IL: Kjører opp skispor til Reitgrenda Lysløype, og videre opp til Tingvoll Museum og 

mot Svinnesnebba rundt Reitvatnet. Sporadisk blir det også kjørt opp spor mot Torjulvågen, 

se forøvrig vedlagte kart. 

Løypa er kjørt opp med tråkkemaskin og har startpunkt ved Reitgrenda Lysløype, Tingvoll 

Museum og Torjulvågen med gode parkeringsmuligheter. Løypenettet er snøsikkert, har god 

standard og er svært godt besøkt. Det er skigåere fra hele regionen som bruker løypenettet, 

og det blir brukt av alle, fra aktive skigåere til familier med små barn. Det kan etter hvert bli 

behov for utvidet parkeringsplass. Oppkjøring av løyper blir registrert inn på skisporet.no, 

slik at man kan gå inn der for å se om løypen er ny oppkjørt eller ikke. 
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Kart over vinteroppkjørte løyper Tingvoll (2016): 

 

Torjulvågen IL: Kjører opp skiløyper mot Reitvatnet. Det kjøres opp løype fra Vasslia til 
Gylvatnet. 
 
Gyl IL: Det kjøres opp skiløyper på Gylfjellet. Det kjøres ikke helt opp til Høgfjellet, men 

stopper på Gylsetra. Se kart under for oppkjørt løype.  

På bakgrunn av de opplysningene som har kommet fram fra allidrettslagene om 

eksisterende løypenett og framtidsplaner, vil det bli utarbeidet et løypekart som vil bli 

integrert i et felles turkart vinter og sommer for Tingvoll kommune.  

Det viktigste vinterrekreasjonsområdet i kommunen er Einlia/Reitfjellet/Svinnesnebba, men 

det er svært viktig at hver grend har sitt skiområde med oppkjørte spor. Det fører til økt 

skiglede, enklere rekruttering til skisporten og økt fysisk aktivitet. 



18 

 

 

 

Tilbakemeldinger fra framtidskvelden: 

Sterke sider: 

I framtidskvelden ble det påpekt at Tingvoll har en natur som gir gode muligheter for 

aktivitet. Det finnes oppkjørte skiløyper over hele kommunen med bra snøterreng i 

lavlandet og gode muligheter for bortoverski, flere badeplasser er tilrettelagt, mange 

turløyper merkes og vedlikeholdes. Det er også gode muligheter for jakt, fiske og 

fotografering.  

De siste årene har informasjon om turmålene i kommunen vært lett tilgjengelige gjennom 

turkart og registrering av turer på nett, gjennom både «Stikk Ut!» og morotur.no. Dette har 

fått både innbyggerne i Tingvoll og nabokommunene ut på tur i Tingvolls flotte natur. 

Tingvoll har vært med på det interkommunale turtilbudet” Stikk UT!” i regi av Friluftsrådet 

Nordmøre og Romsdal siden 2012, og har i 2016 12 registrerte turer.  

Tingvoll er en hyttekommune med mellom 1100 og 1200 hytter, og har mange aktive 

småbåtlag. Det er også en aktiv 4H- klubb med et flott anlegg for uteaktiviteter.  

Det finnes aktive trimgrupper med faste turer, og ruslegrupper for omsorgsboliger. I tillegg 

arrangeres det friluftsgudstjenester, noe som bidrar til økt aktivisering.  

Svake sider:  
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I fremtidskvelden kom det også frem at kommunen la ned det kommunale friluftsrådet, og 

dette har blitt etterspurt siden. Det har videre blitt pekt på at kommunen mangler ferdig 

utbygde helseløyper med benker, og det skulle vært flere tilrettelagte fiskeplasser for 

bevegelseshemmede.  

 

Andre aspekt som ble påpekt på fremtidskvelden var at parkeringen og merkingen av 

turløyper («stikk UT!») kunne vært bedre, og det kunne gjerne ha vært tilgang til toalett på 

parkeringsplasser og rasteplasser med gapahuk e.l. langs turstiene. Det burde vært et bedre 

organisert sykkelstinett, og det kan også med fordel bli flere ruter for funksjonshemmede. 

Tingvoll har lite gang- og sykkelstier til dette formålet, og videre utbygging av dette kunne 

bidratt til økt aktivitet. Det vil også kunne være/bli utfordringer med mindre snø etter hvert 

som klimaendringene kommer.  

 

Det ble også pekt på at det kunne vært bedre oppdateringer på kommunens hjemmesider 

om aktiviteter som skal skje, og at det kanskje kunne være behov for en kommunal 

facebookside. Dette tyder på at det er et økt behov for informasjon ut til kommunens 

innbyggere om de aktiviteter som pågår.  

 

Konklusjon:  

Generelt er det mange gode anlegg i Tingvoll, og idretten står sterkt, med mange og allsidige 

tilbud og bred deltakelse. Det er derimot en utfordring med rehabilitering og drift av anlegg. 

Deltakelsen i organisert idrett går imidlertid ned etter som alderen på utøverne går opp.  

 

Friluftslivet favner den store bredden av befolkningen, og det er viktig å legge til rette for at 

det skal være enkelt for alle å komme seg ut. Med å starte opp Tingvoll friluftsråd igjen, som 

et supplement til det interkommunale friluftsrådet, kan man sørge for en organisatorisk 

tilknytning som kan være med å gi friluftslivet i kommunen et videre løft.  

 

Det er nedgang i dugnadsinnsats og deltakelse i styreverv, noe som skaper utfordringer for 

enkelte lag og foreninger. Dette kan imøtekommes av å utnytte ressurser som finnes i 

kommunen på en bedre måte, gjennom at man skaper et knutepunkt mellom frivillige som 

kunne tenkt seg å bidratt, og de frivillige lagene som kunne hatt nytte av flere på dugnad. 

Her kan opprettelsen av en frivilligsentral bistå.  

 

Anleggsdekningen er generelt bra, men folk vil alltid ha forskjellige ønsker. Behovet må 

imidlertid være der før et anlegg bygges, og det er ikke alltid mange nok potensielle brukere 

eller folk til å stille seg bak fordringen om et nytt anlegg. Noen må også ta på seg å være 

byggherre og ikke minst drifte anlegget 
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Kapittel 6: Kommunens idretts- og friluftspolitikk 
Dette kapittelet tar for seg kommunens idretts- og friluftspolitikk, og er delt inn i tre hovedområder. 

Folkehelse, Idrett og fysisk aktivitet, og friluftsliv. I dette kapittelet kommer også kommunens 

målsettinger for kommende periode, og litt om rammefaktorer som påvirker vurderinger av 

kommunens anleggsbehov, som kommer i kapittel 7.  

Temaplan for idrett og fysisk aktivitet er forankret i kommuneplanens samfunnsdel, og skal 

samkjøres med kommunalplanens arealdel.  

Kommuneplanens samfunnsdel 

I kommuneplanens samfunnsdel, ser vi at Tingvoll kommune skal være en økokommune 

som er utviklingsorientert og skal være en foretrukken kommune for ungdom. Videre finner 

vi i samme plan et utstrakt fokus på å samarbeide godt med frivilligheten i Tingvoll, da det 

finnes mye ressurser som kan utnyttes på en mer hensiktsmessig måte, dersom man får i 

gang denne symbiosen mellom kommune og frivilligheten. Det vil derfor i løpet av neste 

planperiode være viktig å få i gang gode strukturer for å videreutvikle dette samarbeidet.  

Tingvoll kommune vurderer etablering av frivilligsentral, og på denne måten bidra til å 

styrke et allerede sterkt frivillig engasjement og samarbeid i kommunen. Frivilligsentralen vil 

kunne være et viktig knutepunkt mellom frivillig og offentlig innsats rettet mot alle Tingvoll 

sine innbyggere og besøkende.  

Kommunene er ifølge folkehelseloven § 5 og 6 pålagt å ha nødvendig oversikt over 

helsetilstanden i befolkningen og de positive og negative faktorer som kan virke inn på 

denne, og å bruke denne kunnskapen i kommunens planverk. Kommunen har ansatt 

folkehelsekoordinator for å bidra til å ivareta folkehelsa til kommunens innbyggere i 

kommunens planarbeid, forebygging, helsefremmende tiltak og praktiske tilrettelegging. 

Folkehelseloven legger også føringer som påvirker kommunens idretts og friluftspolitikk, og 

derfor blir dette belyst i følgende kapittel.  
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6.1 Folkehelse  

Befolkningens helse er blant samfunnets viktigste ressurser. Det er fortsatt et stort potensial 

i å fremme helse og forebygge sykdom og for tidlig død. Det er et samfunnsansvar å bidra til 

god helse i hele befolkningen. Med folkehelse menes befolkningens helsetilstand og 

hvordan helsen fordeler seg i befolkningen. 

Definisjonen på folkehelsearbeid er; samfunnets innsats for å påvirke faktorer som direkte 

eller indirekte fremmer befolkningens helse og trivsel, forebygger psykisk og somatisk 

sykdom, skade eller lidelse, eller som beskytter mot ytre helsetrusler, samt arbeid for en 

jevnere fordeling av faktorer som direkte eller indirekte påvirker helsen. 

WHO definerer helse som: en tilstand av komplett fysisk, psykisk og sosialt velvære og ikke 

bare fravær av sykdom eller lyte. På denne måten skal også godt folkehelsearbeid ivareta 

befolkningens sosiale velvære, ved å tilrettelegge for økt aktivitet og sosiale møteplasser. 

WHO har beregnet at 1/3 av alle sykdommer i vestlige land skyldes livsstilen vår – herunder 

fysisk inaktivitet. Økt fysisk aktivitet for bedre folkehelse har derfor blitt et prioritert 

satsningsområde.  

Kommunen søker støtte fra kulturdepartementet for å opprette en frivilligsentral som skal 

fungere som en katalysator for å imøtekomme behovene for frivillighet til lag og foreninger. 

Det finnes mye ubenyttede ressurser i kommunen som kan komme innbyggernes folkehelse 

til gode. Frivilligjobbing, og aktivitet gir både et sosialt fellesskap og tilhørighet, mestring og 

fysisk aktivitet og vil kunne være et viktig virkemiddel for å holde aktiviteten hos f.eks. unge 

eldre oppe. Videre har kommunen et ubenyttet potensiale i å aktivisere andre grupper som 

av en eller annen grunn ikke er i arbeid eller skole. Her kan f.eks. nevnes asylsøkere, 

arbeidsledige og sosialhjelpsmottakere.  

Kommunen har en forståelse for at frivilligheten i Tingvoll er en viktig og stor ressurs som 

både bidrar og kan bidra svært positivt i tjenestetilbudet i kommunen. Gjennom å opprette 

en frivilligsentral håper kommunen å ta et steg i retning av å bedre samkjøre frivillighetens 

og kommunens tjenester, og dermed kunne gi bedre tjenester totalt for kommunens 

innbyggere.  

6.2 Idrett og fysisk aktivitet 

Kommuneplanens samfunnsdel påvirker også hvordan tildelingen av kulturmidler til idretts,- 

og skytterlag, samt til allmenn kulturaktører. I saksbehandlingen av søknader om 

kulturmidler skal det ifølge retningslinjene til kommunen legges vekt på at lagene som søker 

har tiltak rettet mot barn og unge. Dette er blant annet for å oppnå målet om å være en 

foretrukken kommune for ungdom.  

Tingvoll kommune er i dag eier av flere anlegg, og man kan av tilbakemeldingene fra 

framtidskvelden og innmeldte anlegg se at det er et behov for rehabilitering av eksisterende 



22 

 

anlegg i kommende planperiode. Dette bør være hovedprioritet til kommunen, da eier av 

anlegg som har mottatt spillemidler er forpliktet til å holde anlegget åpent for allmenn 

idrettslig virksomhet i 30 år etter ferdigstillelsen av anlegget. Hvis dette kravet ikke 

etterfølges kan deler av spillemiddeltilskuddet måtte tilbakebetales, noe som vil kunne være 

en stor økonomisk belastning for en allerede presset kommuneøkonomi.  

Tingvoll kommune har eieransvaret for de største anleggene i kommunen, Straumsnes 

Stadion og Tingvoll Kunstgressbane. Kommunen fikk momskompensasjon på sine 

investeringer, mens frivillige lag og foreninger ikke kunne få det på utbyggings/overtakelses- 

tidspunktet. Driften av disse anleggene er satt bort til idrettslagene, og kommunen gir 

driftstilskudd til de aktuelle lagene.  

Lag og foreninger kan nå få momskompensasjon for anlegg og omfatter alle som oppfyller 

vilkårene for å motta spillemidler. Søknader om momskompensasjon skal, i likhet med 

søknader om spillemidler, leveres elektronisk gjennom eget søknadsskjema på nettstedet 

www.idrettsanlegg.no. Skytterlag får momskompensasjon gjennom å rapportere omsetning 

til Det norske skytterforening (DNSF).  

6.3 Friluftsliv og fysisk aktivitet 

I Stortingsmelding nr. 39 (2000-2001) om friluftsliv, er hovedlinjene i friluftspolitikken 

beskrevet.  I kap. 2.1 står det: 

  

”2.1 Friluftsliv – innhald og verdiar 

Gjeldande friluftslivspolitikk legg til grunn at friluftsliv er «opphold og fysisk aktivitet i friluft i 

fritiden med sikte på miljøforandring og naturopplevelse». Målsetjinga er å fremje det enkle 

friluftslivet – for alle, i dagleglivet og i harmoni med naturen. Friluftslivspolitikken legg 

hovudvekta på ein kjerne av ikkje konkurranseprega, ikkje motoriserte fritidsaktivitetar som 

går føre seg på allment tilgjengelege, naturprega område. 

 

Videre står det i kap. 2.3 i samme stortingsmelding om barn og unge, at «to av dei fire 

nasjonale resultatmåla har særskilt fokus på barn. Om ein skal halde oppe friluftslivet som 

ein viktig fritidsaktivitet også i framtida, må framtidige generasjonar få  naturopplevingar og 

høve til å utvikle dugleik som gjer at dei sjølve ønskjer og er i stand til å ferdast i skog og 

mark. 

Regjeringa vil styrkje arbeidet med motivasjon og stimulering til friluftsliv for barn og 

barnefamiliar, med særleg vekt på dei som i dag ikkje i det heile teke eller berre i lita grad 

tek del i friluftsliv og fysisk aktivitet. ” 

 

Når det gjelder kvaliteter for friluftslivet, er dette beskrevet i kap. 2.6 i samme 

stortingsmelding: 
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”Folk vil gjerne ha fred og ro når dei driv friluftsliv. Det er grunn til å tru at verdien av ro og 

stille aukar monaleg i det moderne samfunnet der kvardagen for mange er sterkt prega av 

støy, stress og mas. 

Regjeringa vil m.a.: 

 leggje vesentleg vekt på å verne om høvet til å oppleve stille, fred og ro 

 sikre at den verdien ulike område har for friluftsliv ikkje blir redusert av støy og 

terrengslitasje frå motorkøyretøy, luftfartøy og motorfartøy 

 syte for at utbygging av private hytter og turistanlegg i fjellet og langs kysten går 

føre seg på ein miljøtilpassa måte, og ikkje kjem i konflikt med friluftslivet sine 

interesser.” 

Stortingsmeldingen gir viktige føringer for kommunal satsing og prioritering. Tingvoll komme 

ser gode effekter av økt tilrettelegging for friluftsliv, slik som løypemerking, organisering av 

turmål og turkart. Samtidig kan tilretteleggingen bli bedre, særlig for mennesker med 

funksjonshemming. Universell utforming av anlegg gir økte muligheter til flere.  Det er også 

mangel på parkeringsplasser ved starten av mange turstier, og det kan noen steder være 

vanskelig å finne turen.  Oppkjøring av skiløyper fungerer meget bra, mens sykkelstier 

foreløpig ikke har vært noe prioritert område. 

Tingvoll ble i 2012 innmeldt i Friluftsrådet Nordmøre og Romsdal, og har i tillegg opprettet 

et eget, lokalt friluftsråd. Tingvoll Friluftsråd er per dags dato ikke i fungerende.  

Trimgruppa i Straumsnes IL har i flere år hatt ukentlige turer med turleder i 

sommerhalvåret. Det er god oppslutning om tiltaket, og det er godt markedsført. 

 

Vestsiden av Årsundøya er innkjøpt av staten som friluftsområde, og er et såkalt statlig 

sikret friluftsområde. Driften skjer i partnerskap mellom Tingvoll og Kristiansund kommuner, 

Møre og Romsdal fylkeskommune og den lokale hytteeierforeningen. Kommunen har gjort 

badeplassen Brevikstranda på Vågbø til et statlig sikret område. Det er inngått en langsiktig 

leieavtale med grunneier og det er utarbeidet en forvaltningsplan for området. Tingvoll 

kommune er eier av Koksvikstranda i Tingvollvågen. Andre friluftsområder er driftet i privat 

regi. Hytteforeningen på Årsund har tatt kontakt med kommunen om at de ikke lenger 

ønsker å ta på seg vedlikehold og ryddeoppgaver på området og kommunen får dermed en 

utfordring med å løse dette i neste planperiode.  

Vinter:  

Det er fra flere hold meldt interesse for å få utarbeidet en fullstendig løypeplan for hele 

Tingvoll kommune. Denne skal vise hvor det skal/kan kjøres opp løyper vintertid. I den 

forbindelse er det sendt en henvendelse til de fem fleridrettslagene, i tillegg til Tingvoll 

Scooterlag, med spørsmål om hvor de har skiløyper, og hvor de eventuelt ønsker å kjøre opp 
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løyper i fremtiden. Plana omhandler oppkjørte skispor for allmennheten, slik det er 

beskrevet i” Nasjonal forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag”, 

§ 3, bokstav e: 

Motorkjøretøy kan på vinterføre nyttes til: 

e. Opparbeiding og preparering av skiløyper og skibakker for allmennheten og for 

konkurranser, når det foretas av kommuner, hjelpekorps, idrettslag, turlag eller 

turistbedrifter, 

Tillatelse for oppkjøring av skispor etter denne bokstaven forutsetter at oppkjøringen gjøres av en 

organisasjon for allmennheten, og med grunneiers tillatelse. Tingvoll kommune har fortiden ingen 

kommunal forskrift som er styrende for motorferdsel i utmark utenom gjeldende nasjonal lov og 

forskrift, men etter lovendring i 2015 er det nå opp til hver enkelt kommune om man vil tillate løyper 

for fornøyelseskjøring av snøscooter i hht Lov om motorferdsel i utmark og vassdrag § 4 a.   

Konflikten mellom friluftsliv og fornøyelseskjøring er godt dokumentert og er beskrevet blant 

annet i NINA-rapporten «Friluftsliv i Norge anno 2014 – status og utfordringer,» kap 8.4.3. 

Snøskuterkjøring ved fornøyelseskjøring vil kunne komme i konflikt med kommunens profil som 

økokommune, som skal ta et særskilt hensyn til blant anna natur og miljø i 

kommuneplanlegginga. Det skal derfor lages en forskrift for regulering av snøskuterkjøring i 

fornøyelsesøyemed.  

Uberørte områder  

Friluftsliv kan utøves vinter og sommer utenfor oppkjørte eller merka løyper. Da blir det en 

viktig faktor at området er så uberørt som mulig, både i forhold til støy og andre 

naturinngrep. Fravær av støy er en forutsetning for at frilufts- og rekreasjonsområder og 

kulturmiljøer skal ha full verdi. Hvilke lydnivåer som oppleves som sjenerende, avhenger av 

hvilken type område man befinner seg i, og hvilken bruk av området som er ønskelig. 

I Tingvoll kommune er mesteparten av arealet i kommunen eksponert for trafikk på vei eller 

sjø.  

 

I «Retningslinjene for behandling av støy i arealplanlegging, T-1442” står det at kommunen 

bør unngå å lokalisere nye støykilder slik at verdifulle områder forsvinner eller reduseres i 

omfang.  

 

Utenfor tettstedsbebyggelse defineres stille områder som områder hvor støynivået er under 

40db. I større upåvirkede naturområder, som f.eks. nasjonalparker, naturområder i fjellet og 

kjerneområder i bymarker er all hørbar lyd i prinsippet uønsket. 
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I følge oversiktskart over INON-areal (inngrepsfrie naturområder, se vedlegg) fra” 

Direktoratet for Naturforvaltning 2008”, er det flere områder i kommunen som defineres 

som inngrepsfrie naturområder, ved at de defineres som 1 -3 km fra naturinngrep.  Ett 

område defineres som 3 -5 km fra naturinngrep. 

 

De største områdene er: 

 

1. Viddalen, fra Smisetnebba til Flånebba. Innerst i Viddalen er det eneste området som ut 

fra kartet er 3 – 5 km fra naturinngrep. Området er lagt inn som stille område i 

kommuneplans arealdel 2015-2026.  

2. Kirkeberget 

3. Gylfjellet/Høgfjellet 

4. Valfjellet 

 

Tingvoll kommune ønsker som økokommune at verdifulle naturkvaliteter skal tas vare på, 

jfr. Økokommuneerklæringa, slik det står i” Kommuneplan for Tingvoll 2007 – 2019”. 

Spesielt nevnes: 

 

”• Vern og bruk av det lokale natur- og kulturgrunnlaget 

• Gi lokale bidrag til løsning av globale miljøproblemer 

• Løse lokale miljøvernutfordringer 

 

Dette betyr at kommunen forplikter seg til å utvikle et samfunn som er i vesentlig bedre 

balanse med natur og miljø enn det som er tilfelle i dag. Hensynet til bærekraftig utvikling 

skal vektlegges i all planlegging og i alle avgjørelser og virksomheter. (...) ”  

 

Med” Stortingsmelding nr 39 om friluftslivet” og” Økokommuneerklæringa” som bakteppe, 

er det derfor områder i kommunen som spesielt bør hensyn tas når det gjelder inngrep som 

innebærer støy. Stille områder kan bli et knapphetsgode i framtida, og kan bli en ekstra 

kvalitet i økokommunen Tingvoll.  Tingvoll kommune bør derfor vurdere grundig 

støybelastningen ved ny virksomhet opp mot hvilken karakter de berørte områdene har, og 

bruken av disse. 

 

6.4 Målsettinger for kommunens idretts- og friluftslivspolitikk 

Idrett og friluftsliv skal bidra til å gi gode oppvekstsvilkår for barn og unge, gi 

enkeltmennesker mulighet for fysisk aktivitet, utfordringer og lek og øke bolysten i 

kommunen gjennom engasjement og fellesskap.  

Målsettinger for kommunens idretts- og friluftspolitikk støtter seg til kommuneplanens 

samfunnsdel. Dette tydeliggjøres best ved et økt fokus særlig på å beholde ungdom i 
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organisert aktivitet i denne planen. På denne måten ønsker planen å speile fokuset på å 

være en «attraktiv kommune for ungdom», og «å lykkes med et godt samarbeid med frivillig 

sektor».  

Med bakgrunn i signaler fra framtidskvelden og faglige vurderinger av planer i forhold til 

anleggsbehov, skisseres det derfor følgende mål og tiltak for å møte morgendagens 

utfordringer for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet i Tingvoll kommune:  

 

Mål Tiltak Ansvar 

Barn og unge i 

kommunen skal ha 

tilgang til et mangfold 

av idrettsaktiviteter. 

 

 

 

 

 Tilby lavterskel-/oppstarts 

tilbud i ulike 

aktiviteter/idrettsgrener 

Idrettslagene, skolene 

 Støtte til idrettsanlegg 

 Drift og vedlikehold av 

idrettsanlegg 

Fylkeskommunen, 

kommunen 

 Prioritere økonomisk støtte 

til aktiviteter/ organisasjoner 

som jobber med barn og 

unge. 

Kommunen, Idrettsrådet 

Tingvoll kommune skal 

legge til rette for at 

ungdommer forblir 

fysisk aktive.  

 Prioritere økonomisk støtte 

til aktiviteter/ organisasjoner 

som jobber med barn og 

unge.  

Kommunen og 

Idrettsrådet 

Det skal legges til rette 

for at middelaldrende 

og eldre forblir aktive, 

for å bevare sin helse 

og førlighet. 

 Tilrettelegging av enkle 

arenaer for motorfri ferdsel i 

naturen 

Eldrerådet og 

kommunen.  

Ved planlegging, 

bygging, vedlikehold 

og drift av anlegg skal 

det stilles krav til 

miljøriktige og 

energieffektive 

løsninger. 

 Miljø- og energitiltak samt 

universell utforming legges 

inn som premiss i 

søknadsutarbeidingen 

Søker/driver og 

byggesaksbehandler i 

kommunen 
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I samarbeid med 

skolen, lokale lag og 

kulturinstitusjoner 

samt Friluftsrådet i 

Nordmøre og Romsdal 

skal innbyggerne 

stimuleres til aktiv 

bruk av naturen. 

Stimulere til 

 Uteskole 

 Utedager for barnehagene 

 Bruk av skolehager 

Skolene, Friluftsrådet i 

Nordmøre og Romsdal, 

folkehelsekoordinator, 

barnehagene 

 Støtte museets satsing på 

historisk formidling gjennom 

(ute)aktiviteter for barn og 

unge.  

Museet, kommunen 

(skolene)  

 Tingvoll kommune skal 

utarbeide tydelige forskrifter 

for regulering av 

snøskuterkjøring i 

fornøyelsesøyemed.  

Kommunen 

 Etablere lokalt friluftsråd Kommunen 

Ved både 

idrettsaktivitet, 

idrettsanlegg og 

friluftsliv skal en 

planlegge for at alle 

skal ha tilgang til idrett 

og friluftsliv gjennom 

universell utforming 

 Tilrettelegge fiskeplasser og 

turstier, og lette turstier 

rundt i kommunen  

Kommunen, 

organisasjonene 

 Sikre at retningslinjer for 

universell utforming blir fulgt 

i realiseringen av nye anlegg. 

Søker/eier, kommunen 

 Opparbeide 

parkeringsplasser ved 

enkelte startpunkter for 

stier/løyper 

 God merking ved 

stier/turløyper 

 Løyper sommer/vinter i alle 

grender/deler av kommunen 

Kommunen og 

organisasjoner.  

Ungdom skal 

stimuleres til aktivitet, 

både organisert og 

uorganisert 

 Tilrettelegge for uorganisert 

idretts- og friluftsaktivitet 

som for eksempel 

skaterampe, 

kulturvandringer, 

sandvollyballbane, 

klatrevegg, nettpresentasjon 

av fjellturer, skiløyper osv. 

Tingvoll kommune 
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 La ungdomsrådet være en 

viktig premissleverandør for 

prioritering av anlegg og 

tilrettelegging av fysisk 

aktivitet 

Kommunen, 

Idrettsrådet, 

ungdomsrådet 

 Opprettholde og styrke 

rekrutteringa til  idrettslinja 

ved Tingvoll vidaregåande 

skole 

Fylkeskommunen/TVS, 

kommunen 

Levekårsutsatte 

målgrupper skal 

stimuleres til aktivitet, 

både organisert og 

uorganisert og dermed 

tilrettelegge for 

mangfold i 

idrettslagene.  

 Integrering og 

inkluderingsplan skal peke på 

relevante tiltak.  

 Samarbeid mellom NAV, 

frivilligsentral samt 

idrettslagene for å skape 

tilbud for alle.  

 

Idrettslagene, 

internasjonal avdeling 

NAV, kommunen, 

idrettsrådet og 

frivilligsentral 

Frivilligheten i Tingvoll 

skal være godt 

koordinert, og ha et 

tydelig kontaktpunkt 

for å få bistand og 

informasjon fra 

kommunen.  

 Etablere frivilligsentral  Kommunen 

 

Dersom vi skal lykkes i arbeidet med å nå målsettingene, er det mange som må arbeide 

sammen. Dette er aktive enkeltpersoner, idrettslagene, andre frivillige lag som jobber med 

idrett og friluftsliv, barnehage, grunnskolen og videregående skole, museet, idrettsrådet, 

ungdomsrådet, eldrerådet og kommunen, og nå er også Friluftsrådet Nordmøre og Romsdal 

viktig samarbeidspartnere. I tillegg kreves det samarbeid med idrettslag i nabokommuner, 

idrettskretsen og Møre- og Romsdal fylkeskommune. Tingvoll kommune vil sikre at det er 

kompetanse og kapasitet i kommunen som kan rettlede lokale lag i arbeidet med å søke om 

økonomisk støtte til aktiviteter og anlegg.  
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Kapittel 7: Handlingsprogram for anlegg og områder innen 

idrett og fysisk aktivitet 

Lag og foreninger som har utbyggingsplaner eller -ønsker har blitt invitert til å melde inn 

sine anleggsbehov, og alle skal ha hatt god mulighet til å gjøre seg kjent med fristen for 

innmelding av anlegg som var 15.mai 2016. Som det er skissert senere i kap 7, er det i denne 

planen kommet inn flere ønsker og planer om idrettsanlegg enn tidligere, på både kort og 

lang sikt.  

7. 1 Presentasjon av de ulike tiltakene som er meldt inn til prioritert 

liste i handlingsprogrammet 2017-2020 

Nærmiljøanlegg 

 

Prosjektnavn Helseløype/nærmiljøanlegg Straumsnes 

Tiltakshaver Tingvoll Kommune 

Lokalisering Einset, Straumsnes 

Totalkostnad 500 000 

Kommunal andel 250 000 

Spillemidler 250 000 

Begrunnelse Ønsker å tilrettelegge ei helseløype i nær tilknytning til 
omsorgsboligene i Straumsnes. Løypen skal være tilrettelagt slik at 
det blir greit å ta seg frem med barnevogn, rullestol, rullator o.l. Det 
er aktuelt å sette opp benker langs løypa, skilt og en trimpostkasse 
hvor alle som går turen kan registrere seg. Tingvoll kommune ønsker 
å legge til rette for at flest mulig skal komme seg ut på tur. Da er det 
viktig å også tilrettelegge for de som har spesielle behov. 
 
Videreføres fra forrige planperiode. 

Ordinære anlegg 

 

Prosjektnavn Tursti Tingvoll museum- Vasslia 

Tiltakshaver Tingvoll IL og Torjulvågen IL 

Lokalisering Tingvoll Museum-Vasslia 
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Totalkostnad 3 300 000 

Spillemidler 1 000 000 

Begrunnelse Tingvoll IL og Torjulvågen IL har tatt initiativ for å bygge en tursti i 
trassen for skiløypa mellom museet og Vasslia for” sommerbruk”, til 
sammen 5,8 km.  
Målsetningen er å kunne få oppgradert eksisterende skogsveger og 
skiløypetrase som allerede er i bruk, slik at det blir etablert et dekke 
som er ideelt for sykkel og fotturer, med grusdekke på et stabilt 
drenert bærelag. 

Prosjektnavn Tingvoll Klatrehall 

Tiltakshaver Tingvoll Tindeklubb 

Lokalisering Klatrevegg i idrettshall 

Totalkostnad 537 000 (eks moms) 

Spillemidler 200 000 

Begrunnelse Klatring er en aktivitet som er bra for kroppen og lærer flere 
ferdigheter som kommunikasjon, samarbeid og konsentrasjon. Det er 
også en aktivitet som vokser i popularitet. En klatrevegg på Tingvoll 
gir ungdom (og folk på alle aldre) et møtested året rundt, uansett 
vær, der de kan trene, utfordre seg, og bygge selvtillit.  

 
 

Prosjektnavn Straumsnes Stadion- renovering garderobeanlegg 

Tiltakshaver Straumsnes Idrettslag 

Lokalisering Leite 

Totalkostnad 800 000 

Spillemidler 264 000 

Begrunnelse På grunn av lekkasjer på gulvvarmerør og alder er det behov for en 
større renovering av garderobene ved stadion. Det er lekkasje på 
flere kretser i rør til vannbåren gulvvarme som gjør det vanskelig å 
holde oppe trykket og sirkulasjon. Hvis det ikke er mulig med 
reparasjon av eksisterende rør må det legges ny gulvvarme og 
flislegging av gulv i alle garderober, styrketreningsrom og evt 
kontorer. Det er også behov for nytt ventilasjonsanlegg.  

 

Prosjektnavn Tilbygg 100m med sanitæranlegg og garderobe 

Tiltakshaver Aspøy og Straumsnes Skyttarlag 

Lokalisering Beiteråsen, Straumsnes 

Totalkostnad 600 000 kr 

Spillemidler 200 000 kr  

Begrunnelse Ved lagets 100 m og 200 m baner er det behov for å få bygd et 
påbygg som inneholder WC, garderobe og lager. Skytebanen er i bruk 
nesten hele året og derfor kreves en permanent løsning ved 
baneanlegget. Nærmeste WC og vask er nå på Leite 5-600m unna.  

 

Prosjektnavn Tingvoll Kunstgressbane- rehabilitering av dekke 
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Tiltakshaver Tingvoll Kommune 

Lokalisering Tingvoll Kunstgressbane 

Totalkostnad 3 000  000 

Spillemidler 1 000 000 

Begrunnelse Det vil være behov for rehabilitering av kunstgressbanens toppdekke 
i løpet av den neste planperioden med bakgrunn i slitasje over mange 
års bruk.  

 
 

Prosjektnavn Flerbrukshall Straumsnes  

Tiltakshaver Straumsnes Idrettslag 

Lokalisering Leite 

Totalkostnad 20 000 000 

Spillemidler  

Begrunnelse Dette er et behov idrettslagene har i Tingvoll. Gymskolen på skolen er 
liten og hallkapasiteten i Tingvoll er begrenset.  

 

Prosjektnavn Elektronisk stang og felthurtiganlegg 100m 200m  

Tiltakshaver Aspøy og Straumsnes Skyttarlag 

Lokalisering Beiteråsen, Straumsnes 

Totalkostnad 900 000 kr 

Spillemidler 300 000 

Begrunnelse Stang og felthurtiganlegg med elektroniske skiver i tilknytning til 
jegerbanen. Ved stevner er det nå attraktivt å delta på stang og 
felthurtig skyting der dette er tilgjengelig. Vi bruker nå selvanvisere, 
noe som er tidkrevende og krever mye mannskap.  

 

Prosjektnavn Straumsnes Stadion- renovering tribuner og gjerde 

Tiltakshaver Straumsnes Idrettslag 

Lokalisering Leite 

Totalkostnad 400 000 

Spillemidler 132 000 

Begrunnelse På grunn av teleskader og alder er det behov for en større reparasjon 
av tribuneanlegg og gjerde rundt stadion. Tribuneanlegget har flere 
steder merker på murkanter og betongdekket, og treverket i benker 
har slitasje etter snart 30 års bruk. På gjerdet rundt banen er det 
smuldring av betong i fundamentet som må skiftes eller repareres.  

 

Prosjektnavn Tingvoll Arena 

Tiltakshaver Tingvoll I.L Fotball/Friidrett 

Lokalisering Tingvollvågen eller Sellanrå 

Totalkostnad 15 000 000 

Finansieringsplan. Spillemidler, kommunale midler, sparebankstiftelsen, sponsorer 
dugnader, kronerulling, egenkapital.  
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Begrunnelse Pga for liten kapasitet i Tingvollhallen vinterstid, samt økt aktivitet i 
fotballgruppen. Supre treningsforhold for friidretten vinterstid med 
løpedekke/lengdegrop m.m. God nytte for toppidrett fotball på 
videregående. Kan spille 7’ er treningskamper vinterstid, samt store 
muligheter til cuparrangement.  

 
 
 
 
 

 

Anlegg meldt inn på uprioritert liste:  

- Tingvoll I.L - Klubbhus i lysløypa 

- Tingvoll I.L – Tur/sykkelsti- kryss mot vasslia 

- Aspøy og Straumsnes Skyttarlag – 15m innendørs i tilknytning til evt hall i 
Straumsnes 

- Tingvoll Ungdomsråd- Rehabilitering av skatepark 

- Tingvoll Kommune- Helseløype i Tingvollvågen 

- Tingvoll Golfklubb- Utvidelse til 9-hullsbane 

 

7.2 Anleggsbehov 

Tingvoll har et godt tilbud innen de fleste idrettsaktiviteter. Det er et stadig behov for 

oppgradering av standard for utøvelse av ulike idretter, og det er behov for rehabilitering og 

vedlikehold av eksisterende anlegg i kommende planperiode. Det er meldt behov for 

rehabilitering av flere anlegg i denne planperioden. 

7.2.1 Rehabilitering  

Det er generelt et behov for å kartlegge tilstanden til eksisterende anlegg, og gjøre større og 

mindre vedlikeholdsoppgaver i perioden som kommer (se kap. 6.2). Når man mottar 

spillemidler forplikter anleggseier seg til å holde anlegget åpent for allmenn idrettslig 

aktivitet i 30 år. Hvis ikke dette etterleves, kan man måtte tilbakebetale deler av 

spillemidlene. Dette er også et perspektiv man må ta inn før man planlegger å sette opp nye 

anlegg, der ansvar for drift, finansiering av fremtidig vedlikehold kommer i tillegg til 

kostnadene ved å opprette anlegget.  
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Behov for nytt dekke på Tingvoll Kunstgressbane er innmeldt. Forventet levetid på 

kunstgressdekke ligger på rundt 10 år, men lignende anlegg som i tillegg har blitt 

vinterbrøytet er det meldt om en varighet på rundt 12 år. Det er ikke gjennomført en 

grundig kartlegging av tilstanden til dekket på nåværende tidspunkt. Derfor føres dette 

anlegget over i uprioritert liste, og kan tas inn når behov oppstår dersom det er rom for 

dette i økonomiplanen.  

Straumsnes I.L meldte inn behov for renovering av garderobeanlegg i tilknytning Straumsnes 

Stadion. På grunn av lekkasjer på gulvvarmerør er det behov for en større renovering 

dersom reparasjon ikke lar seg gjøre. Garderobeanlegget eies av Straumsnes I.L. Tiltaket har 

en stipulert kostnad på 600 000, hvorav 264 000 i spillemidler. Tiltaket vil kreve en grundig 

utredning for å klargjøre endelige kostnader, og restfinansiering. Da anlegget er i tilknytning 

til eksisterende anlegg som har fått tildelt spillemidler, settes dette på prioritert liste.  

Straumsnes I.L har meldt inn et behov for rehabilitering av tribuneanlegg og gjerde ved 

Straumsnes Stadion. Dette er ikke tilskudds berettiget for spillemidler, og prosjektet er 

derfor ikke tatt med inn i prioritert og uprioritert liste.  

7.2.2 Nye anlegg 

Nærmiljøanlegg:  

Tingvoll kommune melder inn to behov for helseløype/nærmiljøanlegg, ett i Straumsnes og 

ett i Tingvollvågen. Helseløyper er en type turløyper som er tilrettelagt for alle og denne 

type løype kommer spesielt de inaktive gruppene i møte. Formålet er å legge til rette for 

fysisk aktivitet for grupper med fysisk og,- eller psykisk helserisiko. Det blir foreslått å sette 

anlegget i Straumsnes i prioritert liste, og anlegget i Tingvollvågen i uprioritert liste.  

Ordinære anlegg: 

Tingvollvågen og Tingvoll I.L har meldt inn behov for tursti fra Tingvoll Museum til Vasslia, 

og ønsker påbegynt byggearbeid i 2017. Tiltaket når en gruppe innbyggere som ikke 

benytter seg av organiserte aktiviteter, og tilrettelegger for at flere skal komme seg ut i 

aktivitet. Ved innmelding foreligger en grundig redegjørelse og orientering om tiltaket, samt 

en realistisk finansieringsplan, og settes derfor på prioritert liste.  

Tingvoll Tindeklubb har meldt inn behov for en klatrevegg i idrettshallen. Det er t tilbud som 

ikke finnes fra før i kommunen, og som vil kunne bidra til et bredere aktivitetstilbud for 

Tingvoll sine innbyggere. De har en realistisk kostnadsoverslag, og ønsker å tilknytte seg et 

allerede eksisterende anlegg, og settes derfor på prioritert liste.  

Aspøy og Straumsnes Skyttarlag meldte inn behov for sanitæranlegg allerede i 2009, og ble 

satt på prioritert liste også i forrige planperiode. Anlegget videreføres denne gang, og settes 

på prioritert liste.   
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Straumsnes I.L har meldt inn behov for flerbrukshall i Straumsnes. Lignende anlegg har vært 

meldt inn tidligere i 2008 som flerbrukshall med styrketreningsrom og i 2010 som 

fotballhall. I revidert plan for 2013- 2016 ble flerbrukshallen plassert på prioritert liste.  

Anlegget har ved innmelding et økonomisk estimat på 20 000 000 kroner for utbyggingen. 

Idrettslaget har også ved formell henvendelse i juni 2016 et ønske om at Tingvoll Kommune 

skal ta utbygger og eieransvar. Det er forventninger om dette med bakgrunn i utbyggingen 

av Straumsnes skole og et omtalt behov for ny gymsal. Det foreligger ingen politiske vedtak 

rundt dette, og en slik eventuell forpliktelse fra kommunens side trenger grundig politisk 

behandling. Bygging av et slikt anlegg, med Tingvoll Kommune som eier, vil være en stor 

økonomisk belastning for en allerede presset kommuneøkonomi. Tiltaket har ikke spesifisert 

areal og bruksvurderinger, finansieringsplan eller grundig estimat på kostnadsramme.  

Utbyggingsønsket er i en svært tidlig fase og krever en grundigere utredning som må 

gjennomføres av Straumsnes idrettslag, som initierer prosjektet. Anlegget plasseres i 

uprioritert liste.  

Tingvoll I.L har meldt inn et behov for en innendørs fotball- og friidrettshall med en estimert 

kostnadsramme på 15 000 000. Tiltaket har ikke spesifisert areal og bruksvurderinger, 

finansieringsplan eller grundig estimat på kostnadsramme. Utbyggingsønsket er i en svært 

tidlig fase og krever en grundigere utredning, og gjennomføres av Tingvoll idrettslag som 

initierer prosjektet. Anlegget plasseres i uprioritert liste. 

Når det nå foreligger forslag om to hallutbygginger i Tingvoll, bør disse utbyggingene ses i 

sammenheng. Kan behovene og evt. framtidig utbygging samordnes og evt. realiseres som 

en hallutbygging?  

Anlegg på uprioritert liste kan hentes inn på prioritert liste ved revidering av 

prioriteringslisten i planperioden eller senere hoved rulleringer. Dette gjøres dersom en 

grundig redegjørelse av eierskap, finansiering og drift blir fremlagt. Der det forutsetter 

kommunal hel- eller delfinansiering forutsetter det prioritering i økonomiplanen som 

kommunestyret må realitetsbehandle i den enkelte sak. 

 

7.4 Prioritert og uprioritert liste i perioden 2017 - 2033 

I kapitlet under kommer prioriteringene for påfølgende planperiode. Anlegg som står i 

uprioritert liste i planperioden kan tas inn i prioritert liste etter behov ved revidering av 

handlingsprogrammet hver høst. Hvis et anlegg ikke står på uprioritert eller prioritert liste, 

men ønskes prioritert i planperioden, må planen rulleres på nytt etter Plan- og 

bygningsloven eller en må vente til hovedrullering hvert fjerde år. 
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7.4.1 Prioritering av anlegg 2017-2020 
Tall oppgitt i hele tusen 

 

  

 

7.4.2 Uprioritert liste for anlegg som ønskes gjennomført i 2021-2033

Pr. 

Oppgitt i 1000 kr.     

2017 

  2018 

2019 

  

2020 

  

  

Anlegg Ansvarlig 

Inv. 

Kostnad S P S P S P S P 

 FRILUFTSLIV           

            

  NÆRMILJØANLEGG                     

N1 Helseløype/nærmiljøanlegg 

Straumsnes omsorgssenter Tingvoll kommune  500      250 250     

  ORDINÆRE ANLEGG                     

P1 Tursti-  Tingvoll I.L og Torjulvågen I.L 3300 1000 2300       

P2 Klatreanlegg  Tingvoll Tindeklubb 671 200 471       

P3 Renovering garderobeanlegg- 

Leite Straumsnes I.L 800   264 536     

P4 Sanitæranlegg Aspøy og Straumsnes Skyttarlag 600     200 400   

P5 Flerbrukshall Straumsnes Straumsnes I.L 20 000       6 666 13 334 

SUM    1200 2771 514 786 200 400 6 666 13 334 

 

Forkortelser: S = Spillemidler (Stat/fylke), P=Privat/dugnad/gaver/andre tilskudd (der Tingvoll kommune er ansvarlig vil P være 

kommunal hovedfinansiering).  

* Estimat av potensielle utgifter, uten innhenting av anbud     
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Søker Type anlegg Sted Beskrivelse Antatt totalkostnad Overført fra 

forrige plan-

periode (x) 

Tingvoll 

Kommune 

Ord.Sp.Midler Tingvoll 

kunstgressbane 

Rehabilitering av 

kunstgressdekke  

2 000 000  

Tingvoll 

Golfklubb 

Ord.sp.midler Øydegard Golfbane Utvidelse til 9-

hullsbane 

300 000  

Tingvoll 

Kommune 

Nærmiljø Tingvollvågen Helseløype/nær

miljøanlegg 

500 000 x 

Aspøy og 

Straumsnes 

Skyttarlag 

Ord.Sp.midler Beiteråsen, 

Straumsnes 

Stang og 

felthurtiganlegg 

900 000  

Straumsnes I.L Ord.Sp.midler Straumsnes Fleridrettshall 20 000 000  

Tingvoll I.L 

Fotball 

Ord.Sp.midler Tingvoll Fotballhall  15 000 000  

Tingvoll I.L Ord.Sp.midler Skihytta-Vasslia Tur/sykkelsti 

Skihytta-Vasslia 

320 000  

Ungdomsrådet Skatepark Tingvollhallen Rehabilitering av 

skatepark 

Ukjent beløp  

Tingvoll IL Ord. Sp.midler Reitgrenda Klubbhus i 

lysløypa 

2 000 000 x 

Aspøy og 

Straumsnes 

skyttarlag 

Ord.sp.midler Leite Skytebane 15m, 

i tilknytning til 

evt. idrettshall 

v/Leite 

1 050 000  

Straumsnes IL Ord. sp.midler Straumsnes Turkart 500 000 x 

Tingvoll IL, 

Langdalshytta 

Ord.sp.midler Reitfjellet-

Torjulvågen-Gyl 

Tursti/skitrasè 390 000 x 

BL Samhold, 

Meisingset 

Nærmiljø Hanemsvatnet Byggetrinn to, 

friluftsliv 

200 000 x 

Bygdeutvikling 

Straumsnes 

Nærmiljø Leite Atv-bane, 

motorsport 

200 000 x 

Bygdeutvikling 

Straumsnes 

Nærmiljø Leite Tennisbane 200 000 x 

Einset og 

Boksaspen 

velforeninger 

Nærmiljø Straumsnes Ballbinge 420 000 x 
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Tingvoll 

Museum 

Friluftsliv Tingvoll Reitvatnet 

friluftsleir, med 

tilkomst som er 

tilpasset hest, 

ski og fotturer 

50 000 x 

Andelslaget 

Reitvassveien 

Friluftsliv Tingvoll, Tingvoll 

Museum 

Oppruste 

traktorveien til 

Reitvatnet,  til 

turløype 

beregnet for 

hest, ski, gående 

ikke oppgitt x 

Meisingset 

Skytterlag 

Ord.sp.midler Meisingset el. 

Sellanrå grendahus 

Kan brukes 

sammen med 

skiskyttergruppa

. Bane i eget hus 

Meisingset må 

renoveres, kan 

flyttes til 

Sellanrå 

350 000 x 

Straumsnes IL Nærmiljø Straumsnes, Leite Turvei fra Leite 

til Storvatnet 

som kan brukes 

både vinter og 

sommer 

ikke oppgitt x 

Straumsnes IL Ord.sp.midler? Strømsvågen Roregatta, naust 

for kajakker, 

flytebrygger 

400 000 x 

Straumsnes IL Nærmiljø Nærheten av 

lysløypa 

Hoppanlegg, 

liten 15 m 

plastbakke 

450 000 x 

Kvisvik Vel Nærmiljøanleg

g 

Straumsnes, Kvisvik Kvisvik 

badeplass og 

tursti. 

ikke oppgitt x 

Meisingset 

Skytterlag 

Ord.sp.midler Meisingset 200 m 

skytebane. 

1 000 000 x 
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7.5 Forholdet til kommuneplanens arealdel og økonomiplanen 

Ingen av de planlagte anleggene er i strid med gjeldende kommuneplan, arealbruken er 

avklart innenfor eldre reguleringsplaner eller gjelder oppgradering av eksisterende anlegg. 

Særlig viktige områder for friluftsliv er vist i kommuneplanens arealdel. 

 

Kapittel 8: Anlegg i Tingvoll, kart og lister 

 

8.1 Kart som viser planlagte anlegg i perioden  

vil bli lagt ved planen når den er vedtatt. 

Tingvoll 

Økopark/NORS

ØK 

Ord.sp.midler Tingvoll Aktivitets- og 

klatrejungel 

3 000 000 x 

Tingvoll 

Økopark/ 

NORSØK 

Nærmiljøanleg

g 

Tingvoll Bålplass/enkel 

klatresti 

180 000 x 

Straumsnes IL Nærmiljøanleg

g 

Straumsnes Skatepark 200 000 x 

Straumsnes IL Ord.sp.midler Straumsnes Flerbrukshall 2 150 000 x 

Vatshellen og 

Grimstad 

Velforening 

Ord. Sp. 

Midler? 

Vasseng Skiløype Ikke oppgitt x 
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Kapittel 9: Vedlegg 

9.1 INON kart 2016 

 

 

 


