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Innledning  
 
Plankrav  
Det gjeldende plankravet er fra 1988. Plankravet går ut på at en eventuell framtidig stø-
nad til idretts- og friluftsanlegg må være forankret i en kommunal plan. Nærmiljøanlegg, 
rehabilitering av idrettsanlegg, samt anlegg for idrett og friluftsliv skal inngå i planen.  
Planen skal revideres hvert 4. år  
 
”Plan for idrett, fysisk aktivitet og anlegg” er en kommuneplan. I stortingsmelding nr. 14 
(1999-2000) ”idrettsliv i endring” er friluftsliv definert under begrepet fysisk aktivitet. Den-
ne planen erstatter kommunedelplan for anlegg for friluftsliv, anlegg og fysisk aktivitet 
(2000–2020).  
 
Formål og intensjoner med planarbeidet  
Formålet med revideringen av planen er å få en oppdatert plan som legger grunnlaget for 
en langsiktig politikk som kommunen skal føre innenfor feltet idrett og fysisk aktivitet.  
Planen skal underbygge de statlige og fylkeskommunale føringer. Utformingen av sta-
tens politikk på feltet idrett og fysisk aktivitet, herunder friluftsliv er fordelt på tre ulike de-
partement. Kommuneplan for idrett, fysisk aktivitet og anlegg skal være et verktøy for å 
tilrettelegge for fysisk aktivitet for kommunens innbyggere gjennom hele livet, og er en 
plan for utvikling av både aktivitet og anlegg i Namsskogan kommune. 
 
Anlegg er viktig, men det er aktiviteten i anleggene som er det aller viktigste. Ambisjonen 
er at alle skal ha mulighet til å være fysisk aktive, uavhengig av alder, kjønn og funk-
sjonsevne og at det samlet sett skal bidra til god folkehelse hos innbyggerne. 
 
Hovedfokus i planperioden vil være å utvikle og rehabilitere eksisterende anlegg. Det be-
tyr ikke at det ikke skal bygges nye anlegg i Namsskogan. Det skal imidlertid bygges rik-
tig anlegg på riktig sted, og anlegg det er dokumentert behov for. For å lykkes med det 
må det samarbeides mer og alle kan ikke få alle typer anlegg nært der de bor. 
 
Slik situasjonen er i dag er det, både nasjonalt og regionalt, stor underdekning på spille-
midler, og det er ikke lenger noen garanti for at alle søknader innvilges. Trøndelag fylkes-
kommune har nye retningslinjer for fordeling av spillemidler som blant annet sier at vide-
re anleggsutvikling i kommunene skal skje på bakgrunn av et oppdatert kunnskapsgrunn-
lag og gode behovsanalyser. Videre er et av vilkårene at anleggene skal planlegges og 
driftes med mål om økonomisk, sosial og miljømessig bærekraft. 
 
Kulturdepartementet som har ansvar for utforming av politikk på idrettsområdet, Klima- 
og miljødepartementet har ansvar for utforming av politikk friluftsområdet, og Helse- og 
omsorgsdepartementet har ansvar for utforming av politikk for statens helsefremmende 
og forebyggende arbeid. Regjeringen har gitt ut handlingsplan for fysisk aktivitet 2020-
2029 «Sammen om aktive liv».  
 
Det skal legges til rette for at flest mulig skal kunne utøve idrett og fysisk aktivitet.  
 
 



Utviklingen i Namsskogan kommune skal bygge på FNs bærekraftmål. Det betyr at vi skal til-
fredsstille dagens behov for positiv utvikling på kort sikt, uten å redusere mulighetene for kom-
mende generasjoner. Det skal skapes gode løsninger lokalt som også bidrar til bærekraftig ut-
vikling globalt. For kommuneplan idrett, fysisk aktivitet og anlegg er følgende bærekraftmål 
valgt ut som mest relevante:  

For at anlegg skal kunne tildeles spillemidler må de være omtalt i en kommunal plan for idrett, 
fysisk aktivitet og anlegg der det er gjort kunnskapsbaserte behovsvurderinger. 
 
 

Planprosessen  
I 2022 ble det gjennomført informasjonsmøter gjennom fylkeskommunen om spillemidler, hvor 
lag– og foreninger ble invitert. Dette skulle gi lag- og foreninger en mulighet til å planlegge 
eventuelle anlegg som er ønskelig å få med i planen.  
 
Administrasjonen har tidligere gjort en oppdatering av anleggsregisteret. 
 

RETNINGSLINJER FOR PRIORITERING AV SPILLEMIDLER 
 

Trøndelag fylkeskommune vedtok våren 2020 nye mål og retningslinjer for prioritering av  
spillemiddelsøknader (vedtak FT 48/20). 

Anlegg som prioriteres i Trøndelag i perioden 2020-2023 er:  

1. Interkommunale idrettsanlegg. 
2. Attraktive aktivitetsanlegg. Dette er anlegg både inne og ute, som er tilrettelagt for allsidig-

het og inkluderende og attraktive møteplasser i nærmiljøet og ved skoler. 
3. Idrettsanlegg med høyt aktivitetspotensiale for barn og unge, i områder med lav anleggs-

dekning for de aktuelle idrettene. 
4. Nødvendig oppgradering av eksisterende anlegg der det skal gjennomføres arrangement 

som har nasjonal status. 
 
Fylkeskommunens retningslinjer krever at det gjøres gode lokale behovsvurderinger, slik at det 
bygges riktige anlegg på riktig sted. Det vil si at det ikke lenger blir en selvfølge at alle anlegg 
får spillemidler, men at anlegg det er dokumentert behov for prioriteres. Dette gjelder spesielt 
de store og kostnadskrevende anleggene. Retningslinjene skal evalueres hvert fjerde år. 

I tillegg har Fylkestinget vedtatt følgende vilkår for prioritering av anlegg i Trøndelag;  

• Anlegg som tildeles spillemidler skal være omtalt i en kommunal plan som er utarbeidet 
etter prosesskravene i plan- og bygningsloven, og må inneholde kunnskapsbaserte be-
hovsvurderinger. 

• Store kostnadskrevende idrettsanlegg bør i tillegg være prioritert i trønderidrettens egne  
anleggsplaner. 

• Alle anleggene må planlegges og driftes med mål om økonomisk, sosial og miljømessig  
bærekraft. 

 



Utviklingstrekk i Namsskogan kommune  
 
Utviklingstrekk generelt  
 
I regjeringens handlingsplan for fysisk aktivitet 2020-2029 er det gitt utviklingstrekk for nasjonen.  
 
Folk flest er for lite fysisk aktive. Kun tre av ti voksne og eldre er aktive nok, og bare halvparten 
av 15-åringene. Ungdom og eldre bruker også en stor del av våken tid i ro.  
Aktivitetsnivået varierer gjennom livsløpet, mellom kjønn og sosiale grupper.  
 

 
Flertallet i Norge er ikke aktive nok. Kartlegginger basert på objektive målinger (aktivitetsmåler) 
viser at cirka ni av ti seksåringer er aktive nok, og syv av ti niåringer. Fem av ti 15-åringer er til-
strekkelig aktive og tre av ti voksne. Blant personer over 70 år synker aktivitetsnivået ytterligere. 
Gutter er mer fysisk aktive enn jenter, mens mønstret endes i voksen alder hvor kvinner er noe 
mer aktive enn menn.  
 
Barn, ungdom, voksne og eldre bruker en stor del av dagen i ro. Seksåringer bruker halvparten 
av våken tir i ro, mens ni og 15-åringer bruker hhv over 60 og 70 prosent av våken tid i ro. Voks-
ne bruker i gjennomsnitt elleve timer av våken tid i ro, ifølge regionale undersøkelser basert på 
aktivitetsmålere fra Tromsø og Trøndelag. (Kilde: Tromsøundersøkelsen (Tromsø 7) av Univer-
sitetet i Tromsø, og Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag – HUNT 4 av Norges teknisk-
naturvitenskapelig universitet.)  
 
De med høyest utdanning er mest aktive.  

Aktivitetsnivået varierer gjennom livsløpet, og det synker betraktelig gjennom barne– og ungdomsårene og  
videre gjennom voksenlivet. Figuren baserer seg på en modell fra FHI. 



 



 

 



Fysisk aktivitet fremmer livskvalitet og helse, og forebygger utenforskap 
 
Fysisk aktivitet er et viktig virkemiddel i helsefremmende og forebyggende arbeid. Dette er  
nedfelt i bl.a. St.melding nr. 19 (2014-2015) Folkehelsemeldingen – Mestring og muligheter.  
 
I et folkehelseperspektiv handler fysisk aktivitet om å gi alle muligheter til organisert og egenor-
ganisert aktivitet i hverdagen. Det kan være alt fra arealdisponering og kommunal planlegging til 
innbyggernes kunnskap om viktigheten av fysisk aktivitet.  
 
Det jobbes med å stabilisere og øke innbyggertallet i Namsskogan (SSB- statistikken prognoserer 

en svak nedgang i Namsskogans befolkning). Et utbedret tilbud innenfor idrett og fysisk aktivitet vil 
kunne bidra i dette arbeidet. Folketallsutviklingen er avgjørende når behovet for nye idrettsan-
legg skal vurderes. Folketall, aldersfordeling, skolekretsinndeling og bosettingsmønster må ligge 
til grunn for hvor mange og hvilken type anlegg kommunen skal ha. Det må tas hensyn til at  
idrettsaktiviteter regionaliseres.  
 
Namsskogan har i dag lite av anlegg som har regional betydning, men samtidig ser vi at anlegg, 
stier, badeplasser etc. er viktig for tilreisende. En videre utvikling av Namsskogan som  
reiselivskommune betyr at visse friluftslivs- og idrettsanlegg må tilrettelegges med tanke på det.  
 
 

Begrepsavklaringer  
Hentet fra Kulturdepartementets Meld. St. 26 (2011-2012)  
 
Idrett:  
Med idrett forstås aktivitet i form av trening eller konkurranse i den organiserte idretten.  
 
Fysisk aktivitet:  
Med fysisk aktivitet mener vi egenorganisert trenings- og mosjonsaktiviteter, herunder friluftsliv 
og aktiviteter preget av lek.  
 
Friluftsliv:  
Miljøverndepartementet (St.meld. nr.39 2000-2001 Friluftsliv) definerer friluftsliv som opphold og 
fysisk aktivitet i friluft, i fritida, med sikte på miljøforandring og naturopplevelser. Kultur-
departementet definerer friluftsliv under begrepet fysisk aktivitet.  
 
Nærmiljøanlegg:  
Nærmiljøanlegg er et enkelt anlegg for fysisk aktivitet som ligger i eller i tilknytning til boligområ-
der. Anlegget er beregnet for befolkning i tettbygde områder og skal ivareta behov for trim- og 
friluftsaktiviteter for alle aldersgrupper. Nærmiljøanlegg er vanligvis ikke beregnet for konkurran-
ser eller konkurranseidrettens regler og bestemmelser.  
 
Rehabilitering av anlegg:  
Istandsetting av anlegg som skal gi en vesentlig funksjonell og bruksmessig standardheving i 
forhold til dagens situasjon. Rehabilitering kan bety et inngrep i anleggets struktur og utforming 
for å kunne tilpasse det til nye funksjoner og bruksområder.  



Målsetning for kommunens satsning innenfor idrett og fysisk aktivitet  
 
Overordnet mål  
Opprettholde og videreutvikle Namsskogan som en selvstendig, levedyktig, trygg og  
attraktiv kommune for befolkning og næringsliv. Namsskogan skal være en kommune vi 
er glad i og stolt av.  
 
Det er et overordnet mål i forbindelse med fysisk tilrettelegging for bygg og anlegg for idrett, fri-
luftsliv og kultur at alle grupper i befolkningen får gode muligheter til fysisk og kulturell aktivitet 
der de bor, uavhengig av den enkeltes fysiske og psykiske styrke, alder og livssituasjon. Det vil 
si at vi igjennom nybygging, rehabilitering og sikring av områder må legge forholdene til rette for 
forskjellige kulturaktiviteter, for friluftsliv, mosjonsidrett, idrettskonkurranser og toppidrett.  
 
Gjennom målrettet planlegging er det også et mål å oppnå en fornuftig forvaltning av de områder 
som er tilgjengelig for allmennheten. Alle skal ha mulighet til å drive idrett og friluftsliv som en 
helse og trivselsbringende, naturvennlig aktivitet. Der det er naturlig kan anlegg for idrett og fri-
luftsliv med fordel anlegges slik at anleggene kan benyttes i reiselivs sammenheng, dersom det-
te er forenlig med langsiktig utnyttelse av naturresursene. 
 
 
Delmål  
• Øke engasjementet blant innbyggerne igjennom å videreutvikle dugnadsånden og øke 

samholdet i kommunen  
• Kommunen skal tilrettelegge for bedre samarbeid mellom bygdas lag- og organisasjoner, 

og skape en samarbeidsarena slik at kultur- og idrettstilbudet kan favne bredt  
• Et viktig delmål for bygging av anlegg og tilrettelegging av områder for kultur, idrett og  

friluftsliv er å ivareta landskapsvern, miljømessige- og estetiske forhold ved alle anlegg- og 
områdetyper. 

• Funksjonshemmede skal ha adgang til alle kultur- og idrettsanlegg og bør få gode og vari-
erte tilbud innen friluftsliv. 

 
Strategier ut fra delmål i samfunnsdelen:  
• Tilrettelegge for gode lokale aktiviteter  

for alle innbyggere og tilreisende.  
• Barn og unge skal ha tilbud om deltakelse i 

idrett og fysisk aktivitet i skoler,  
barnehager og på fritiden.  

• For å få flere i aktivitet skal det stimuleres  
til at nye aktiviteter settes i gang.  

• Utarbeide flere turstier/turveier for å stimulere  
til økt fysisk aktivitet for de som ikke er aktive idrettsdeltakere.  

 
Handlingsplan: 

Tiltak innen kommuneplanens samfunnsdel (vedtas i 2023) brukes aktivt. 



Namsskogan kommunes idrettspolitikk  
 
Planen som politisk og administrativt styringsverktøy  
Planen skal være et aktivt verktøy i arbeidet med å kunne utføre en helhetlig planlegging av an-
legg og områder. Handlingsprogrammet skal revideres hvert år, slik at en har god oversikt over 
anlegg som skal rehabiliteres eller bygges.  
 
Planen i forhold til andre planer  
Det må tas hensyn til andre planer i kommunen som kan påvirke områder for aktivitet.  
Ved utlegging av nye boligområder må det tas hensyn til etablering av områder for fysisk aktivi-
tet og leik.  
 
Evaluering av plan 2015-2020  
Planen som ble vedtatt i 2015 hadde prioritert liste over tiltak som ønsket gjennomført i perio-
den, men også liste over ønskede tiltak som ikke ble prioritert. Det er flere av disse tiltakene som 
ble realisert.  
 

Status  
 
Idrettsaktiviteter og aktivitetstilbud i kommunen  
• Preparert lysløyper i kommunen  

• Svømming (to svømmehaller) 

• 2 stk Treningsstudio (Namsskogan og Trones) 

• Trimkasser  

• Trimtopper - Ti på topp i Namsskogan 

• Fotball (inne og ute) 

• Ski, karusellrenn og trening  

• Skytekvelder ved 3 anlegg i sommerhalvåret 

• Bueskyting 

• Håndball 

• Motocross 

• Hesteridning (private aktører) 

• Ulike aktiviteter ved Frivilligsentralene 

• Jakt– og fiskemuligheter i hele kommunen 

• Skyting på skytesimulator - inne (høst/vinter) 

• Allidrett (Namsskoganhallen/Trones skole) 

• 9-hulls frisbeegolfbane 
 



Eksisterende anlegg  

Kart 

Anlegg  Eier  Type  Merknad  Anleggsnummer  

Lonet O-kart Elva/Namsskogan IL 3,5 km2 / M 
1:10 000 

Utgitt 1978 38878 

Tronesfjellet O-kart Trones IL 15 km2 / M  
1:15 000 

Utgitt 1984 45590 

Rabban O-kart Trones IL 1,1 km2 / M  
1:10 000 

Utgitt 1983 26046 

Trones O-kart Skorovas IL 14 km2 / M  
1:15 000 

Utgitt 1978 45502 

Fredrikhaugen  
O-kart 

Skorovas IL 13,5 km2 / M  
1:15 000 

Utgitt 1971 9208 

Namsskogan nær-O-
kart 

Elva/Namsskogan IL 3 km2 / M  
1:7500 

Utgitt 1988 40456 

Familieparken Vinterlandet  
Namsskogan AS 

  62158 

Sykkelkart Namsskogan  
kommune 

 6 forskjellige sykkel-
turer innen kommu-
nens grenser. 
Ikke i drift! 

Indre Namdals-
prosjekt 

Namsskogan turkart Namsskogan  
kommune 

  66781 

Trones  
skolegårdskart 

Trones IL   62157 



Friluftsliv 

Anlegg  Eier  Type  Merknad  Anleggs-
nummer  

Lonet ski-/
sykkelløype 

Elva/Namsskogan IL 2 og 3 km Tidtakerbod 
Ny løype i 2018 

55425 

Lysløype Trones Trones IL 2 og 3 km Tidtakerbod 45501 

Lysløype  
Brekkvasselv 

Elva/Namsskogan IL 2,8 km Dårlig forfatning 
Må vurderes! Ikke i 
drift 

17215 

Ski– og akebakke 
med skitrekk inne i 
Namsskogan  
Familiepark 

Vinterlandet Namsskogan AS   32441 
32440 

Sandåmofossan  
tursti 

Statskog SF Ca 3-4 km  52307 

Tunnsjøelv  
rasteplass 

Statskog SF  Raste-/ fiskeplass med 
rullestolsti langs elva. 
Benker/bord og toalett 
for rullestolbrukere ved 
parkeringsplass. 

Ikke i anleggs-
registeret  
(aldri mottatt  
spillemidler) 

Namsskogan  
fornminne- og  
fritidsområde 

Namsskogan kommune /  
Trøndelag Fylkeskommune 

 Tilrettelegging og be-
varing av dyregraver, 
slåttemyrer, stall, høy-
løe, badeplass med toa-
letter og spiseplasser 
ved Frøyningen. Parke-
ringsplass. Mangelfull 
vedlikehold. Fotefar 
mot nord-prosjekt. 

63385 

Rulleskiløype /  
Langrennsløype 
Skorovas 

Vinterlandet Namsskogan AS Ca 1-1,5 km Nytt i 2022 60610 

Namsskogan skole 
skileikeanlegg / 
BMX løype m.m.  

Namsskogan kommune  Byggeår 2001 55424 



Idrettshus 

Anlegg  Eier  Type  Merknad  Anleggs 
-nummer  

Namsskoganhallen Namsskogan  
kommune 

Flerbrukshall 1700 m2. 
Bygd i 2000 

55185 

Gymsal på Trones 
skole  

Namsskogan  
kommune 

Gymsal 153 m2. 
Bygd i 1985  
16,6m x 8,5m 

30364 

Trimrom på Trones Trones IL Styrke- og trimrom 2 etg. i svømmehall Ikke i anleggs-
registeret  
(aldri mottatt  
spillemidler) 

Trimrom på  
Namsskogan 

Namsskogan  
kommune 

Styrke- og trimrom I tilknytning til fysiote-
rapi. 

Ikke i anleggs-
registeret  
(aldri mottatt  
spillemidler) 

Kulturbygg 

Anlegg  Eier  Type  Merknad  Anleggsnummer  

Trones grendehus Trones grendehus Samfunnshus Dagens bygg fra 1954 Ikke i anleggs-
registeret  
(aldri mottatt  
spillemidler) 

Brekkvasselv  
samfunnshus 

Brekkvasselv  
samfunnshus 

Samfunnshus 266 m2 
Bygd i 1956 

17216 

Skorovatn  
Flerbrukshus 

Namsskogan  
kommune 

 Bygd i 1995 Ikke i anleggs-
registeret  
(aldri mottatt  
spillemidler) 

Holmenkoia Namsskogan  
kommune 

 Ca 100 m2 med 2.etg. 
Bygd ca 1950 
Flyttet 1990 

Ikke i anleggs-
registeret  
(aldri mottatt  
spillemidler) 

Bjørhusdal gamle 
skole– og kapell 

Namsskogan  
kommune 

 Bygd i 1897. Fullrestaurert 
i 1997 og 2015 

Ikke i anleggs-
registeret  
(aldri mottatt  
spillemidler) 

Ungdomsklubben på 
Brekkvasslv 

Namsskogan  
kommune 

 Tidligere bhg. Ikke i anleggs-
registeret  
(aldri mottatt  
spillemidler) 

Namsskogan  
Frivilligsentral 

Namsskogan  
Frivilligsentral 

Flerbrukshus/
møtelokaler/
bruktbutikk mm. 

Tidligere næringsbygg Ikke i anleggs-
registeret  
(aldri mottatt  
spillemidler) 



Anlegg  Eier  Type  Merknad  Anleggs-
nummer  

Flåtådal  
jaktskytebane 

Namsskogan JFF * 100 m bane (med 
elektroniske skyteski-
ver) 
* Elgbane 
(stillestående og be-
vegelige mål med 
elektroniske skyteski-
ver). 
* Overbygde stand-
plasser 
* Sportingbane 
* Lerduebane 

Hele bygget er tilpasset 
funksjonshemmede. Innlagt 
strøm men ikke vann. Utedo 
i tilknytning til anlegget. 

42150 
42149 
42148 

Namsskogan  
skytebane 

Namsskogan  
skytterlag 

* 100 m bane med 6  
Elektroniske skyte-
skiver. 
* 300 m bane med 8 
skiver.  

Dette anlegget er en kragba-
ne med overbygd stand-
plass. Anlegget har også et 
skytterhus på ca 102 m2 
Inneholder oppholdsrom, 
kjøkken, laderom og kontor/
lager. Innlagt strøm men 
ikke vann. Ikke sanitæran-
legg men utedo i tilknytning 
til huset.  

42154 
42153 
42152 
 

Skorovatn skytebane Skorovas skytterlag * 100 m bane med 12 
skyteskiver. 
* 300 m bane ikke i 
drift. 

Dette anlegget er en kragba-
ne med overbygd stand-
plass. Skytterhus i Grønda-
len på 230 m2 bygd i 1956 
med tilhørende standplass-
hus på 15 m2. Inneholder 
oppholdsrom, kjøkken, lager 
og kontor. Det er ikke sani-
tæranlegg i huset men det 
finnes utedo like ved. 

15975 
15974 

Svømmeanlegg 

Anlegg  Eier  Type  Merknad  Anleggs 
-nummer  

Trones  
svømmehall 

Namsskogan  
kommune 

Svømmebasseng 16,6m x 8,5m 45589 

Namsskogan  
svømmehall 

Namsskogan  
kommune 

Svømmebasseng  38963 

Skyteanlegg 



Analyse og vurdering av behov  
I en vurdering av behovene for anlegg i kommunen er det viktig å legge vekt på:  
• Målsetting for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv.  

• Aktiviteter som utøves i kommunen og ønske fra brukerne  

• Behovet for nærhet til ulike anleggstyper  
 
Skianlegg  
Ønskelig med flere heisanordninger til våre små skileikeanlegg i Namsskogan kommune.  
På Namsskogan er det ønskelig med ett i tilknytning til anlegget ved skolen, mens det i  
Skorovatn er ønskelig med et i skibakken mot «Byen».   
 
Friluftsliv  
Flere turstier/turveier for fremme aktivitet og friluftsliv. Det viser seg at dagens tilbud fremmer slik 
aktivitet for besøkende og innbyggere. Vil også være en del av satsningen av Namsskogan som 
reiselivskommune. Behovet for merkede stier/turveier er økende blant befolkningen. Pr i dag er 
det få steder hvor vi har tilrettelagt for rullestol/bevegelseshemmede.  
 
Nærmiljøanlegg  
Det er lokale organisasjoner som kjenner behovet for nærmiljøanlegg. Ønsker og behov skifter 
raskt og en kan derfor regne med nye forslag i løpet av perioden.  
 
Annen aktivitet  
Tiltak som ikke er beskrevet i planen kan likevel gjennomføres, da kommunens politikere er  
positive til aktiviteter som fremmer fysisk aktivitet.  

Anlegg  Eier  Type  Merknad  Anleggs 
-nummer  

Namsskogan skole Namsskogan  
kommune 

7`er kunstgressbane  52317 

Trones skole Trones IL Gress– og grusbane Begge 40 x 60 m 22116 

Brekkvasselv  
grusbane 

Elva/Namsskogan 
IL 

11`er grusbane 98 x 53 m 
Ikke i drift. 

Ikke i anleggs-
registeret  
(aldri mottatt  
spillemidler) 

Fotball 

Fotball  
Det er bygd kunstgressbane 7’er på Namsskogan. Denne har vært brukt til både uorganisert og 
organisert trening og kamper, fritid og i skolesammenheng da det er kort avstand fra skole. 
Ved Trones skole er det gressbane og grusbane som brukes til fotball, og på Brekkvasselv er 
det tilrettelagt for en 11`er grusbane.  
 
Slik det er i dag er det behov for større anlegg (9 eller 11 bane) til fotball i Namsskogan kommune.  



HANDLINGSPROGRAM ANLEGG 
 

Ved behov om revidering vil kommunedirektøren lage et forslag til handlingsprogram for 
anlegg som deretter vil være en prioritering av spillemiddelsøknader. Forslaget må be-
handles i kommunestyret, og vedtatt prioritering  oversendes  
Trøndelag fylkeskommune innen 15.januar slik det er krav om.  
(Kommunal bevilgning avgjøres gjennom økonomiplan)  
 
 

Ordinære anlegg  

Nærmiljøanlegg  

PRI SØKER ANLEGG - STED SØKNADSSUM STATUS 
SØKNAD 

1 Elva/Namsskogan IL Namsskogan skistadion 
Nytt klubbhus/Tidtakerbu m.m. 
Brutto kostnader: 11 200 000 
Anl.nr: 55425 

3 696 000 Fornyet  
søknad 

2 Namsskogan JFF Flåtådal jaktskyteanlegg 
Skiver til løpende elg 
Brutto kostnader: 150 000 
Anl.nr: 42150 

50 000 Ny søknad 

3 Vinterlandet 
Namsskogan AS /  
Trones IL 
 

Tunnsjøåsen skiløype 
Rydding og etablering av ny rundtur-
løype for ski. 
Brutto kostnader:  
Anl.nr: ? 

? Ny søknad 

     

PRI SØKER ANLEGG - STED  SØKNADSSUM STATUS 
SØKNAD 

1 Elva Vel Brekkvasselv  
Naturmøteplassen 
Brutto kostnader: 800 000 
Anl.nr: 77862 

264 000 Fornyet  
søknad 

2 Namsskogan  
kommune og/eller 
Elva/Namsskogan IL 

Namsskogan skole uteområde/
skileikeanlegg 
Etablering av skitrekk 
Brutto kostnader: 400 000 
Anl.nr:  ? 

132 000 Ny søknad 

3 Vinterlandet  
Namsskogan AS /  
Skorovas IL 
 

Skibakken i Skorovas 
Etablering av skitrekk 
Brutto kostnader: 1 000 000 
Anl.nr:  ? 

330 000 Ny søknad 

4 Litjåsen velforening Lekeplass på søndre Litjåsen på  
Trones 
Brutto kostnader: 120 000 
Anl.nr:  ? 

40 000 Ny søknad 

5 Vinterlandet  
Namsskogan AS / 
Skorovas IL 

3-4 snøkanoner i Skorovatn 
Brutto kostnader: 500 000 
Anl.nr:  ? 

165 000 Ny søknad 



     

Organisert idrett Egenorganisert 
idrett 

Nærmiljø Friluftsliv Annet 

• Motorsportanlegg 
 

• Rehabilitering av 
eksisterende 
kunstgressbane 

 

• Oppgradering av 
tråkkemaskin 
Namsskogan 

 

• Omlegging av 
lysløype på 
Brekkvasselv 

 
 

• Utvidelse av  
frisbeegolfbane 
på Trones  

 

• Ballbinge i  
Håpnes boligfelt 

• Tilrettelegging av 
sykkelsti mellom 
Sønningsvatnet 
og Tunnsjødal  
 

• Tilrettelegging av 
sykkelsti mellom 
Kvilåsen og  
Brekka  

• Spm. til utstyr i 
Trones  
svømmehall  
 

• Spm. til utstyr i 
Namsskogan-
hallen  
 

• Økt kommunal 
støtte til løype-
kjøring / tråkke-
maskiner  

KORTSIKTIGE (2023-2026) ØNSKER OG BEHOV FOR ANLEGG I NAMSSKOGAN 

Tabell: Oppsummering av hvilke kortsiktige og langsiktige ønsker og behov det er for anlegg i Namsskogan.  
Innmeldte ønsker og behov er fra ungdomsråd, idrettslag, idrettsråd, kommune, lag- og foreninger og innbyggere.  
Anleggene i lista er ikke satt opp i prioritert rekkefølge. 

     

Organisert idrett Egenorganisert 
idrett 

Nærmiljø Friluftsliv Annet 

 
 
 
 
 
 

• Turløype med bru 
over Storelva i 
Bjørhusdalen 

• Nærmiljøanlegg 
ved skoler,  
barnehager og 
der folk bor  
 

• Trimtrapp på  
Trones fra  
«gangsti» og opp 
til søndre Litjåsen 

 

• Større fotballbane 
i Namsskogan 

 

• Rullestolplass/
anlegg for fiske- 
og friluftsliv ved 
Brekkvatnet  

• Steder som  
samler folk i alle 
aldre, sosiale og 
fysiske treffpunkt  

LANGSIKTIGE (2026-2031) ØNSKER OG BEHOV FOR ANLEGG I NAMSSKOGAN 

Oppsummering anleggsutvikling i Namsskogan:  

• Bedre utnyttelse og utvikling av eksisterende anlegg  
• Vedlikehold av eksisterende anlegg  



Prioritering av spillemidler 2023-2026 skal vurderes på bakgrunn av  
Trøndelag fylkeskommunes retningslinjer og nye vedtatte mål og strategier i temaplan: 

Strategier knyttet til anlegg i plan for idrett, fysisk aktivitet og anlegg 2022-2026:  

• Anlegg som retter seg mot de minst aktive innbyggerne og begge kjønn  

• Anlegg med samarbeid på tvers av klubber og/eller kommuner  

• Anlegg med lav dekningsgrad i dag som det er behov for  

• Anlegg som legger til rette for at flere driver egenorganisert aktivitet  

• Anlegg som legger til rette for et variert friluftsliv der folk bor  

• Gjenbruk, renovering og utvikling av eksisterende anlegg  

• Anlegg tilrettelagt for både organisert- og egenorganisert idrett og fysisk aktivitet  

• Søker jobber aktivt mot målene i fritidserklæringen  

• Anlegg som har god plan for drift  

• Anlegget er godt tilrettelagt og/eller har tilbud om paraidrett  

• Miljøvennlige kunstgressbaner prioriteres frem ved fordeling av tilskudd  
 
 

Avslutning  
 
Med den nye kommuneplanen for fysisk aktivitet og anlegg får man god oversikt over det som 
finnes av aktiviteter, samt oversikt over anlegg i kommunen.  
 
Forskningsrapporter konkluderer oftere med at den norske befolkning i økende grad er inaktive. 
Derfor blir en god oversikt over hva som finnes viktigere, samtidig som det skal være oppford-
rende til videre satsning innenfor idrett og fysisk aktivitet.  
 
Det viktigste er å få med seg kortsiktige planer for anlegg (1-4 år) samtidig som en gir en  
oversikt over planer som er tenkt realisert på lengre sikt (5 -8 år).  
 
Det vil være avgjørende for frivillig innsats, både for anlegg og aktivitet. Derfor vil det være viktig 
å ha en plan som lett kan revideres, for å fange opp et vært initiativ som vil måtte komme.  
 
 
Namsskogan formannskap la planen ut på høring 08.02.2023 med høringsfrist til 22.03.2023  
 
Vedtak i Namsskogan kommunestyre xx.xx.2023.  

 


