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INNLEDNING
Frosta kommune har årlig vedtatt en prioriteringsliste for anlegg tilknyttet idrett, friluftsliv og kultur.
Denne listen har fremkommet ut i fra anleggsplanen for kommunen. Dagens plan har ikke vært
revidert i sin helhet på mange år. Anleggsparken har derimot endret seg kraftig i perioden og mange
nye, flotte arenaer for fysisk aktivitet og folkehelse er bygd opp og flere er under
planlegging/gjennomføring.
For å være berettiget til spillemidler for idretts- og nærmiljøføremål, er det krav om at kommunene
har en vedtatt anleggsplan. Planutkastet har vært lagt ut til offentlig ettersyn herunder spesielt
forelagt Nord-Trøndelag fylkeskommune som regional kulturmyndighet, jf rundskriv V-0798B/2007
Kultur og kirkedepartementet.
Frosta kommunestyre vedtok i møte 20.12.1994 «Kommunedelplan for anlegg og områder innen idrett
og friluftsliv 1995 - 1998». I januar 1996 ble planen rullert (administrativt, ikke politisk behandlet) og
skiftet navn til «Plan for anlegg og områder for idrett, nærmiljø og friluftsliv i Frosta kommune 1996 1999».
I 1999 (møte 03.03.) rullerte utvalg for oppvekst og kultur planen ved å ta inn det ene, nye
nærmiljøanlegget som var under planlegging da. Utvalget vedtok samtidig at anleggsplanen måtte
revideres. Dette er imidlertid ikke gjennomført på et grundig vis før saken kom opp i
kommunestyremøte 15.12.09 der følgende vedtak ble gjort:
”Fremlagte prioriteringsliste for anlegg i Frosta kommune vedtas som gjeldende for 2010. Rådmannen
iverksetter revisjon av anleggsplan for idrett, friluftsliv og nærmiljø med komitè for oppvekst og kultur
som styringsgruppe slik at ny plan kan foreligge i god tid før søknadsfristen 15. Oktober 2010.”
Prosjektgruppen for revideringen ble oppnevnt av Komite Oppvekst og kultur (KOK) og har bestått av
Boje Reitan (KOK og fagmann anleggsbygging på Frosta), Jan Lutdal (Frosta Idrettsråd), Jakop
Stavset (Frosta Ungdomsråd), Roar Pettersen og Elin Bjørnstad (Frosta kommune).
Planen er ikke revidert innen tidsrammen gitt av kommunestyret den 15.12.09 ut i fra begrunnelse om
at flere lag og foreninger ikke har meldt inn sine anlegg og behov i høringsrunden. Av den grunn er
ferdigstillelsen av planen utsatt til november 2010 for å ta utgangspunkt i lagenes innmeldte
spillemiddelsøknader15.oktober 2010. I høringsrunden ble det mottatt 5 høringsinnspill, og disse er
behandlet i ferdigstillelsen av anleggsplanen.
Anleggsplanen er formelt en del av Kulturplan for Frosta, men praktiske hensyn gjør at anleggsdelen
med prioritert liste over anlegg må revideres mye oftere enn resten av Kulturplanen. Anleggsplanen
sees ut over dette som viktig å revidere i sin helhet hvert 4.år, men for å komme inn i
revideringsrutiner tilknyttet politisk ledelse velger vi denne gangen å sette tidsrommet for
anleggsplanen til 3 år. Deretter videreføres rullering av planen med revidering hvert 4.år fra 2012.
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MÅLSETTINGER OG STATUS
I Frosta kommune sin samfunnsdelsplan; Frosta 2020, står det under punkt 6. Overordnede
målsettinger at en viktig faktor for bolyst og tilhørighet er knyttet til Frosta sin fordel med at vi har:
”Stort og variert fritidstilbud innenfor kultur og idrett samt Ungdomsklubb i egne lokaler.”
Frosta kommune ble i 2009 del av det 3-årig prosjektprogrammet Premis, hvor rusforebyggende tiltak
er hovedfokus i en tverrfaglig sammenheng. I tillegg til dette stiller Frosta kommune med
sekretærstilling til Frosta Idrettsråd og det er tanker tilknyttet satsning på Folkehelsekoordinatorstilling
i kommunen for økt fokus og samarbeid innen dette feltet!
Målsettinger og tiltak for idrett og friluftsliv framgår i den vedtatte kulturplanen 2009-2011, jf. kapittel
2.4 – 2.9. Disse punktene omhandler satsningsbehov og økonomi tilknyttet Frostahallen, Fremtidsretta
skole med kulturhus, Frosta Idrettspark Vinnatrøa, Lysløypa, Skiarena og Grendehusene. I tillegg er
Frostastien nevnt som ett av 5 prioriterte områder i kulturplanen; kap. 3.5.
I vedleggene til kulturplanen (”Spørreundersøkelsen” og ”Svarskjemaene i kortform”, begge fra 2008)
finner vi en oversikt over idretts- og friluftsorganisasjoner og deres utfordringer frem i tid. Her
kommer både utbyggingsplaner, renoveringsplaner og ENØK-tiltak frem.
For den rene idrettsaktiviteten har Frosta mange godt fungerende anlegg over et relativt bredt spekter
som dekker mange idrettsgrener. Flere av disse vil ha renoveringsbehov i perioden og det er stadig
vilje i det frivillige apparatet ift å utbedre og tenke nye alternative anlegg om det oppstår behov. De
fleste idrettsanlegg i kommunen eies og drives av frivillige lag og foreninger. Ett av hovedanleggene
som står ovenfor store renoveringsbehov i perioden er den 20 år gamle Frostahallen. Her har flere av
garderobene måttet avstenges i 2010 grunnet store skader på gulv, flis og oppsprekking i vegger. I
tillegg må ventilasjon og belysning i hele hallen byttes ut. Renoveringen vil foregå i flere trinn.
Frostahallen er organisert som et BA. Se vedlegg for mer informasjon om denne saken.
Innen friluftsliv og nærmiljøanlegg må en kalkulere med satsing på flere anlegg framover. Disse
tiltakene har gjerne mindre omfang og lavere kostnad, slik at eksempelvis vanlige grendelag kan
makte å realisere nye anlegg. Noe spesielt for Frosta er at det er flere lag som driver ordinær
idrettsvirksomhet selv om de definerer seg selv som grendelag, eks. Rapp il. og Trods il. Disse lagene
har også flere lavterskel idrettsanlegg lokalt i kommunen og de gjennomfører turer og aktiviteter som
setter folkehelse i et allment perspektiv. Med disse grendelagene som anleggseiere blir bruksområde
og brukergruppen bredere. En betydelig andel av befolkningen deltar aldri i konkurranseidrett, men er
aktive i trim og friluftsliv slik at de blir brukere av utmark og nærmiljøanlegg.

Innen kategorien kulturhus er det Frosta kulturhus gjennom prosjekt Fremtidsretta skole som er det
nye hovedanlegget man har satset på. Dette nybygget i samlokalisering med kulturskole og skole er et
etterlengtet kulturanlegg i kommunen. Kulturhuset vil eies og drives av kommunen. Utover
kulturhuset vil det bli gjort mindre tilpasninger i enkelte grendehus, mens noen av grendehusene står
ovenfor større renoveringsprosjekter.
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GJENNOMFØRING AV FOREGÅENDE PRIORITERINGSVEDTAK.
Prioriteringsliste 2010, vedtatt av kommunestyret 15.12.09:
Ordinære anlegg:

Prioritet
1
2
3
4
5
6
6
7
8
9

Anlegg

Lag

Vinnatrøa friidrettsanlegg
Vinnatrøa kunstgressbane
Kleivheim lysløype- rehabilitering
rundløype
Gymsalen Frosta skolerehabilitering garderobe
Bassenget Frosta skolerehabilitering tekniske rom
Bassenget Frosta skolerehabilitering basseng
Frostahallen- rom sosiale
aktiviteter
Frostastien –trinn 2
Motorcrossbane- klasse C
Frosta golfklubb – utvidelse

Frosta idrettslag
Neset fotballklubb
Frosta idrettslag

Kostnad (kr)
3.731.000
5.833.950
579.500

Frosta kommune

3.062.813

Frosta kommune

220.000

Frosta kommune

370.000

Frostahallen AS

1.540.000

Frosta kommune
Frosta Motorcross Klubb
Frosta Golfklubb

616.000
2.376.000
467.700

Nærmiljøanlegg:
1

Vinnatrøa, nærmiljøanlegg 1

Frosta idrettslag

2

Vinnatrøa, nærmiljøanlegg 2

Frosta idrettslag

3

Vinnatrøa, nærmiljøanlegg 3

Frosta idrettslag

Kulturhus:
1
Kulturhus

Frosta kommune

Følgende anlegg fikk tildelt spillemidler i 2010:
-

Vinnatrøa kunstgressbane
Frostastien, fase 2
Frosta kulturhus

360.085

22.929.375
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EKSISTERENDE ANLEGG
Alle idrettsanlegg som er tildelt spillemidler ble fra 1997 tilgjengelige i et nasjonalt register som er
driftet av Kultur og kirkedepartementet. I tillegg er for de fleste kommuner alle friluftslivsanlegg og
områder hvor det er gjort spesielle tilrettelegginger ført i samme register. Registeret ble videreutviklet
og forbedret 2007/08 slik at det nå er en funksjonell database med kartintegrering og tilpasninger til
kommunenes saksbehandling, jf www.idrettsanlegg.no/. Kommunene har ansvaret for oppdateringen
av anleggsregisteret. Oppdateringen er et av kriteriene som må være oppfylt for å være berettiget til
spillemidlene.
Anleggssted

Anleggsnr

Bergsvatnet næro-kart

17170058

Brannhaugen skytebaneanlegg

17170041

Brubakken nærmiljøanlegg

17170055

Fjellhov dagsturhytte

17170061

Folkheim samfunnshus

17170016

Frosta - Ekne turkart

17170050

Frosta bibliotek

17170052

Frosta golfbane

17170059

Frosta mx senter

17170062

Frosta nær-kart

17170023

Frosta o-kart

17170022

Frosta sanitetshus

17170064

Frosta storstuggu og skole

17170011

Frostahallen

17170017

Frostastien

17170063

Juberg miniatyrbane

17170042

Jubergskorsen nærmiljøanlegg

17170056

Kleivheim lysløype

17170026

Kvambakken

17170031

Kvamme alpinanlegg

17170036

Myra nærmiljøanlegg

17170057

Nordfjærtrøa

17170003

Rappbanen

17170005

Rapp-hytta

17170049

Skogbrynet friområde

17170047

Småland nærmiljøanlegg

17170054

Snogg badstue

17170048

Solvang grendehus

17170053

Stokkhøgda o-kart

17170021

Svartdalen orienteringskart

17170060

Tautratun

17170051

Trodsplassen

17170002

Vagnåsen balløkke

17170046

Valavollen

17170004

Vinnatrøa

17170001
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UTBYGGINGSPLANER
Uprioritert liste:
Grunnlaget for den uprioriterte listen over aktuelle anlegg/tiltak er utarbeidet av
Frosta kommune og Frosta idrettsråd sitt årsmøte i starten av planperioden. Denne
listen er i ettertid supplert og ajourført ut fra andre mottatt signaler og initiativ fra
lag og foreninger gjennom høringsprosessen.
Anlegg

Kategori

Lag

Merknad

Neset fotballklubb
Frosta idrettslag
Frosta idrettslag

Kostnad
(kr)
5.729.000
2.430.000
579.500

Vinnatrøa; kunstgressbane
Vinnatrøa; friidrettsbane
Kleivheim; lysløype,
rehabilitering
Klubbhus, Vinnatrøa
Svømmehall; rehabilitering
basseng
Svømmehall; rehabilitering
av teknisk rom
Gymsalen; rehabilitering
garderober liten
flerbrukshall
Motorcrossbane, klasse C

Ordinært anlegg
Ordinært anlegg
Ordinært anlegg
Ordinært anlegg
Ordinært anlegg

Frosta IL
Frosta kommune

1.000.000
370.000

2012
2010

Ordinært anlegg

Frosta kommune

220.000

2010

Ordinært anlegg

Frosta kommune

3.062.813

2010

Ordinært anlegg

2.376.000

Gjennomført

Ordinært anlegg
Ordinært anlegg

Frosta Motorcross
Klubb
Frosta Golfklubb
Frostahallen AS

Frosta golfbane; utvidelse
Frostahallen; rom sosiale
aktiviteter
Frostahallen; renovering

687.000
1.540.000

2011
Gjennomført

Ordinært anlegg

Frostahallen AS

2.500.000

Frostastien; tursti,
turløype, turvei
Vinnatrøa; nærmiljøanlegg

Ordinært anlegg

Frosta kommune

Ca. 600.000

Nærmiljøanlegg

Frosta idrettslag

400.000

Nærmiljøanlegg
Sanitetshuset

Nærmiljøanlegg
Kulturhus

400.000
Ukjent

Kulturbygg
Motorcrossbane, klasse B

Kulturhus
Ordinært anlegg

Frosta golfklubb
Frosta Sanitetskvinneforening
Frosta kommune
Frosta Motorcross
Klubb

2010-2013 –
flere faser
Del 1 og 2
gjennomført
3 faser, fase 1
ferdig
2011-2012
2011-2012

22.929.375
Ukjent

Godkjent 08
Godkjent 08

2010
2013/2014?
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Kommentarer til enkeltanlegg i uprioritert liste:
Søknadene på Vinnatrøa fra Neset fotballklubb/Frosta idrettslag for kunstgressbane og ny
friidrettsbane ble mottatt i desember 2007 og behandlet i kommunestyret under kommuneplan sin
arealdel i desember 2007. Søknaden er godkjent, anleggsutbygging er iverksatt i 2008 og blir
forskuttert. Søknaden fornyes årlig. Det er også tanker om et nytt idrettshus tilknyttet
idrettsanlegget, dette vil trolig bli realisert nærmere 2012.
Arbeidet med Kleivheim lysløype foreslås delt i to prosjekt hvorav prosjekt 1 vil bli omsøkt for 2009.
1. Rehabilitering og omlegging av eksisterende rundløype med skifte av stolper/armatur,
drenering og avtaler. Tilførselsløypene til Kleivan, Breiseth og Folkheim foreslås nedlagt.
2. Ny tilførselsløype med etablering av fasiliteter i enden av denne løypa.
Rehabilitering av tekniske rom til svømmebassenget innebærer komplett skifte av doseringsutstyr,
ventilering av risikoområde for klorering mv. Rehabilitering av tekniske rom er mer presserende enn
rehabilitering av selve svømmebassenget pga stående krav fra Arbeidstilsynet.
Gymsalen på Frosta skole bør defineres som en liten flerbrukshall siden bruken av salen er stor
utenom skoletid til ulike idrettsaktiviteter. Garderobene blir i 2010 renovert/ bygd nye ifb med at det
bygges nye ungdomsskolefløy i denne delen av skolen.
Motorcrossbane – bygd til kategori C og skal ikke utvides med det første, men det er ønske/ tanker
om at man tar med muligheten for å utvide til bane B i fremtiden.
Frosta golfbane: rehabilitering av banen på enkelte områder, det vil i 2010 bli søkt om oppføring av
idrettshus til vedlikeholds-, drifts- og idrettsmateriell, samt at det vil bli kjøpt inn nye maskiner
fremover. Et stort løft er nødvendig for å øke standarden på anlegget, samt rasjonalisere drift og
mulighet tilå ta vare på utstyr i større grad enn i dag.
Rom for sosiale aktiviteter - Frostahallen er et tilbygg til eksisterende bygningsmasse. Prosjektet
inkluderer gangbru over/opp fra hallen til kunstgressbane og friidrettsanlegget på Vinnatrøa.
Prosjektet er realisert og ferdigstilt.
Rehabilitering av Frostahallen. Deler av det totale rehabiliteringstiltaket er realisert gjennom skiftet av
dekke finansiert med eksterne virkemidler. Deltiltak tilknyttet garderobeanlegget krever
tilstandsvurdering, forhåndsgodkjenning av plan i departementet og ordinær søknad. Det er flere faser
som skal gjennomføres tilknyttet garderober, ventilasjon og lysarmatur, samt nytt tak/ isolasjon.
Frostastien er en mangedelt plan hvor del 1 er ferdig, og del 2 ferdigstilles i 2010. Stien høster ros og
anerkjennelse både lokalt og regionalt – den ivaretar muligheten til en allmenn ferdselssone i
tilknytning til sjø/ strandsone og er også med på å bidra til at strandsonen ivaretas ift utbygging av
hytter/hus. Stien legger til rette for lavterskel friluftsopplevelser som vil komme hele Frostasamfunnet
til gode på mange områder.
Nærmiljøanlegg Vinnatrøa er tre anlegg og prosjekt som er samlokalisert i idrettanlegget henholdsvis i
restarealet mellom løpebanene og Frostahallen, samt på siden av idrettsanlegget.
Kulturbygget bygges i 2010 i sammenheng med ny ungdomsskolefløy og kulturskolelokaler. Frosta
kommune har ikke hatt et eget kulturhus tidligere, men nå får vi en flott arena i tilknytning til skole og
kulturskole som vil gi helt nye muligheter og ressurser for kulturtilbudet i kommunen.
Frosta Sanitetshus eies og drives av Frosta Sanitetsforening. Det er ønske om å fjerne ett toalett slik
at hovedsalen i bygget blir utvidet og kan romme flere personer. Arbeidet er foreløpig under
planlegging. I tillegg må det gjøres nye investeringer knyttet til både kjøkkenet, svømmebassenget og
nordre vegg på bygget. Sanitetshuset ble bygget uten spillemidler i 1991 og er derfor nylig registrert
som anleggssted.
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Forslag til prioritert liste for 2011:
Planlagte anlegg må sorteres separat under kategoriene ordinære anlegg, nærmiljøanlegg og
kulturhus, jf veileder for tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet, KKD V-0732. Kommunen må
videre i hver av kategoriene vurdere planlagte anlegg/tiltak i anlegg opp mot hverandre og gi de
enkelte anlegg/tiltak ulik prioritet. I tillegg er det viktig at de anlegg som har mottatt deler av søkt
tilskuddsum blir beholdt øverst på prioriteringslisten til hele søknadssummen er utløst.
Frosta kommune bør også i størst mulig grad prioritere høyt de anlegg som bygges opp av frivillige lag
og organisasjoner. Disse har stram økonomi og legger ned en betydelig egenressurs i byggeprosessen
i tillegg til at de drifter anleggene i etterkant.

Ordinære anlegg:
Prioritet

Anlegg

Lag

1
2
3
4

Vinnatrøa friidrettsanlegg
Kleivheim lysløype- rehabilitering rundløype
Frostahallen, renovering
Motorcrossbane- klasse C

5
6
7

Frostastien – trinn 3
Frostahallen- rom sosiale aktiviteter
Bassenget Frosta skole-rehabilitering
basseng
Bassenget Frosta skole-rehabilitering
tekniske rom
Frosta golfklubb – utvidelse
Gymsalen Frosta skole-rehabilitering
garderobe
Vinnatrøa Idrettshus

Frosta idrettslag
Frosta idrettslag
Frostahallen BA
Frosta Motorcross
Klubb
Frosta kommune
Frostahallen AS
Frosta kommune

8
9
10
11

Nærmiljøanlegg:
1
Vinnatrøa, nærmiljøanlegg 2
2

Nærmiljøanlegg?

Kulturhus:
1
Kulturhus
2
Sanitetshuset

Kostnad
(kr)
3.731.000
579.500
2.500.000
2.376.000
600.000?
1.540.000
370.000

Frosta kommune

220.000

Frosta Golfklubb
Frosta kommune

467.700
3.062.813

Nesset FK

1.000.000

Frosta idrettslag

400.000

Frosta golfklubb

400.000

Frosta kommune
Frosta
Sanitetsforening

22.929.375
Ukjent

Innvilget
midler tidl.

(Ja)

(Ja)

Ja

