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Nyåpnet friidrettsbane med fast dekke på Kragerø Stadion – September 2012   
Foto: Martin Eikeland 
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Plan for idretts- og nærmiljøanlegg og fysisk aktivitet - 
2012 -2016. Kragerø kommune. 

 
 

1.0 Innledning 
Anleggsplan for idrett- og nærmiljøanlegg og fysisk aktivitet skal være et styringsredskap for 
å oppnå Kragerø kommunes målsettinger på feltet. I ordet fysisk aktivitet ligger også 
aktiviteter for å bedre den generelle folkehelsen. I den sammenheng er friluftsliv viktig og er 
derfor en del av planen. 
 
Anleggsplanen er en hovedrullering av eksisterende plan. For å redusere planens omfang, 
har vi valgt å henvise til annen litteratur der det er mulig. Vedlegg, dokumenter, tidsskriv og 
andre relevante skriv vil derfor bli referert til. Spesielt finner man dette under 
www.Idrettsanlegg.no 
 
Denne planen danner også grunnlaget for anleggsutviklingen i kommunen. Anleggsbehovene 
som er synliggjort i planen, har i planprosessen framkommet i et samarbeid med idrettslag, 
Idrettsrådet, skoler og velforeninger/andre foreninger. I løpet av planperioden vil planen ha 
en årlig statusgjennomgang og eventuelle nye prioriteringer lagt inn i handlingsplanen. 
 

 
«Takk for kampen» - Foto: Martin Eikeland 

 
”Idrettsliv i endring” 
Stortingsmeldingen «Idrettsliv i endring» understreker nødvendigheten og behovet for 
kommunale og fylkeskommunale planer for idrett og fysisk aktivitet. I tillegg til å være et 
krav og styringsverktøy for tildeling av spillemidler, er det lagt vekt på at dette ikke skal være 
en ensidig anleggsplan. Idrett er i denne meldingen splittet opp i begrepene organisert idrett 
og egenorganisert fysisk aktivitet. Friluftsliv inngår her i begrepet fysisk aktivitet. Folkehelse 
og helseforebygging er samtidig sentrale perspektiver og et mål for arbeidet med all fysisk aktivitet.  

http://www.idrettsanlegg.no/
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”Om friluftsliv - ein veg til høgare livskvalitet”. 
Denne meldingen legger vekt på at hele befolkningen skal ha gode muligheter til å drive 
friluftsliv som helse- og trivselskapende aktivitet hver dag. 
 

1.1 Kragerø kommune 
Kragerø er en kommune med et bredt og allsidig anlagt idretts- og friluftsliv. I tillegg er 
velforeninger og skoler opptatt av å skape gode nærmiljøanlegg for fysisk aktivitet og lek. 
Det er fire store idrettslag lokalisert i de fire sentra- og tettstedene som er Levangsheia, 
Sannidal, Helle og Kragerø, slik som dette er definert I kommuneplanen. Men også seiling, 
skyting og golf er store idrettsgrener i kommunen. 

 
Anleggsutviklingen i Kragerø har de siste 20 årene vært svært positiv. I de siste 30 årene har 
ulike anleggsutbyggere blitt tildelt ca 30 mill kroner i spillemidler. Gode arenaer skaper 
aktivitet og takket være de frivillige foreningenes store egeninnsats, har vi mange gode 
anlegg fordelt rundt i lokalmiljøene. Dette fører til stor aktivitet, noe økningen i 
medlemstallene vitner om. En kommunal oppgave bør derfor være å stimulere til at 
arenaene fylles med arrangementer og aktivitet. 
 
Status pr 2012 er at de tilsynelatende er slik at de fleste foreningene nå anser seg ferdig med 
større utbygginger, noe innmeldte planer for nye anlegg faktisk viser.  
 

1.2 Ansvarlig enheter. 
I Kragerø kommune er det enhet for kultur som har ansvaret for spillemidler og 
nærmiljømidler. Enheten har også den største kontaktflaten overfor idrettslag og andre 
foreninger. Samtidig har Enhet for helse og rehabilitering ansvaret for Folkehelsearbeidet, 
mens Enhet for eiendom drifter de kommunalt eide anleggene. Dog er det idrettslagene og 
velforeningene som eier og driver de langt fleste anlegg.  
 

1.3 Kragerø idrettsråd 
Kragerø idrettsråd, som er idrettslagenes fellesorgan i kommunen, skal arbeide for en 
helhetlig utvikling av idretten i kommunen og fungerer som et bindeledd mellom idrettslag, 
kommunen og fylkeskommunen. Idrettsrådet har i oppgave å utvikle rammevilkårene i 
kommunen, bidra til kommunalt planarbeid for idrett og fysisk aktivitet, synliggjøre idrettens 
betydning i Kragerø kommune og prioritering/ fordeling av midler til anlegg og aktivitet. 
Hvert år mottar idrettsrådet lokale aktivitetsmidler (LAM) fra Norges idrettsforbund. Hvor 
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stor denne potten er, varierer fra år til år. I 2011 var den i størrelsesorden 325,000,- til 
fordeling i Kragerø, mens kommunale midler til idrettslag var i 2011 kr 490,000,-. 
 
Kragerø Idrettsråd har dessverre hatt en noe laber aktivitet de senere årene.  Idrettslagene 
har nok utfordringer med å skaffe egne tillitsvalgte, ledere og trenere, og har derfor ikke 
prioritert deltakelse i idrettsrådets styre. Det er imidlertid forsommeren 2012 valgt et nytt 
idrettsråd som har ambisjoner om større aktivitet. 
 
Kragerø Idrettsråd har vedtatt følgende retningslinjer for fordeling av LAM-midlene: 
1. Idrettslag/foreninger tilknyttet NIF tildeles kr 3,000.- 
2. Det settes av kr 50,000.- som det enkelte idrettslag/foreninger kan søke på til et 

arrangement for barn og unge i alderen 6 – 19 år. Dette kunngjøres med en søknadsfrist. 
3. Resterende LAM-midler fordeles på lag/foreninger ut fra hvor mange medlemmer de 

hadde ved årsskiftet i alderen 6 – 19 år. 
 
 

2.0 Visjon, mål og delmål 
Kragerø kommune har i Kommuneplanen følgende målsettinger i forhold til idretts- og 
friluftsliv:  

«Nye arenaer, sammen med økt 
fellesskapsfølelse, vitaliserer Kragerø og 
byens 
kulturliv.» 

 
Fra gjeldende økonomiplan siteres følgende 
hovedmål i forhold til idrett og friluftsliv: 
 

«Kragerø har gode og funksjonelle 
idrettsanlegg som forvaltes med tanke på 
fremtidens 
behov.» 

 
«Mari i farta» - Foto: Martin Eikeland 

2.1 Hvordan stimulere til fysisk aktivitet i Kragerø kommune? 
Kragerø kommune har altså som mål å legge til rette for at alle kommunens innbyggere skal 
ha et tilbud til fysisk aktivitet. Dette er et stor og ambisiøst mål. Kommunen skal gjøre sitt for 
å nå dette målet, men det vil ikke nødvendigvis si at alle tilbudene vil være like godt 
tilrettelagt for alle. Kvaliteten på dette arbeidet vil først og fremst avhenge av 
engasjementet, styringen og organiseringen av de ulike frivillige idrettslag og foreninger.  
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For at flest mulig skal bli stimulert til fysisk aktivitet er det viktig med gode og tiltrekkende 
arenaer og anlegg som svarer til befolkningens behov. Kragerø kommune skal sørge for at 
kapasiteten til flerbrukshaller, svømmehall, spesialanlegg, nærmiljø-, tur- og uteområder er 
tilfredsstillende. Kommunen tar del i utbyggingen av slike anlegg, men vil i større grad være 
stimulator for at tilretteleggingen og utbyggingen av anlegg skjer i regi av det frivillige.  
Særlig barn og unge vil bli prioritert i denne sammenheng.  
 
Friluftsliv, miljø og folkehelse er områder som opptar befolkningen mer og mer. Det er 
derfor viktig at kommunen på best mulig måte tilrettelegger turområder for god 
helsebringende naturopplevelse i nærmiljø, skog og mark. Siste viktige tiltak i så måte er 
opparbeidelsen av Kyststien fra Bambles grense til fylkesgrensen mot Aust-Agder. 
  

3.0 Planens formål 
Anleggsplan for idretts- og nærmiljøanlegg og fysisk aktivitet i Kragerø skal bidra til: 

• En målrettet utbygging av anlegg og tilrettelegging for idrett, friluftsliv og fysisk 
aktivitet. 

• Økt fokus på bruk av fysisk aktivitet i folkehelsearbeidet. 
• Enhetlige føringer for universell utforming og utvikling av anlegg og områder for 

fysisk aktivitet. 
• Utforming og miljømessige konsekvenser. 
• Sikring av arealer for lek, friluftsliv og idrettsaktiviteter og samordne behovene for 

disse. 
• God drift og vedlikehold av anleggene. 

 

3.1 Organisering av planprosessen 
Anleggsplan for idretts- og nærmiljøanlegg og fysisk aktivitet har en tverrfaglig interesse. 
Prosessen ble igangsatt i 2011, men usatt på grunn av arbeidskapasitet og svært få 
innmeldte nye anlegg. Planarbeidet ble igjen tatt opp sommeren 2012 etter initiativ fra 
rådmannens ledergruppe og varsling av saker til politiske behandling.  
 
Alle idrettslag og idrettsrådet er direkte tilskrevet med forespørsel og innmelding av 
anleggsbehovet. Tilsvarende er andre foreninger orientert gjennom kunngjøring i KV. Enhet 
for helse- og rehabilitering, Enhet for eiendom, Enhet for skole og Enhet for barnehage er 
også involvert i planarbeidet med muligheter for innspill.  
 
Utkast til plan med anleggsregister og forslag til prioritering av nye anlegg er sendt til alle 
idrettslagene for gjennomgang og uttalelse.  Tilsvarende til Kragerø Idrettsråd. 
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Planprosessen har bestått av følgende tre faser: 
• Fremskaffe oversikt over eksisterende tilbud og registrering av behov. 
• Evaluering/vurdering og prioritering av innkommet informasjon. 
• Utarbeidelse av handlingsprogram for 2011-2015. 

 
Fasene vil i de fleste tilfeller gripe over i hverandre. Gjennom disse prosessene avklares 
Kragerø kommunes politikk innenfor virksomhetsområdet idrett og fysisk aktivitet. 
 

4.0 Føringer 
I utarbeidelsen av plan for idrett og fysisk aktivitet, er det ulike føringer å ta hensyn til. 
Statlige -, fylkeskommunale - og kommunale føringer setter rammer for utviklingen i vår 
kommune. Det er i midlertidig viktig å merke seg at en plan for anleggsutbygging også er en 
forutsetning for å få tildelt spillemidler og nærmiljømidler. 
 

Offentlige føringer kan sees på som mål og rammer for den nasjonale politikken som blir 
formidlet gjennom stortingsmeldinger, rikspolitiske retningslinjer, rundskriv, bestemmelser 
for tilskuddsordninger, handlingsplaner m.m. Av viktige føringer nevnes: 

- Statlig idrettspolitikk 
- Folkehelseloven m/folkehelsetiltak 
- Økonomiske virkemidler 
- Estetikk og miljøhensyn 
- Universell utforming 
- Fylkeskommunale og kommunale føringer 

 

4.1 Bestemmelser for ordinære idrettsanlegg. 
Med ordinære anlegg menes anlegg for organisert idrett og fysisk aktivitet. Søkere om 
tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet kan være: 

a) Kommuner/fylkeskommuner. 
b) Idrettslag/organisasjonsledd i Norges idrettsforbund og olympiske og 
paralympiske komité (NIF). 
c) Idrettslag organisert under Samisk idrettsforbund. 
d) Sammenslutninger organisert under Norges Jeger- og Fiskerforbund, Den Norske 
Turistforening, Norges Bilsportforbund eller Det Frivillige Skyttervesen. 
e) Aksjeselskaper/allmennaksjeselskaper og kommunale foretak. 
f) Stiftelser. 
g) Andre sammenslutninger, herunder for eksempel borettslag og velforeninger. 
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4.2 Generelt om rehabilitering av anlegg. 
Det kan ytes tilskudd til omfattende rehabiliteringer av anlegg når dette primært vil gi 
større og bedre forhold for aktivitet blant barn og ungdom. Slik omfattende 
rehabilitering kan ofte være like kostbart som nybygg og må sees i sammenheng med   
dette alternativet. Nybygg vil ofte være mer fremtidsrettet og fleksibelt med hensyn til de 
aktiviteter som ønskes/kan foregå i anlegget. Søknadsprosedyre for søknad om 

tilskudd fra spillemidlene, er den 
samme som for nyanlegg. 
 
Rehabilitering av et idrettsanlegg er 
en istandsetting av anlegget som skal 
gi vesentlig funksjonell og 
bruksmessig standardheving i forhold 
til dagens situasjon. Rehabiliteringen 
vil som regel bety inngrep i anleggets 
struktur eller utforming for tilpasse 
det til nye funksjoner og 
bruksområder. Som hovedregel kan 
det søkes om tilskudd etter satsene 
for nyanlegg.  
 

Dugnad er viktig drivkraft i idrettslagene – Her ved utvidelse av løypenett ved Kolbånn.  Foto: Grunde Knudsen 

4.3 Bestemmelser for nærmiljøanlegg. 
Der ikke annet er bestemt gjelder de generelle vilkårene for tildeling av spillemidler til 
ordinære anlegg for idrett og fysisk aktivitet. Med nærmiljøanlegg menes anlegg eller 
område for egenorganisert fysisk aktivitet, hovedsakelig beliggende i tilknytning til bo- 
og/eller oppholdsområder. Med nærmiljøanlegg menes kun utendørsanlegg. For borettslag 
og velforeninger gjelder ikke kravet om forhåndsgodkjenning av vedtekter. Tilskudd til denne 
type anlegg begrenses oppad til kr 200,000.-. 

4.4 Forenkla nærmiljøanlegg. 
Enklere og mindre aktivitetsanlegg kan man når som helst gjennom året søke forenkla 
nærmiljømidler til.  Med dette menes anlegg som koster maksimalt kr 80,000.- og som gir et 
mulig tilskuddsbeløp på inntil kr 40,000.-.  

4.5 Universell utforming 
Idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning av planer forutsetter at anlegget oppfyller  
kravene til Universell utforming, slik disse krav er utformet i den nye diskriminerings og 
tilgjengelighetsloven og plan- og bygningsloven, jfr. § 29-3. Dokumentasjon på at 
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anlegget tilfredsstiller kravene til Universell utforming skal foreligge som vedlegg til søknad 
om idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning, både for nye anlegg og ved søknader om 
rehabilitering av eksisterende anlegg. Det er 
et krav at idrettsanlegg som hovedregel skal 
være tilgjengelig for funksjonshemmede 
som utøvere, publikum, trenere, dommere 
og arrangementsteknisk personell. I så stor 
utstrekning som mulig skal tilgjengelighet 
oppnås gjennom anleggets hovedløsning, 
uten behov for tilpasninger, særløsninger 
eller tilleggsløsninger.                               
 
 
 
Fiskeplass i Farsjø tilrettelagt for rullestolbrukere. 

 
 
4.6 Kompensasjon av merverdiavgift ved bygging av idrettsanlegg  
 
Stortinget har i statsbudsjettet for 2012, kap. 315, post 82 bevilget 61,85 mill. kroner til 
kompensasjon av merverdiavgift ved bygging av idrettsanlegg. Bevilgningen skal i tillegg 
dekke kostnadene ved å forvalte ordningen. 
Ordningen er rammestyrt, og det vil bli tildelt midler etter søknad innenfor den rammen 
Stortinget har bevilget for det enkelte år. Dersom bevilgningen ikke rekker til full 
kompensasjon, vil den prosentvise avkortningen være lik for alle godkjente søkere. Søkere 
som mottar avkortet kompensasjon kan ikke søke om å få kompensert det resterende 
beløpet i senere søknadsrunder. 
 
Ordningen omfatter alle som oppfyller vilkårene for å motta spillemidler gjennom 
Kulturdepartementets tilskuddsordninger for bygging (inkludert rehabilitering) av 
idrettsanlegg, jf. Bestemmelser om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet, med 
unntak av kommuner/fylkeskommuner og kommunale foretak. Spillemiddelsøknaden må 
være godkjent. Det er ikke et krav at det er tildelt spillemidler for å kunne søke om 
kompensasjon av merverdiavgift.  
 

5.0 Utviklingstrekk 
Statistisk sentralbyrå gjennomførte levekårsundersøkelser i 1997, 2001, 2004 og 2007. 
Utviklingstrekkene i rapporten viser at befolkningen generelt er blitt mer bevist på 
viktigheten av den fysiske aktiviteten som har økt i alle aldersgrupper siden 2001. 
Undersøkelser viser også en liten tendens til at noen av de tradisjonelle organisasjons-
idrettene blir byttet ut med turgåing og de nye kommersielle treningssentrene. 
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Bekymringen for at mange barn og unge lever et for stillesittende inneliv øker. Feilernæring 
og mangel på mosjon blir stadig vekk satt på dagsorden. Ut fra levekårsundersøkelsen ser vi 
at det er sammenheng mellom fysisk aktivitet og familiens økonomi i denne aldersgruppen. 
Sammenligner vi tall fra 2004 mot tall fra 2007, kan vi se at fysisk aktivitet blant barn har økt. 
I 2004 var 59 % av barn i alderen 6-15 år fysisk aktive mer enn 2 ganger ukentlig. 
Undersøkelsen i 2007 viser en økning til 66 %, som gir en økning på 7 % i denne perioden.  

Ungdommene (16-19 år) blir generelt mer aktive. Undersøkelsen fra 2001 viser at 27 % av 
ungdommene var fysisk aktive 3-4 ganger i uken, mens det i 2007 er hele 60 % som svarte at 
de var fysisk aktive 3-4 ganger i uken. Staten, fylkene og kommunenes innsats og fokus på 
denne aldersgruppen ser ut til å gi resultater. 
 

Når det gjelder voksne og eldre er det færre som driver regelmessig aktivitet. Særlig i 
alderen 25-45 år er aktiviteten lav. Noe av forklaringen kan være tidspress i forhold til jobb 
og familie, for vi ser et lite oppsving i aktiviteten etter fylte 55 år.  
 

Tall fra 2007 understreker at 47 % av barn (6-15 
år) til foreldre med høyest inntekt er fysisk aktive i 
gjennomsnitt 3-4 ganger i uken eller mer. I 
motsetning til 32 % blant barn til foreldre med 
lavest inntekt. 
 

I løpet av de siste årene har det vokst fram flere 
forskjellige kommersielt tilrettelagte tilbud om 
fysisk aktivitet. Ca. 10 % av befolkningen trener på 
kommersielle treningssentre og undersøkelser 
viser en økning i bruken av disse tilbudene. 
Interessant i denne sammenheng er at flere 
bedrifter og offentlige instanser tilrettelegger for 
treningsavtaler for sine ansatte ved sentra som en 
uttrykt/vedtatt velferdsordning.  
 
Et tankekors for utviklingen er at studier viser at vi 
er mer fysisk aktive, men samtidig øker vekten 
blant befolkningen. En grunn til dette kan være at 
studier også viser at vår hverdagsaktivitet er 
redusert. Det er derfor viktig at kommunen legger 

til rette Foto: Kent Jørand Johannessen.               for dette, gjennom blant annet gang/sykkelstier. 
 

5.1 Nærmiljøet og skolens rolle 
Skolen har et stort ansvar når det gjelder barns holdninger til fysisk aktivitet. Undersøkelser 
viser klare forskjeller på at fysisk aktive barn har lettere for læring enn inaktive barn. Sikring 
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av skolens uteareal og nærmiljø til fysisk aktivitet er derfor svært viktig og det bør legges 
mye ressurser i utviklingen av gode og utfordrende aktivitetsanlegg. Gode eksempler på 
dette er flere nye nærmiljøanlegg realisert i forbindelse med skoleutbyggingene på Helle 
skole og Kragerø Barne- og Ungdomsskole.  
 
Det tilbys kompetanseheving for lærere og SFO ansatte når det gjelder kroppsøvingsfaget. I 
samarbeid med Norges Idrettsforbund, særforbundene og idrettskretsen tilbys gratis kurs 

innen de fleste idretter. Utdanning av 
aktivitetsledere på ungdomsskolene i regi av 
prosjektet ”Aktiv365”, har som mål at disse 
elevene skal lede aktivitet på egen skole i 
friminutt og og annen tid avsatt til dette. 

Kontakt med lokale idrettslag og 
friluftsorganisasjoner bør være en 
utfordring for skolen i forhold til 
samhandling om fysisk aktivitet. Det bør 
også være en oppfordring til skolene at alle 
barn i grunnskolen blir kjent med de varierte 
idretts- og friluftslivet Kragerø byr på.  

Kurs i regi av Kragerø Golfklubb: Foto Knut Taraldsen 

5.2 Idrett og fysisk aktivitet som samfunnsfaktor 
Med Kragerøs store antall foreninger med tilbud om trening og fysisk aktivitet har vi absolutt 
gode tilrettelagte forhold for utfoldelse. Det er et svært vitalt og utviklende foreningsliv både 
innenfor idrett, friluftsliv og andre tilstøtende organisasjoner som danner grunnmuren i det 
tilbudet befolkningen og tilreisende kan benytte seg av. Kommunen bør videreutvikle et 
enda tettere samarbeid og større fokus på aktivitetsskapende aktiviteter i den kommende 
planperioden. 
 

Anlegg for idrett og fysisk aktivitet 
er for frivillige lag og foreninger en 
forutsetning og i så henseende et 
virkemiddel for økt fysisk aktivitet i 
befolkningen generelt. Kragerø 
kommune ønsker i større grad å 
utnytte det potensialet som ligger i 
dagens anleggsdekning parallelt 
med å utvikle nye og innovative 
løsninger både innenfor anleggs-
utforming og samarbeid på tvers av 

Foto: Kent Jørand Johannessen.        sektorer.                                                          
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Kragerø har som nevnt innledningsvis en stor bredde i sine anlegg. Fra små viktige 
lekeplasser i bomiljøer og skoler, via nærmiljøanlegg, konkurranseanlegg og store nasjonale 
arenaer for topp- og underholdningsidrett (skeeting, håndball og golf). Og blant annet finnes 
tre kunstgressbaner innenfor kommunegrensen.  
 
I den kommende planperioden bør kommunens rolle være å vitalisere bruken i de store og 
små anlegg som allerede er bygget, og legge til rette for oppgradering av disse. Dette kan 
skje gjennom økt tilbud og utnyttelse av den kompetanse og erfaring de ulike miljøene i 
disse anleggene representerer. 
 
Sammenheng mellom Idrett og friluftsliv 
Fysisk aktivitet brukes i stor grad som en fellesnevner mellom den ikke konkurransepregede 
idretten og friluftslivet. Alle gå-, jogge-, ski - og sykkelturer i naturområder samt svømming, 
padling og roing kan betegnes både som idrett og friluftsliv, avhengig av motivene til den 
som utøver aktiviteten.  
 

Store deler av befolkningen driver ofte fysisk aktivitet utendørs i friluftsområder. Både 
idretten og friluftslivets organer driver holdningsskapende virksomhet for å stimulere til 
fysisk aktivitet, helse, trivsel og naturopplevelser. 
 
 

 
 

Jon Arne Riises fotballskole – Foto: Martin Eikeland 
 

Idrett og friluftsliv som sosial faktor og egenverdi 
Idrett og friluftsliv spiller definitivt en viktig rolle i det norske samfunnet. Frivillige 
organisasjoner satt inn i den rette sammenheng, er og skal være et middel til demokratisk 
læring og et middel til utvikling av ansvar og selvstendighet. Organisasjonene som ramme 
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skaper muligheter for møte mellom mennesker, som kan føre til identitetsdannelse og 
sosialisering. Dette gjelder ikke minst barn og unge. 
 
Idrett og friluftsliv representerer en stor egenverdi. Ved å mestre fysiske utfordringer 
gjennom trening og konkurranser, oppstår noe positivt. Idrettsgleden står sentralt og et 
ønske om mestring og opplevelse ligger i stor grad til grunn for den omfattende deltakelsen i 
breddeidretten. Mosjonister og friluftsmennesker opplever også sosial samhørighet gjennom 
en tiltalende interesse for fellesarrangementer. I samhandling med andre oppstår positive 
relasjoner og samarbeidsvilje. Dette gir seg utslag i bl.a. tusenvis av frivillige dugnadstimer i 
idretts - og friluftslivs sammenheng. 
 
Fysisk aktivitet og helse 
Fysisk aktivitet er utvilsomt et viktig middel i 
helsebringende arbeid. Regelmessig fysisk aktivitet 
fremmer livskvalitet og gir i mange sammenhenger 
positiv helseeffekt. Fysisk aktivitet er med på å redusere 
risiko for utvikling av sykdommer. Fysisk aktivitet i et 
folkehelseperspektiv handler om å legge til rette for 
egenorganiserte hverdagsaktiviteter for alle grupper. I 
tillegg kommer muligheter for organisert aktivitet. Dette 
betyr at alt fra arealdisposisjon, kommunal planlegging, 
befolkningens kunnskap om fysisk aktivitet i  
relasjon til helse, har betydning for folkehelsen. I denne 
sammenheng har blant annet kommunens Ergo - og 
fysioterapitjeneste faglig kompetanse som med fordel 
kan utnyttes bedre i et tettere tverrfaglig samarbeid. J.fr 
Aktivitetssenteret «Senior’n».                                
 

Senior’n på tur. Foto: Ragnhild W. Holm 
         
Det finnes tre Stortingsmeldinger på dette området som i dag er svært aktuelle og har et 
godt politisk fokus. St. melding nr. 39 (01/02) ”Om friluftsliv” og St. melding nr. 14 
”Idrettslivet i endring” og St. melding nr. 47 ”Samhandlingsreformen”. I tillegg kan vi vise til 
§7 om folkehelsetiltak i kommunene i Folkehelseloven. 

 
Meldinger fra nasjonalt hold signaliserer at helsefremmede og forebyggende arbeid etter 
hvert vil bli lovpålagt slik at fylkeskommunen kan ta en mer aktiv rolle i 
”Samhandlingsreformen”. 
 
I folkehelseprogrammet for Telemark inviterer fylkeskommunen kommunene og frivillige 
sektorer til samarbeid. I strateginotatet for 2010-2012 er det opplyst om forskjellige 
tilskuddsordninger, blant annet om ”Partnerskapsmidler”. Vilkårene for disse er: 
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”I en overgangsfase vil fylkeskommunen bidra til oppbygning av det sektorovergripende 
folkehelsearbeidet lokalt ved å gi tilskudd til kommunal folkehelsekoordinatstilling. 
Kommunen må forplikte seg på en videreføring av denne ressursen etter avtalt periode.” 
 

Kragerø har en 20 % stilling som Folkehelsekoordinator.  

5.3 Alle skal være deltakende. 
 
Kragerø og barnefattigdom. 
Prosjektet ”Handlingsplan mot barnefattigdom” er en del av regjeringens satsning for 
fattigdomsbekjempelse. I følge stortingsprop. nr. 1 (2009-2010) står følgende innunder 
regjeringens satsninger:  
 

”Hovudmål og politiske prioriteringar: Regjeringas forslag til statsbudsjett for 2010 for 
Barne- og likestillingsdepartementet (BLD) omfattar Familie- og forbrukarpolitikk.  
BLD har følgjande hovudmål for sine politikkområde:  
1. Ein trygg økonomisk og sosial situasjon for barnefamilien.  

2. Gode oppvekst- og levekår for barn og ungdom.”  
 
Denne politikken er videreført med bevilgninger til prosjekter for fattigdomsbekjempelse 
generelt og mot barnefattigdom spesielt for 2011 og 2012. Det er blitt forespeilet en 
tilsvarende satsning også i årene 2013 og 2014.  
 
Kragerø kommune har ansatt egen Barnefattigdomskoordinator i 80 % stilling knyttet til 
Enhet for kultur fra 15. august 2012. 
 

I prosjektplanen har prosjektgruppa formulert den første 
kommunale satsningen slik:  
«Som ledd i regjeringens handlingsplan mot fattigdom, vil 
Kragerø kommune lage en lokal handlingsplan mot 
barnefattigdom. Hovedsatsningen for prosjektet gjelder 
aldersgruppen 0 – 18 år, men det kan også vurderes behov 
for tiltak for aldersgruppen fra 18 – 24 år. (jmf. vilkår for 
tildeling av midler 2011). I Kragerø foreligger tallmateriale 
fra 2010 som dokumenterer et stort antall barn i familier 
som er avhengig av økonomisk sosialhjelp. Tallene er 
økende i perioden 2006 til 2010. Det er viktig at 
kommunen setter inn tiltak for å stoppe og snu denne 
negative utviklingen. Planens hensikt er å redusere 
barnefattigdommen og dens negative konsekvenser for 
barn og unge.» (Utdrag fra prosjektplanen) 
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Enhet for kultur er involvert på flere områder i planens arbeid. En av enhetens arenaer er 
fritids- og ferieaktiviteter for barn og unge, de samme arenaene som de fattigdomsstilte 
barna står i størst fare for å bli ekskludert i fra. Enhet for kultur har heller ikke jobbet direkte 
med tiltak rettet mot barn og unge i fattige familier. Men innenfor rammene av relativt små 
budsjetter har de gjennom flere år organisert svært gode lavterskeltilbud med varierte 
aktiviteter for ulike aldersgrupper i elevenes skoleferier. På fritidsområdet ellers blir det, 
igjen med svært begrensa midler, behandlet og bevilget midler til lag og foreninger. Dette 
gjelder både til organisasjonsdrift og anleggsdrift. Enhet for kultur er ellers svært interessert 
i å få til flere tiltak sammen med lag og foreninger for å sikre tiltak som når fram til alle barn 
og unge uavhengig av livssituasjon og økonomi. Dog er ressursene, både økonomisk og 
personellmessig, slik at dette ikke alltid er så lett å få til. 
 
Enhet for kultur er, sammen med folkehelsekoordinator og flere, en drivkraft for å få utviklet 
og vitalisert Studsdalsområdet gjennom en aktivitetsarena som bl.a. vil være lavterskeltilbud 
for barn og unge. Her jobbes det med gode planer på siden av denne planen. Her pågår bl.a. 
et samarbeid med frivillige organisasjoner som KIF-Allianseidrettslag, Kragerø speidergruppe 
og Kragerø sykkelklubb.  
 
Enhet for kultur vil søke om nærmiljøtiltak til flere av aktivitetene. Handlingsplanen mot 
barnefattigdom har utstyrsdeponi som prioritert tiltak. Det vil være naturlig å tenke dette 
også i forbindelse med disse satsningene i Studsdalen.  
 

5.4 Kommunale tilskudd til drift av idrettslag og anleggsbygging. 
 
Kragerø kommune har i sitt budsjett avsatt kr 490,000.- i tilskudd til kommunens idrettslag.  
Dette er en reduksjon i forhold til tidligere år som et resultat av generelle 
rammereduksjoner. 
 
Av tilskuddene til idrettsformål fordeles størstedelen av posten til drift av anleggene slik: 
 

KIF Allianse     137,500.- 
Sannidal Idrettslag      66,600.- 
Helle Idrettsforening     52,500.- 
Levangsheia Idrettslag     28,300.- 

 
LAM-midlene fra Norges idrettsforbund utgjør i 2012 kr 250,000.- 
 
Det bevilges årlig ca kr 50,000.- i anleggsmidler til Idrettslagene gjennom poster i 
kulturbudsjettet. 
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Til bygging av nærmiljøanlegg bevilges det årlig ca kr 50,000.- av anleggsmidlene, 
hovedsakelig til kommunens velforeninger. 

5.5 Grasrotandelen. 
Etter at de fleste spilleautomater ble forbudt mistet mange idrettslag gode inntekter som 
hadde kommet godt med i driften. 
 
Kulturdepartementet innført en kompensasjonsordning gjennom Norsk Tippings 
Grasrotsandel. De lagene som er flinke til å knytte ivrige tippere til sine favorittklubber drar 
mye nytte av ordningen. Men det varierer sterkt i de lokale idrettslagene i forhold til hvor 
mye grasrot-penger som tildeles. I Kragerø kommune fordeles overføringene seg slik (tallene 
er fra 2011):  

• KIF friidrett 30 
• KIF 3.773 
• KIF allianse 1.677 
• KIF håndball 39.577 
• Sannidal IL 58.774 
• Kragerø golfklubb 6.583 
• Helle IF 58.253 
• KIF fotball 71.352 
• Vestmar skytterlag 591 
• Kragerø seilforening 4.253 
• Kragerø helsesportslag 11.263 
• Levangsheia IL 16.820 

• KIF ski 5.397 
• Lønne golfklubb 8.627 
• Kragerø kickboksing 3.165 
• Levangsheia skytterlag 2.878 
• Kragerø svømmeklubb 5.292 
• Kragerø judoklubb 142 
• Sannidal skytterlag 2.337 
• Sannidal JFF 5.834 
• Kragerø dykkeklubb 269 
• Kragerø volleyballklubb 13 
• Levangsheia JFF 2.058 
• KIF turn 2.938 

6.0 Evaluering av forrige planperiode 
Ved forrige hovedrullering av denne planen i 2006 var følgende anlegg prioritert: 
 
Idrettsanlegg: 

1. Flerbruks og vollyballhall – Helle Idrettsforening 
2. Rehabilitering Svømmehall – Kragerø kommune 
3. Rehabilitering av Kolbånn Stadion -  Sannidal IL. 
4. Klatrevegg og buldrevegg – Kragerø Bedehus. 
5. Orienteringskart Skauen -  Vestmar O-lag 
6. Lagerbygg - Levangsheia Idrettslag. 
7. Brygger, molo, strand, stupebrett m.v. – Kragerø Seilforening  
8. Gressbane – Helle IF 
9. Skeetbane/sportingbane – Sannidal Jeger & Fisk 
10. Rehabilitering skianlegg og friområde i Studsdalen – Kragerø IF 
11. Utvidelse klubbhus – Sannidal Jeger & Fisk 
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12. Lagerbygg, verksted og redskapsbod – Sannidal Jeger & Fisk 
13. Omlegging gressbane på Gåsemyr – Levangsheia IL 
14. Gateorienteringskart – Vestmar O-lag 

 
Nærmiljøanlegg: 

1. Sandvollyballbane – Kragerø Stadion 
2. Lekeplass og hinderpark – Kragerø Stadion. 
3. Skateboardanlegg Kalstadbanen. 
4. Ballbinge/hinderløype, lekeplass, ballbane – Skåtøy Skole 
5. Hindreløype på Gåsmyr – Levangsheia IL 
6. Sandvollybane Kalstad – Kragerø VGS 
7. Speiderhytta Hofstølen – Speidernes Fellesråd   
8. Tursti i Sollia – Sollia II Vel  
9. Natursti og båtbrygge – Østre Øydistrikts Vel 
10. Miniatyrskytterbane – Kjølebrønd Vel  
11. Lekeområde og tursti – Kalstad Skole 
12. Uteområde – Kragerø Skolesenter 
13. Skateboardanlegg i Sentrum. 

 
Svært mange av disse anleggene er realisert i planperioden, ikke minst tre svært store 
investeringer i kunstgressbaner. 
 
I årlig justeringer av prioriteringslista har også en rekke andre anlegg kommet med og faktisk 
realisert.  
 
De anlegg som ikke er realisert videreføres i den nye planen. 
 
Siste gang prioriteringslista over idrettsanlegg og nærmiljøanlegg ble behandlet var høsten 
2011.  Følgende prioritering ble da vedtatt: 
 
Idrettsanlegg: 
 

1. Nytt kunststoffdekke Stadion - KIF Allianseidrettslag  
2. Lysløype for ski, løping og sykkel – Levangsheia Idrettslag. 
3. Ny 200 m skytebane - Sannidal Skytterlag  
4. Oppholdsstue og elektronisk anvisning på løpende elg - Levangsheia Jeger og 

Fiskerforening  
5. Rehabilitering klubbhus – Kragerø Allianseidrettslag 
6. Brygger, molo, strand, stupebrett m.v. – Kragerø Seilforening  
7. Kunstgressbane 7 fotball – Sannidal Idrettslag 
8. Utvidelse klubbhus – Sannidal Jeger & Fisk 
9. Ny vei standplass 200 m – Sannidal Skytterlag 
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10. Lagerbygg, verksted og redskapsbod – Sannidal Jeger & Fisk 
11. Omlegging gressbane på Gåsemyr – Levangsheia IL 
12. Utvidelse av klubbhus – Sannidal Skytterlag 
13. Rehabilitering skianlegg og friområde i Studsdalen – Kragerø  
14. Tennisbane – Sameiet Bærø. 

 
Nærmiljøanlegg: 

1. Lekeområde og tursti – Kalstad Skole 
2. Anlegg for skating, bmx og rolerblads. - Kragerø Street Club  
3. Tarzanløype i Studsdalen – Kragerø kommune. 
4. Speiderhytta Hofstølen – Speidernes Fellesråd   
5. BMX-anlegg Studsdalen – Kragerø Street Club/Kragerø kommune. 
6. Aktivitetsanlegg i Studsdalen – Kragerø kommune. 
7. Lagerbygning – Mo Bedehus 
8. Sandvollybane Kalstad – Kragerø VGS  
9. Hinderløype på Gåsemyr – Levangsheia IL 
10. Tursti i Sollia – Sollia II Vel  
11. Natursti og båtbrygge – Østre Øydistrikts Vel 
12. Miniatyrskytterbane – Kjølebrønd Vel  

  

7.0 Registrering av aktivitet 
Aktivitet er et vidt begrep som omhandler alt fra toppidrett til friluftsliv. Når det gjelder 
registrering av aktivitet har vi tatt utgangspunkt i medlemstallene fra de organiserte 
idrettslagene.  

7.1 Organisert idrett 
I 2012 registrerte Enhet for kultur gjennom søknader i alt 18 idrettslag. Dette inkluderer de 
fleste fler- og særidrettslag i kommunen.  

 
            Årstall   Antall idrettslag  Antall medlemmer 

                2012    18   3,500 
 

Oversikt over medlemstallene i idrettslagene i Kragerø: 

Kragerø IF allianse: 622 
Sannidal IL: 410 
Helle IF: 330 
Levangsheia IL: 268 
Sannidal Skytterlag: 139 

Kragerø Sjakklubb: 13 
Kragerø Sjakklubb ungdom: 21 
Kragerø Judoklubb: 27 
Kragerø Helsesportlag: 174 
Kragerø Volleyballklubb: 25 
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Kragerø Golfklubb: 780 
Kragerø Basketballklubb: 
Kragerø Badmintonklubb: 
Kragerø Karateklubb: 40 
Kragerø Kickboxingklubb: 

Kragerø Seilforening: 170 
Levangsheia Skytterlag: 98 
Lønne Golfklubb: 244 
Kragerø Svømmeklubb: 

7.2 Egenorganisert fysisk aktivitet 
Forskjellige friluftsorganisasjoner bidrar til mye egenorganisert fysisk aktivitet, men 
også organisert aktivitet som for eksempel fellesturene til Kragerø Turistforening (300 
medlemmer) og aktivitetene i andre friluftslivsorganisasjoner som jeger- og fiskeforeninger, 
speiderne og lignende. 
 
I Kragerø finnes mange anlegg og områder for egenorganisert fysisk aktivitet. Løypenett og 
stier på Krokheia, Kyststien, Skileikanlegg og lysløype i Sannidal, gang og sykkelvei ved 
Kolbånn, Studsdalen, Valberg/Lovisenbergområdet, svømmehallen og golfanleggene.  

7.3 Registrering av eksisterende anlegg og områder 
Det finnes en rekke forskjellige idrettsanlegg i kommunen. Spesielt for Kragerø er at mange 
idrettslag eier og drifter sine anlegg. Anleggsutviklingen fører hele tiden til behov for flere, 
nyere og oppdaterte anlegg. De aller fleste skolene i Kragerø kommune har utviklet egne 
uteområder med formål om økt fysisk aktivitet blant barn og unge, både i og utenfor 
skoletiden. Disse uteområdene fungerer som nærmiljøanlegg. Flere idrettslag kompletterer 
også anleggene sine med slike tilbud for å skape trivsel og tilhørighet i lokalmiljøet. Kragerø 
Turistforenings turkart fremheves spesielt som et godt redskap for å kunne benytte alle 
kommunens flotte turområder. 
 
Følgende anlegg er registrert i Kommunens anleggsregister som er tildelt spillemidler: 
 
Helle Idrettsforening    
Navn Type Status Anleggsnr 
Hellebanen løpebane Delanlegg friidrett Eksisterende 815000102 
Hellebanen håndballbane Ballbane Eksisterende 815000103 
Helle klubbhus/volleyballhall Volleyballhall Eksisterende 815000104 
Helle Idrettsforening Fotball kunstgressbane Eksisterende 815000108 
Hellebanen kunstgressbane Fotball grusbane Nedlagt 815000101 
Gamle Helle fotballbane Fotball gressbane Nedlagt 815000106 
Hellebanen, Sollia tursti Friluftsliv ikke definert Planlagt 815000105 
Helle stadion lagerbygg Lagerbygg Planlagt 815000107 
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KIF-Allianseidrettslag    
Navn Type Status Anleggsnr 
Kragerø Stadion treningsbane Fotball gressbane Eksisterende 815000203 
Kragerø IF Stadion Kunstgressbane Fotball kunstgressbane Eksisterende 815000206 
Kragerø Stadion klubbhus Klubbhus Eksisterende 815000207 
Kragerø Stadion kiosk Sosiale rom Eksisterende 815000209 
Kragerø Stadion friidrettsbane Friidrett kunststoffdekke Eksisterende  
Studsdalen redskapsbod Lagerbygg  Eksisterende 815000304 
Studsdalen varmestue Sosiale rom Eksisterende 815000305 
Studsdalen lysløype Skiløype Eksisterende 815000306 
Studsdalen hoppbakke 34m Hoppbakke Ikke i drift 815000301 
Studsdalen hoppbakke 20m Hoppbakke Eksisterende 815000302 
Studsdalen dommertårn Hoppbakke Ikke i drift 815000303 
Kragerø stadion tennisbane Tennisbane Nedlagt 815000204 
Kragerø stadion håndballbane Ballbane Nedlagt 815000201 
Kragerø stadion håndballbane Ballbane Nedlagt 815000202 
Kragerø stadion friidrettsbane Friidrett grusbane Nedlagt 815000205 
 

Kragerø og Drangedal Pistolklubb    
Navn Type Status Anleggsnr 
Lyngdalsmyra pistolbane Pistolbane (ute) Eksisterende 815001701 
 

Kragerø Klatreklubb    
Navn Type Status Anleggsnr 
Løkkebakken- Klatrevegg  Klatreanlegg (innendørs) Eksisterende 815006101 
 

Kragerø kommune    
Navn Type Status Anleggsnr 
Kalstad tennisbane Tennisbane Eksisterende 815000401 
Kalstad banen fotballbane Fotball grusbane Eksisterende 815000501 
Kragerøhallen Flerbrukshall, normalhall Eksisterende 815000601 
Kragerø skole Gymnastikksal Eksisterende 815001501 
Kragerø svømmehall Svømmebasseng Eksisterende 815001502 
Sannidal samfunnshus Samfunnshus(idrettsdelen) Eksisterende 815002301 
Sannidal samfunnshus(gamle) Samfunnshus(idrettsdelen) Eksisterende 815002401 
Kragerø grendehus Samfunnshus(idrettsdelen) Eksisterende 815002601 
Skåtøy samfunnshus Samfunnshus(idrettsdelen) Eksisterende 815002701 
Tåtøy samfunnshus Gymnastikksal Eksisterende 815002801 
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Turløype ved Frydensborgtjenna Tursti Eksisterende 815004001 
Årø samfunnshus Samfunnshus(idrettsdelen) Nedlagt 815002501 
Kragerø sjøbad Flytebrygge Nedlagt 815000701 
 

Kragerø Seilforening    
Navn Type Status Anleggsnr 
Saltneven idrettshus Idrettshus Eksisterende 815000901 
Saltneven småbåthavn Småbåthavn Eksisterende 815000902 
Saltneven regattaanlegg Seilanlegg Eksisterende 815000903 
 

Kragerø Turistforening    
Navn Type Status Anleggsnr 
Veg til Stangnes Turvei Eksisterende 815002101 
Kragerø Turistforening Turkart Eksisterende 815003402 
Jambakkmyra turisthytte Dagsturhytter Eksisterende 815004101 
Turkart Kragerø Turkart Ikke i drift 815003401 
 

Levangsheia Idrettslag    
Navn Type Status Anleggsnr 
Gåsmyr idrettspark fotballbane Fotball gressbane Eksisterende 815001101 
Gåsmyr idrettspark løpebane Delanlegg friidrett Eksisterende 815001102 
Gåsmyr idrettspark klubbhus Idrettshus Eksisterende 815001103 
Gåsmyr idrettspark skytebane Skytebane (inne) Eksisterende 815001104 
Levangsheia i.l. lysløype Skiløype Eksisterende 815001301 
Gåsmyr, lagerbygg Lagerbygg(ikke spes Eksisterende 815001105 
Levangsheia hoppbakke 20m Hoppbakke Nedlagt 815001201 
 

Levangsheia Skytterlag    
Navn Type Status Anleggsnr 
Levangsheia skytebane Skytebane 100m – el. skiver Eksisterende 815003201 
 

Levangsheia Jeger og 
Fiskeforening 

   

Navn Type Status Anleggsnr 
Levangsheia skytebane elgbane Viltmålbane/klubbhus Eksisterende 815003202 
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Sannidal Idrettslag    
Navn Type Status Anleggsnr 
Kolbånn håndballbane Ballbane Eksisterende 815001001 
Kolbånn fotballbane - gress Fotball gressbane Eksisterende 815001002 
Kolbånn balløkke Balløkke Eksisterende 815001003 
Kolbånn friidrettsanlegg Friidrett grusbane Eksisterende 815001004 
Sannidal IL Klubbhus Klubbhus Eksisterende 815001005 
Kolbånn fotballbane - kunstgress Fotball kunstgressbane Eksisterende 815001007 
Sannidal IL. lysløype Skiløype Eksisterende 815002201 
Sannidal IL. Lysløype Skiløype Eksisterende 815002202 
Skileikanlegg Skileikanlegg Eksisterende 815002203 
Lyngdalsmyra idr.pl. fotball Fotball grusbane Nedlagt 815001601 
Vastølbakken 17m Hoppbakke Nedlagt 815001403 
Vastølbakken 38m Hoppbakke Nedlagt 815001402 
Vastølbakken 55m Hoppbakke Nedlagt 815001401 
Vål alpin Alpinanlegg Nedlagt 815003001 
Kollbånn sandvolleyballbane Sandvolleyballbane Planlagt 815001006 
 

Sannidal Jeger og Fiskerforening    
Navn Type Status Anleggsnr 
Sannidal JFF Lerduebane Lerduebane Eksisterende 815005201 
Sannidal JFF Elgbane Skytebane 100m Eksisterende 815005202 
Sannidal JFF Klubbhus Klubbhus Eksisterende 815005203 
Sannidal JFF - skeetbane Skytebane (ute) Eksisterende 815005204 
 

Sannidal Skytterlag    
Navn Type Status Anleggsnr 
Langmyr skytebane elgbane Viltmålbane Eksisterende 815003301 
Langmyr skytebane varmebu Skytterhus Eksisterende 815003302 
Langmyr skytebane 300m Skytebane 300m Eksisterende 815003303 
Langmyr skytebane 100m Skytebane 100m Eksisterende 815003304 
Langmyr skytebane pistolbane Pistolbane (ute) Eksisterende 815003305 
 

Vestmar O-lag (Nedlagt)    
Navn Type Status Anleggsnr 
Hovstølen o-kart Orienteringskart Ikke i drift 815001801 
Skarbo o-kart Orienteringskart Eksisterende 815001901 
Lønne-lønstra o-kart Orienteringskart Urealisert 815002001 
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Levangsheia nord Orienteringskart Eksisterende 815003101 
Brynemo o- kart Orienteringskart Urealisert 815005101 
Skauen Nærmiljøkart Urealisert 815006401 
Berg Nærmiljøkart Eksisterende  
 

Nærmiljøanlegg    
Navn Type Status Anleggsnr 
Stadion sandvolleyballbane Sandvolleyballbane Eksisterende 815000211 
Kragerø Stadion ballbinge Ballbinge Eksisterende 815000212 
Kragerø stadion aktivitetspark Ulike småanlegg Eksisterende 815000213 
Kalstad banen skateboardanlegg Skateboardanlegg Eksisterende 815000502 
Gunnarsholmen friluftsområde Svømmeanlegg(ute) Eksisterende 815000801 
Gunnarsholmen Badeanlegg Svømmeanlegg(ute) Eksisterende 815000802 
Badeplattform funksjonshemmede Badeplass Eksisterende 815000803 
Kolbånn turvei Turvei Eksisterende 815001008 
Øytangen Ulike småanlegg Eksisterende 815002901 
Øytangen Småbåthavn Eksisterende 815002902 
Mellommyra ballfelt Balløkke Eksisterende 815003601 
Mellommyra,flerbruksanlegg Balløkke Eksisterende 815003602 
Skåtøyrampen-skateboard Skateboardanlegg Eksisterende 815003603 
Folkesti Kragerø Tursti Eksisterende 815003901 
Kirkeberget Tennisbane Tennisbane Eksisterende 815004301 
Innendørs luftgeværbane Skytebane (inne) Eksisterende 815004401 
Tursti Tårntjernet - Jomfruland fyr Tursti Eksisterende 815005001 
Tursti til badestrand på Berg. Tursti Eksisterende 815005601 
Langjordet lekeplass Balløkke Eksisterende 815005901 
Myra/Rutilvegen  Balløkke Eksisterende 815006001 
Vestheia ballbane Ballbane Eksisterende 815006301 
Bærøyknausene – trening  golf Driving-Range Eksisterende 815006501 
Bærøyknausene-flerbruksanlegg Golfbane 6 hull Eksisterende 815006502 
Haslumkilen Havn ballbinge Ballbinge Eksisterende 815006801 
Ringveien Ballbinge Ballbinge Eksisterende 815006901 
Kragerø Havnevesen Svømmeanlegg(ute) Eksisterende 815007001 
Speiderstølen Dagsturhytter Eksisterende 815007201 
Tarzanløype Hinderløype Planlagt 815000307 
Lille Kirkeholmen aktivitetsanlegg Balløkke Urealisert 815004201 
Fossing aktivitetsanlegg  Balløkke Urealisert 815006201 
Ringveien BMX bane BMX-anlegg Nedlagt 815003701 
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Nærmiljøanlegg skoler    
Navn Type Status Anleggsnr 
Kragerø skole - Flerbruksområde  Ulike småanlegg Sørsiden Eksisterende 815001504 
Kragerø skole - Flerbruksområde  Ulike småanlegg Nordsiden Eksisterende 815001505 
Sannidal skoles nærmiljøanlegg Balløkke Eksisterende 815002302 
Kragerø skole fotballbinge  Ballbinge Eksisterende 815003501 
Kalstad Skole - Studsdalen Dagsturhytter Eksisterende 815004502 
Sannidal skole, ballbinge Ballbinge Eksisterende 815005302 
Skåtøy skole aktivitetsområde Ulike småanlegg Eksisterende 815005502 
Levangsheia skole ballbinge Ballbinge Eksisterende 815005801 
Helle Skole ballbinge Ballbinge Eksisterende 815006601 
Helle skole Skateanlegg Skateboardanlegg Eksisterende 815006602 
Helle skole - klatrejungel /  Utendørs klatreanlegg Eksisterende 815006603 
Helle Skole Skileikområde Eksisterende 815006701 
Helle Skole Skateboardanlegg Eksisterende 815006702 
Kalstad skoles balløkke Balløkke Planlagt 815004501 
Pyramidenett og klatrerom Hinderløype Planlagt 815004503 
Tåtøy Skoles nærmiljøanlegg Balløkke Planlagt 815004601 
Kragerø skole ballbinge Ballbinge Nedlagt 815001503 
Årø skole, ballbinge Ballbinge Nedlagt 815002502 

8. 0 Vurdering av anleggsbehov 

8.1 Idrett 
Som det fremgår av foran nevnte oversikt over innmeldte anlegg i gjeldende plan for idretts- 
og nærmiljøanlegg har det vært stor aktivitet på anleggssiden i Kragerø kommune det siste 

tiåret. Kragerø har et meget 
godt nivå med utbygde 
anlegg.  Æren for det skal 
alle kommunens idrettslag 
ha. Bredden i typen anlegg 
er stor og gir rom for et 
mangfold av aktivitet.  
 
Det store antall søknader 
om spillemidler har ført til et 
stort etterslep i forhold til 
spille-midlene.   
 

Fra Jon Arne Riises fotballskole – Foto Martin Eikeland 
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Ingen anlegg har fått tildelt midler ved første gangs søknad, men dette gjelder naturlig nok 
for hele fylket.  Situasjonen er ikke bedret pr i dag, men den nye tippefordelings-nøkkelen 
forutsettes å kunne bedre på situasjonen i årene som kommer.    
 
 
Følgende nye anlegg er meldt inn i planen: 
 

• Levangsheia Idrettslag – Lysløype for ski, løping og sykkel.  Kostnadsberegnet til kr 
600,000.- 

 
• Sannidal Skytterlag – Ny 200 m skytebane. Kostnadsberegnet til kr 1,488,000.-. 

 
• Sameiet Bærø Gård – Tennisbane. Kostnadsberegnet til kr 651,000,-. 

 
• KIF Allianseidrettslag – Ny kiosk.  Kostnadsberegnet til 1 mill kroner.  * 

 
• KIF Allianseidrettslag har også meldt inn rehabilitering av klubbhuset, men dette 

anlegget ligger allerede i planen. 
 

• Helle Forum/Helle skole – Basketbane. 
 

• Helle Forum/Helle skole – Håndball/Tennisbane. 
 

• Flytting av tennisbane til Kalstadbanen – Kragerø kommune 
 

• Sandvollyballbane Kalstadbanen – Kragerø Videregående Skole 
 

• Fri-teknikk ski-trase med sprinttrase for ski, rulleski, rulleskøyter og BMX-sykling – 
Sannidal Idrettslag. 

 
• Tursti rundt Tjenna. Opparbeidelse og tilrettelegging for rullestolbrukere. 

 
* Ikke stønadsberettiget uten idrettsfunksjonelle formål.  
 
I tillegg er det meldt inn ett regionalt anlegg for motorsport – Sørlandets Motorsenter – 
tenkt plassert ved Nilsbukjær i Sannidal.  

8.2 Nærmiljøanlegg. 
Skolene og barnehagenes uteområder og nærmiljø har fått økt betydning den siste tiden. I 
Plansammenheng er det derfor viktig å sikre arealer på og ved skolene. Først og fremst som 
aktivitetsområde, men også med tanke på undervisning og læring. Det samme gjelder også i 
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forbindelse med planleggingen av nye boligområder. Valg av anleggstyper må vurderes i 
forhold til omgivelsene. Enkelte typer nærmiljøanlegg kan medføre støy- og støvproblemer. 
Sandvolleybaner, skateanlegg og ballbinger kan ha slike utfordringer. Miljømessige forhold 
må derfor tas med i planleggingen. 
 
De nærmiljøanleggene som er meldt inn er følgende: 
 

• Skoleuteområde for fysisk aktivetet - Kalstad Skole/SFO/FAU  
 

• Anlegg for skating, bmx og rolerblads - Kragerø Street Club  
 

• Tarzanløype i Studsdalen - Kragerø kommune.   
 

• Aktivitetsanlegg for skating og skøytebane - Helle Forum/Helle skole  
 

• Skateanlegg Kalstadbanen - Kragerø kommune  
 

• Div nærmiljøanlegg - Kragerø kommune.   
 

• Baderampe ved Bergneset. 
 
Studsdalenplanen. 
Det er utarbeidet en egen plan for vitalisering av Studsdalen med ulike type anlegg, både 
idrett og nærmiljøanlegg.  Dette dreier seg om en aktivitetløype kalt Tarzan-løype, BMX- og 
Rolerbladstrase, plastlegging av hoppbakkene og en gapahuk/friluftsstue. 

8.3 Friluftsliv 
Friluftsliv spenner over et svært stort spekter og kan utøves av mennesker i alle aldre og 
med mange forskjellige 
ambisjonsnivåer. Med bakgrunn i 
dette, er det ikke lett å si hvilke type 
friluftsliv og hvilke arena som er 
viktigst. For 4-5 åringer som får sitt 
første møte 
med friluftsliv i 100 meterskogen nær 
hjemmet, kan en bitteliten skogkrull 
være mye mer verdifull enn et godt 
opparbeidet og tilrettelagt område 
som man må ha bil for å komme til. 
For enkelte voksne kan også et større 
urørt fjell- eller skogområde ha mye                                                 Stangnes: Foto Else Bjørg Finstad 
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større verdi enn en velpreparert skiløype/skianlegg med stor grad av tilrettelegging. 
Fellesnevner for friluftslivet er først og fremst naturopplevelsene, men en positiv bivirkning 
til dette er den fysiske aktiviteten dette medfører.  
 
 
I plansammenheng er de grønne korridorene som gir tilgang til friluftsområder viktige. Det 
samme gjelder de bynære grøntområdene og de mer perifere utfartsområder i kommunen. 
Det anses som svært viktig at grøntområdene blir ivaretatt gjennom arealdelen til 
kommuneplanen slik at de ikke blir bygd ned, men også i framtiden kan representere viktige 
friluftslivsarenaer for kommende generasjoner. 
 
Kragerø Turistforening må kunne sies å være den mest allsidige arrangør og tilrettelegger for 
deltakende friluftsliv. Spesielt løypenettet i vinterhalvåret og stinett på Krokheia med 
utgangspunkt i foreningens hytte ved Jambakkmyra er populært. I samme området har 
speiderne i kommunen sin egen hytte, Hovstølen.  
 
Kragerø Turistforening turkart over hele kommunen er allerede nevnt som et meget godt 
redskap for å øke interessen for allment friluftsliv. Turistforeningen organiserer turer til ulike 
området hele året.  
 
I skjærgården har Kragerø Fjordbåtselskap tilrettelagt for et stort antall «Toppturer» basert 
på adkomst med ferje og gode beskrivelser gjennom merkede løyper og kart.  
 
Kystledhyttene på Jomfruland, Lille Kirkeholmen og Gumøyknuten «Signalen» har et rimelig 
tilbud til overnatting og rekreasjon. 
 

Kyststien fra Bambles grense til Aust-
Agders grense er ferdig opparbeidet 
høsten 2012 og har blitt et opparbeidet og 
merket stinett gjennom hele kommunen.  
 
Høsten 2012 etableres det frilufts-
stue/gapahuk i Studsdalen i samme 
området hvor Kragerø-speiderenes 
speiderhytte også ligger. 
 
Sykkelvei nr 1 går også gjennom Kragerø 
med avstikkere til flere av øyene i 
skjærgården.  Sykkelveien følger       

Kyststien: Foto Else Bjørg Finstad                           mindre trafikkerte veier nær kysten.  
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8.4 Drift og vedlikehold 
Kommunen har ansvar for drift og vedlikehold av egne anlegg og anlegg ved skoler.  Dette 
forvaltes av Enhet for eiendom og dekkes innenfor enhetens budsjett. 
 
Øvrige anlegg driftes og vedlikeholdes av de ulike idrettslagene, velforeninger og tilsvarende 
foreninger. Som det fremgår av punkt 5.4 er det bare de fire største idrettslagene som har 
årlige tilskudd til drift og vedlikehold av sine anlegg. 

9.0 Handlingsprogram 
1. Handlingsprogrammet er satt opp basert på de innspill som er kommet om behov og 

ønsker for anlegg og tiltak. Anlegg eller ”møteplassen” kan være den lokale 
idrettsplassen, badeplasser, friområder, skolens uteområder, ski- og turløyper. Gode og 
lett tilgjengelige arenaer skaper aktivitet. 

 
2. Planen retter fokuset mot en bedre helse og målet om økt fysisk aktivitet for alle. Særlig 

helseforebyggende arbeid og friluftsliv er fellesnevnere som må stå mer sentralt i 
planperioden. Skal vi nå dette målet er nærmiljø- og friluftsanlegg viktige i tillegg til de 
ordinære idrettsanleggene. Vel så viktig for å klare dette, er det samarbeid som må til 
med de frivillige organisasjoner. Da er det nødvendig at kommunen har administrative 
ressurser som kan ta initiativ til at tiltak blir gjennomført. 

 
3. Et mer utvidet tverrfaglig samarbeid er også nødvendig. Det er viktig å gå ut av sitt 

område og samarbeide med eksterne medarbeidere for å videreutvikle og/eller etablere 
nye gode aktivitetstiltak. Tilsvarende skal Kragerø kommune har fokus på 
Folkehelseprogrammet på tvers av kommunens enheter. 

 
4. Kragerø kommunes økonomiske situasjon tilsier dessverre at det ikke er rom for å øke 

de kommunale midlene til drift av idrettslag eller drift av idrettsanlegg. 
 

5. Søknader om spillemidler og oppdatering av idrettsanleggsregisteret prioriteres. Videre 
forutsetter en at de lokale søkere får bistand med sine søknader.  

 
6. Prioritering av anlegg i perioden 2012 – 2016: 

 
Idrettsanlegg: 

1. Lysløype for ski, løping og sykkel – Levangsheia Idrettslag. 
2. Rehabilitering klubbhus – Kragerø Allianseidrettslag 
3. Fri-teknikk ski-trase med sprinttrase for ski, rulleski, rulleskøyter og BMX-sykling    

        Sannidal Idrettslag. 
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4. Basketbane – Helle Forum/Helle IF 
5. Håndball/Tennisbane – Helle Forum/Helle IF 
6. Sandvollybane Kalstad – Kragerø VGS  
7. Flytting tennisbaner Kalstad.  
8. Rehabilitering skianlegg og friområde i Studsdalen – Kragerø  
9. Flytting pistolbane - Kragerø og Drangedal Pistolklubb 
10. Brygger, molo, strand, stupebrett m.v. – Kragerø Seilforening  
11. Kunstgressbane 7 fotball – Sannidal Idrettslag 
12. Utvidelse klubbhus – Sannidal Jeger & Fisk 
13. Ny vei standplass 200 m – Sannidal Skytterlag 
14. Lagerbygg, verksted og redskapsbod – Sannidal Jeger & Fisk 
15. Omlegging gressbane på Gåsemyr – Levangsheia IL 
16. Utvidelse av klubbhus – Sannidal Skytterlag 

 

Regionale idrettsanlegg: 

1. Regionalt anlegg for motorsport – Sørlandets Motorsenter – Nilsbukjær i Sannidal. 
 

Nærmiljøanlegg: 

1. Tarzanløype i Studsdalen – Kragerø kommune. 
2. Aktivitetsanlegg Kragerø barne- og ungdomsskole – Kragerø kommune 
3. Skateanlegg og skøytebane – Helle Forum/Helle IF 
4. Tursti Tjenna – tilrettelagt for rullestolbrukere 
5. Anlegg for skating, bmx og rolerblads. - Kragerø Street Club  
6. Skateanlegg Kalstadbanen – Kragerø kommune 
7. Speiderhytta Hofstølen – Speidernes Fellesråd   
8. BMX-anlegg Studsdalen – Kragerø Street Club/Kragerø kommune. 
9. Aktivitetsanlegg i Studsdalen – Kragerø kommune. 
10. Lekeområde og tursti – Kalstad Skole 
11. Lagerbygning – Mo Bedehus 
12. Hinderløype på Gåsemyr – Levangsheia IL 
13. Tursti i Sollia – Sollia II Vel  
14. Natursti og båtbrygge – Østre Øydistrikts Vel 
15. Miniatyrskytterbane – Kjølebrønd Vel 
16. Tennisbane – Sameiet Bærø 
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