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RULLERING AV HANDLINGSPROGRAM 2020 -2023 - KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT 
OG FYSISK AKTIVITET  
 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 
 

1. Karmøy kommunestyre vedtar rådmannens forslag til rullering av handlingsprogram 
2020-2023 kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet.  

  
2. Det stilles som krav for tildeling av kommunalt tilskudd til rehabilitering av 
kunstgressbaner med oppstart etter vedtaksdato at det skal foreligge dokumentasjon på at 
kunstgresset som byttes ut leveres til godkjent mottak før utbetaling foretas.     

 
 
 



 
 
SAKSFRAMSTILLING 
 
Alle kommuner er pålagt av Kulturdepartementet å utarbeide kommunal plan for idrett og fysisk 
aktivitet. Dette er også en forutsetning for å kunne søke om spillemidler etter bestemmelsene om 
tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet.  
  
Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet er en helhetlig plan for idrett og fysisk aktivitet i 
Karmøy, der alle gruppers behov for både anlegg og aktivitet utredes. Planen består av en 
tematisk del med klare føringer for det videre arbeidet innen feltet. Videre er det laget et 
handlingsprogram for utbygging av idretts-, frilufts- og nærmiljøanlegg i perioden.  
  
Departementet pålegger kommunen å rullere handlingsprogrammet hvert år og den tematiske 
delen hvert 4. år. Siste gjeldende plan ble vedtatt av kommunestyret den 12.11.2018 og gjelder for 
perioden 2018-2021. Det er derfor kun handlingsprogrammet som er oppe til rullering nå.  
  
Hovedmålsettinger i gjeldene plan er:  
   
1. I Karmøy kommune skal alle som ønsker det ha mulighet til å drive idrett og fysisk aktivitet i 
form av trening og mosjon.   
2. Den frivillige, medlemsbaserte idretten skal sikres gode rammevilkår, slik at idretten kan gi 
gode og inkluderende aktivitetstilbud. Det legges særlig vekt på å utvikle attraktive tilbud til 
barn og unge   
3. Kommunen skal ha idrettsanlegg og friluftsområder i nærmiljøet hvor folk bor.   
  
Handlingsprogrammet er et svært viktig dokument for kommunen og organisasjoner som søker 
om spillemidler. Det årlig vedtatte handlingsprogrammet danner grunnlaget for prioriteringen 
av spillemiddelsøknadene samt rekkefølgen på utbetaling av kommunalt tilskudd.  
  
Det er viktig å presisere at plass på handlingsprogrammet ikke er en lovnad om at anlegget vil få 
tildelt spillemidler eller kommunalt tilskudd. Det er de årlige budsjettvedtakene som avgjør 
utbetaling av kommunalt tilskudd og svaret på spillemiddelsøknaden som avgjør om og når det 
tildeles spillemidler.     
  
Karmøy kommune legger bestemmelsene om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet -
2019 (V-0732) fra kulturdepartementet til grunn for hvilke type anlegg som godkjennes og 
saksbehandling for øvrig (heretter kalt spillemiddelbestemmelsene).   
  
Etter bestemmelsene er det mulig å søke om spillemidler til:  
•Ordinære anlegg (som også inkluderer rehabilitering av anlegg og større friluftsanlegg)  
•Nærmiljøanlegg  
  
I Karmøy kommune er hovedregelen for ordinære idrettsanlegg at det gis 1/3 i kommunal støtte 
og 1/3 i spillemidler begrenset oppad til maksimalt godkjent kostnad fastsatt i 
spillemiddelbestemmelsene.  
    



I tillegg er det fastsatt i kommunedelplanen at for anlegg med godkjent kostnad over kr. 7,5 
millioner skal det fremmes egen politisk sak som fastsetter det kommunale tilskuddet.   
  
For nærmiljøanlegg er tilskudd i spillemidler 50 %, begrenset oppad til kr. 300.000,-. Her er 
maksimal kommunal støtte begrenset til 20 % av godkjent kostnad.  
  
Hvor stor andel av spillemidlene som hvert år tildeles Karmøy kommune er avhengig av en 
rekke faktorer. Blant annet anleggsdekning, antall søknader og søknadssum i vår kommune i 
forhold til de andre kommunene i fylket og ikke minst hvor mye som tildeles vårt fylke. I tillegg 
har fylkestinget vedtatt en modell for prioritering av ulike typer anlegg.  
  
Den totale potten tildelt Rogaland fylkeskommune har økt betydelig de siste årene og det er nå 
kr. 139 millioner til fordeling. Spillemidlene som årlig er til fordeling kommer fra en andel 
av overskuddet (64 %) til Norsk tipping.   
  
Siste fem år har gitt følgende utbetaling av spillemidler til ordinære anlegg og nærmiljøanlegg i 
Karmøy:  
  
År  Spillemidler  
2019  6 242 000  
2018  6 262 000  
2017  5 458 000  
2016* 16 200 000  
2015*  11 400 000  
*) Dette inkluderer utbetaling av tilskudd til Storhall Karmøy. Dette anlegget ble prioritert av fylket da dette var et regionalt anlegg.  
  
Rogaland fylkeskommune har et stort etterslep i forhold til tilskudd av spillemidler. Når man ser 
på forholdstallene som legges til grunn, må søkere regne med å vente i gjennomsnitt 4 år før det 
kan ytes tilskudd, hvis man legger et kø-prinsipp til grunn. Karmøy kommune fikk i 
2019 tilnærmet samme tildeling som gjennomsnittet.    
  
Plass på handlingsprogrammet har ikke betydning for hvor mye spillemidler kommunen tildeles. 
Det er avgjørende at det leveres godkjent søknad. Det er derfor viktig at søkerne ikke slår seg til 
ro med en plass på listen, men sender en faktisk søknad om spillemidler. Bakgrunnen for hvorfor 
det ikke sendes spillemiddelsøknad straks anlegger er kommet på handlingsprogrammet er 
forskjellige. Det kan f.eks. være eiendomsforhold (turveier), avventer reguleringsplaner eller 
byggesak, uavklart finansiering, behov for tid til planlegging m.m..      
  
Ventetid på kommunalt tilskudd er noe lengre enn for spillemidler. De tre siste årene er det årlig 
bevilget kommunalt tilskudd til idrettsanlegg med kr. 3 millioner. I tillegg til eventuelle særlig 
tilskudd til enkelt anlegg.   
  
  
Årets rullering:  
  
Søkere som har fått utbetalt spillemidler og tildelt kommunalt tilskudd, er tatt ut av listen. I 
tillegg er et anlegg tatt ut av listen da de ikke lenger er aktuelle å bygge som 



tilskuddsberettigede anlegg.    
  
Det har så langt vært et prinsipp i Karmøy at det ikke gjøres endringer i prioriteringene fra år til 
år. Dette av hensyn til forutsigbarhet. I Karmøy realiseres nesten alltid anleggene før en mottar 
spillemidler og/eller kommunalt tilskudd. Utbygger tar kostnadene og risikoen med finansiering 
i påvente av tilskudd ut fra en forventning om at tilskudd kommer i henhold til listen. Denne 
forutsigbarheten ønsker rådmannen å videreføre. Det er viktig å forstå at dersom nye anlegg 
legges inn fremme på listen er det søkerne lengre bak på listen som må betale i form av lengre 
ventetid og større renteutgifter.  
   
I handlingsprogrammene er det derfor, i tråd med tidligere praksis, ikke gjort endringer i 
prioriteringene. Det er gjort noen justeringer av beløper. Faktiske kostnader og tilskuddsbeløp er 
lagt inn når disse er kjent. Nye tiltak som er forslått tatt med er ført inn nederst i 
handlingsprogrammet.  
  
Årets rullering viser 11 innspill om bygging eller rehabilitering av anlegg med en brutto kostnad 
på over 45 millioner. Det vil tilsi spillemidler og kommunale tilskudd på henholdsvis rundt 14 
millioner hver. Hvis en ser på de siste årenes utbetaling av spillemidler (ca. 6 millioner) og 
kommunalt tilskudd (3 millioner) vil dersom alt legges inn på årets rullering medføre et år ekstra 
venting for spillemidler og 4 – 5 år ekstra ventetid for kommunalt tilskudd. Med allerede 92 
millioner inn på listen i forventende spillemidler og 26 millioner i forventede kommunale 
tilskudd (i tillegg til de anleggene som får særskilt tilskudd) kan ikke veksten fortsette. 
Ventetiden blir så lang at enkelt anlegg er modne for rehabilitering før tilskudd er utbetalt.   
  
For å ha en håndterbar liste bør det legges sterkere føringer for hvilke anlegg som skal 
prioriteres. Så langt det er mulig må det utarbeides objektive kriterier som bestemmer den 
videre anleggsutviklingen i kommunen. Det kan ikke gjøres i forbindelse med en rullering av 
handlingsprogrammet, men må være bred prosess som tas gjennom hovedrullering av 
kommunedelplanen. Hovedrulleringen bør derfor fremskyndes til 2020.  
  
For å stabilisere situasjonen frem til ny hovedrullering foreslår en å legge til side alle nye tiltak 
med unntak av anlegg som skal rehabiliteres. Rehabilitering prioriteres for å ivareta de 
investeringene som allerede er foretatt. Det er god økonomi å holde åpne de anleggene som 
allerede er etablert. Regelverket for spillemidler forutsetter også at anleggseier er forpliktet til å 
holde anlegget i god stand og sørge for at anlegget er funksjonelt for den/de idretter/aktiviteter 
det er bestemt brukt for. Det bør prioriteres.    
  
   
Gjennomgang av innspill med kommentarer:  
Alle innspillene ligger vedlagt. For nærmere detaljer vises det til disse.  
  
SK Nord   
  
Rehabilitering av utegarderober i klubbhus   
Garderobene ble etablert i 1984/1985. Det kan søkes om rehabilitering av garderober etter 20 
år. I beskrivelsene fremgår det et stort behov for rehabilitering for å sette bygget i tråd med 
dagens krav til standard. Det kan også trekkes frem at dagens garderober ikke er universelt 



utformet. Ved rehabilitering vil garderobene tilfredsstille kravene til universell utforming. 
Garderobene dekker behovet til et stort idrettsanlegg i daglig aktiv bruk.  Rehabilitering av 
garderober er et tilskuddsberettiget element etter spillemiddelbestemmelsene.   
  
Anlegget foreslås lagt inn i handlingsprogrammet.  
   
Rehabilitering eksisterende kunstgressbane  
Kunstgressbanen ved Hestmyr ble etablert i 2006/2007. Det kan søkes om rehabilitering av 
kunststoffdekke dersom tilstandsrapport anbefaler dette etter 10 år. Utarbeidet tilstandsrapport 
fra Norges fotballforbund anbefaler rehabilitering. Sportsklubben har en stor fotballavdeling 
med lag fra de yngste til seniornivå. Klubben trenger å oppgradere sine trenings- og 
kampfasiliteter for å opprettholde og utvikle aktiviteten. Rehabilitering av kunstgress er 
et tilskuddsberettiget element etter spillemiddelbestemmelsene.   
  
Anlegget foreslås lagt inn i handlingsprogrammet.  
  
  
Torvastad il   
  
Rehabilitering eksisterende kunstgressbane  
Kunstgressbanen på Torvastad ble etablert i 2005. Det kan søkes om rehabilitering av 
kunststoffdekke dersom tilstandsrapport anbefaler dette etter 10 år. Utarbeidet tilstandsrapport 
fra Norges fotballforbund anbefaler rehabilitering. Torvastad il har en stor fotballavdeling med 
lag fra de yngste til seniornivå. Idrettslaget trenger å oppgradere sine trenings- og 
kampfasiliteter for å opprettholde og utvikle aktiviteten. Rehabilitering av kunstgress er 
et tilskuddsberettiget element etter spillemiddelbestemmelsene.   
  
Anlegget foreslås lagt inn i handlingsprogrammet.  
  
 
Avaldsnes il  
  
Rehabilitering eksisterende kunstgressbane  
Kunstgressbanen på Avaldsnes ble etablert i 2007/2008. Det kan søkes om rehabilitering av 
kunststoffdekke dersom tilstandsrapport anbefaler dette etter 10 år. Utarbeidet tilstandsrapport 
fra Norges fotballforbund anbefaler rehabilitering. Avaldsnes il har en stor fotballavdeling med 
lag fra de yngste til toppfotball på seniornivå. Idrettslaget trenger å oppgradere sine trenings- og 
kampfasiliteter for å opprettholde og utvikle aktiviteten. Rehabilitering av kunstgress er et  
tilskuddsberettiget element etter spillemiddelbestemmelsene.   
  
Anlegget foreslås lagt inn i handlingsprogrammet.  
  
  
Karmøy rideklubb/ridesenter  
  
Ridehall  
Det ønskes å etablere en ny ridehall på 25x70 meter ved Karmøy ridesenter i tillegg til den  



eksisterende hallen. Begrunnelsen er et den eksiterende hallen ikke tilfredsstiller de kravende 
som i dag stilles til avvikling av ridestevner. Klubben har også plassmangel i vinterhalvåret når 
aktiviteten i stor grad må foregå innendørs. Ridehall er et tilskuddsberettiget  element etter 
spillemiddelbestemmelsene. På grunn av økte ventelister ønsker en ikke å vurdere nye tiltak før i 
ny hovedrullering.     
  
Anlegget foreslås ikke lagt inn på handlingsprogrammet.    
  
Ridesti  
I stor grad bruker rytterne ved anlegget i dag Burmaveien til riding i tillegg til ridebanen. Dette 
er en vei som er åpen for ferdsel med de farene det kan medføre. Klubben ønsker å etablere en 
ridesti å gi et bredere og tryggere tilbud til sine medlemmer. På grunn av økte ventelister ønsker  
en ikke å vurdere nye tiltak før i ny hovedrullering.     
  
Anlegget foreslås ikke lagt inn på handlingsprogrammet.    
  
  
Kopervik il   
  
Rehabilitering av kunstgressbane Karmøyhallen   
Kunstgressbanen ved Karmøyhallen ble etablert i 2009. Det kan søkes om rehabilitering av 
kunststoffdekke dersom tilstandsrapport anbefaler dette etter 10 år. Det er ikke utarbeidet 
tilstandsrapport fra Norges fotballforbund som anbefaler rehabilitering. Det er fastsatt i gjeldene 
plan at anlegg med behov for rehabilitering vurderes tatt inn på listen når de formelle kravene til 
iht. spillemiddelordningen er oppfylt. Kravet er blitt stilt til alle andre baner som er eller skal 
rehabiliteres i kommunen. Likebehandling av søkerne må legges til grunn.   
  
Anlegget foreslås ikke lagt inn på handlingsprogrammet.    
  
Etablering av lager ved kunstgressbanen på Åsebøen  
 Det ønskes å etablere utelager i tilknytning til kunstgressbanen på Åsebøen. Det er stor aktivitet 
i idrettsparken. Store deler av denne aktivitet foregår ute. Det er derfor et behov for 
hensiktsmessig lagerkapasitet for vedlikeholds- og idrettsutstyr. Lager er et tilskuddsberettiget 
element etter spillemiddelbestemmelsene. På grunn av økte ventelister ønsker en ikke å vurdere 
nye tiltak før i ny hovedrullering.      
 
Anlegget forslås ikke lagt inn på handlingsprogrammet.    
 
  
Fotballhall ved Åsebøen  
Idrettslaget ønsker å etablere en isolert fotballhall på 78x59 m på vestsiden av eksisterende 
kunstgressbane. Karmøy kommune er grunneier. Området er i hovedsak regulert som areal til 
undervisning. En mindre del er regulert som friområde. Dersom det skal bygges fotballhall må 
det lages ny reguleringsplan for området. Hvorvidt en slik reguleringsplan kan godkjennes vil 
kun planprosessen kunne avgjøre, men forholdet til byggehøyde, naboer, friområde, tilkomst, 
parkering, skjæring m.m. gjør arbeidet utfordrende. Fotballhall er et tilskuddsberettiget element 
etter spillemiddelbestemmelsene. Fotballhall er et stort prosjekt med mange forhold som må 



vurderes. På grunn av økte ventelister ønsker en ikke å vurdere nye tiltak før i 
ny hovedrullering.      
Anlegget foreslås ikke lagt inn på handlingsprogrammet.    
  
 
Karmøy kommune ved seksjon for samferdsel og utemiljø  
  
Rehabilitering av tennisanlegg ved Karmøyhallen   
Tiltaket er tilskuddsberettiget som et nærmiljøanlegg etter spillemiddelbestemmelsene. Anlegget 
ble etablert i 1987 og har bare hatt mindre vedlikehold etter dette. Dekket er nedslitt og moden 
for utskifting. Det er ikke noe etablert tennismiljø i kommunen. All bruk er uorganisert. 
Anlegget forslås derfor å rehabiliteres som et nærmiljøanlegg. Det vil gi noe friere rammer for 
utforming og kortere ventetid på tilskudd.      
  
Anlegget foreslås lagt inn på handlingsprogrammet for nærmiljøanlegg.    
  
 
Karmøy kommune ved eiendomsavdelingen  
  
Rehabilitering av idrettsgulv i Håvikhallen  
 Idrettsgulvet i Håvikhallen ble sist rehabilitert i 2003. Parkettgulvet er meget slitt og er på 
enkelte steder i ferd med å sprekke opp. Det har det vært nødvendig å reparere midlertidig med 
skruer direkte i gulvet for å hindre alvorlige skader. Det kan søkes om rehabilitering av dekket 
dersom tilstandsrapport anbefaler dette etter 10 år. Dette er utarbeidet tilstandsrapport med 
anbefaling om tiltak.   
  
Anlegget foreslås lagt inn på handlingsprogrammet.    
  
 
Nord-Karmøy rideklubb  
  
Ridehall med klubblokaler  
Søker ønsker å bygge ridehall med klubblokaler. Frist for innsending av innspill var 26.08.2019. 
Søker har misforstått søknadsfristen. Søknaden forelå derfor ikke før 19.09.2019. På 
den bakgrunn er søknaden ikke realitetsbehandlet. Dersom innstillingen om å ikke legge inn nye 
anlegg følges vil dette ikke ha praktisk betydning for søker. Søknaden legges ved til 
orientering.   
 
 
Spesielt om rehabilitering av kunstgressbaner  
  
Det har de siste årene vært økt fokus på de miljømessige konsekvensene ved etablering av 
kunstgressbaner og spesielt bruk av gummigranulat på kunstgressbaner. Med høringsfrist 31.10. 
er det nå ute på høring fra Miljødirektoratet et regelverk som tar sikte på å redusere utslippene 
med 98 %. Forskriften inneholder krav om en fysisk barriere rundt banen, håndtering av drens- 
og overvann, tiltak for å hindre spredning fra brukere av banen, informasjonsformidling, 
forsvarlig håndtering av snø, avfallshåndtering/ombruk og bruk av erstatningsmaterialer når det 



er mulig.  
  
Miljødirektoratet viser i sitt høringsnotat at det er stor interesse for utvikling av miljøvennlige og 
kostnadseffektive alternativer til gummigranulat med gode bruksegenskaper. Vi er kjent med at 
det pågår testing av flere mulige alternativer. Foreløpig har ikke testing av alternativer vist seg å 
gi gode nok resultater, i forhold til den idrettslige funksjonen. Miljødirektoratets vurdering er at 
alternative fyllmaterialer, basert på dagens kunnskap om egnethet, helse- og miljøpåvirkning, og 
etablerings- og driftskostnader, vanskelig kan erstatte gummi-granulat i idrettsbaner som brukes 
hele året. En må derfor belage seg på at kunstgressbaner brukt til organisert idrettsformål vil 
inneholde gummigranulat i flere år fremover.  
  
Karmøy kommune bygger selv ikke fullskala kunstgressbaner. Mindre balløkker/ballbinger på 
skoler og lignende vil fremover bli lagt uten gummigranulat. Når det gjelder anlegg eid av andre 
enn kommunen forutsettes det selvsagt at idrettslagene som baneeier følger det regelverket som 
etter alt å dømme vil komme.   
  
Årets rullering foreslår å legge flere kunstgressbaner inn på listen for rehabilitering. I den 
forbindelse er en opptatt av at det gamle kunstgresset som fjernes blir håndtert på en forsvarlig 
måte. En ønsker å sikre at avfallet leveres til lovlig avfallsanlegg eller til gjenvinning. I dag blir 
en del kunstgress gitt bort til privatpersoner, velforeninger o.l.  Selv om tanken om gjenbruk i 
utgangspunktet er positiv så er det ikke alle mottakere som har oversikt over forpliktelsene de 
påtar seg ved å motta kunstgresset, verken praktisk eller økonomisk. Inneholder kunstgresset 
gummigranulat må mottaker forholde seg til det enhver tid gjeldene regelverk når det gjelder 
tiltak rundt banen. I tillegg må kunstgress før eller siden leveres inn til lovlig mottak med 
de betydelige kostnadene det medfører. Kostnaden til en hel bane utgjør anslagsvis kr. 300 000. 
Selv om en mottar en mindre størrelse vil det være en betydelig kostnad for mottakere som f.eks. 
en velforening. Velforeninger er også av erfaring løst organisert. Det er ofte et stort engasjement 
i perioder, mens velforeningen få år senere kan være nedlagt. En utslitt kunstgressflate som må 
fjernes i en lekeplass kan da fort stå uten en ansvarlig eier.        
  
Kommunen kan ikke forby at en eier av kunstgress gir det vekk, men kan ved bruk av det 
kommunale tilskuddet legge sterke føringer. For å unngå et fremtidig forurensingsproblem 
kan det stilles krav for å kunne motta kommunalt tilskudd. Det foreslås at det skal foreligge 
dokumentasjon på at kunstgresset som byttes ut leveres til godkjent mottak før utbetaling 
foretas.         
  
 
Forslag handlingsprogram   
 
Ordinære og rehabilitering av anlegg    

  Tiltak   Ansvar  Total kostnad Kom. Tilskudd Spille-
midler Privat Merknad 

1  Lysløype Sletten Revur  Karmøy kommune  3 500 000   1 750 000   2006 

2  
Garasje/verksted 
Helganes  

Banestyret  3 500 000 1 000 000 1 000 000 1 500 000 2001 

3  Asfaltracingbane Fjord Motor Park  39 000 000  Særskilt 7 600 000   2006 



(flerbruk sykkel)*  bevilgning 

4  
Dragracestripe 
(flerbruk luftsport)*  

Fjord Motor Park  13 000 000 
 Særskilt 

bevilgning 
1 200 000   2006 

5  
Gokartbane/supermotar
d*  

Fjord Motor Park  10 000 000 
 Særskilt 

bevilgning 
1 200 000   2006 

6  
Utbygging lysløype 
Skudenes  

Karmøy kommune  2 300 000   1 150 000   2008 

7  
Stall med frittstående 
isolatboks  

Karmøy rideklubb  3 000 000 1 000 000 1 000 000 700 000 2008 

8  Utegarderober  
Åkra IL/Åkra 
idrettspark as   

18 000 000 
 Særskilt 

bevilgning 1) 
1 000 000   2009 Se 

nr.28 

9  
Kunstgressflate 
66mx46m  

Skudenes ungdoms 
og idrettslag  

3 000 000 1 000 000   1 000 000 
2012 

Ferdigstilt 

10  Klubbhus  Karmøy golfklubb  750 000 250 000   250 000 2013 

11  Lysløype  Kopervik IL  730 000 146 000     2013 
Ferdigstilt 

12  
O-kart 
Stangelandsmarka  

Kopervik IL  120 000 40 000   40 000 2013 

13  
Rehab. Lys 
Kunstgressbane  

Torvastad IL  1 614 000 583 000   538 000 2013 

14  
Rehabilitering / 
universell utforming 
leirduebane  

Karmøy jeger, fisker 
og 
naturvernforening  

3 042 000 1 000 000   1 042 000   

15  Elektroniske skiver  Karmøy skytterlag  1 229 000 409 000 409 000 409 000 2013 

16  Depot*  Fjord Motor Park  8 100 000 
 Særskilt 

bevilgning 
1 600 000   2014 

17  
Rehabilitering 
kunstgressbane  

Kolnes IL  2 100 000 700 000 700 000 700 000 2014 

18  Hoved pitbygg*  Fjord Motorpark  17 000 000 
 Særskilt 

bevilgning 
3 000 000   2014 

19  Idrettshall Åkra  Karmøy kommune  82 000 000   18 500 000   2014 1) 

20  Idrettshall Kopervik  Karmøy kommune  46 000 000   10 000 000   2014 



21  Motocrossbane*  Fjord Motorpark  4 400 000 
 Særskilt 

bevilgning 
2 000 000   2014 

22  
Rally-/bil- / 
crosskartbane*  

Fjord Motorpark  6 800 000 
 Særskilt 

bevilgning 
2 000 000   2014 

23  Drifting*  Fjord Motorpark  1 100 000 
 Særskilt 

bevilgning 
336 000   2014 

24  
Klubbhus Helganes 
motorsportssenter  

Karmøy kommune  300 000   1 000 000   2014 

25  
Garderober Avaldsnes 
idrettssenter  

Avaldsnes il  1 500 000 500 000 500 000 500 000 2015 

26  
Elektroniske skiver 
Karmøyhallen   

Kopervik 
pistolklubb  

333 000 111 000 111 000 111 000 2015 

27  Åsebøen klubblokaler  Kopervik il  3 879 000 1 293 000 1 293 000   2015 
Ferdigstilt 

28  
Klubbdel idrettshall 
(akt.sal, klubbhus, 
lager)  

Åkra IL/Åkra 
idrettspark as  

18 000 000 
 Særskilt 

bevilgning 1) 
3 000 000   2015 Se 

også nr.8 

29  Kunstgressbane  
Åkra IL/Åkra 
idrettspark as  

7 500 000 2 500 000 2 500 000 2 500 000 2015 

30  
Lagerlokale Avaldsnes 
idrettssenter  

Avaldsnes il  3 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 2015 

31  Lagerlokale    
Karmøy 
sportsdykkerklubb  

250 000 83 000 83 000 83 000 2016 

32  Lagerlokale  
Skudeneshavn 
kajakklubb  

250 000 83 000 83 000 83 000 2016 

33  Ridebane  
Skudenes 
rytterklubb  

2 100 000 700 000 700 000 700 000 2016 

34  
Turvei Åkra 
(Tostemmen-
Speiderplassen)  

Karmøy kommune  4 500 000   1 000 000   2016 

35  Idrettshall Vormedal  Karmøy kommune  46 000 000   10 000 000   2016 

36  
Rehabilitering 
kunstgress Åsebøen  

Kopervik il  2 500 000 834 000 834 000 834 000 2017 



37  
Rehabilitering 
kunstgress Sletten  

Sk. Vedavågen 
Karmøy  

1 000 000 333 000 333 000 333 000 2017 

38  
Riflebane Karmøy 
sentralskytteranlegg  

Karmøy jeger-, fiske-
 og 
naturvernforening  

370 000 123 000 123 000 123 000 2017 

39  Taksebane luftsport*  Fjord Motor Park  6 000 000 
 Særskilt 

bevilgning 
0   2017 

40  
Rehabilitering 
klubbhus  

Skudenes uil  4 500 000 1 500 000 1 500 000 1 500 000 2018 

41  Utelager  
Åkra IL/Åkra 
idrettspark as  

3 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 2018 

42  
Rehabilitering 
kunstgress bane  

Åkra IL/Åkra 
idrettspark as  

3 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 2018 

43  Kunstgressbane  Kopervik il  7 250 000 2 417 000 2 417 000 2 417 000 2018 

44  Dekke friidrettsbane   Kopervik il   6 125 000 2 042 000 2 042 000 2 042 000 2018 

45  
Flomlys friidrett / 
kunstgress   

Kopervik il  4 562 000 700 000 700 000 3 162 500 2018 

46  Turvei Skarvene  Karmøy kommune  4 500 000   850 000   2018 

47  
Turvei Kolnes – 
Raglamyr  

Karmøy kommune  3 500 000   1 750 000   2018 

48  
Rehabilitering 
garderober  

Sk. Nord  3 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 2019 

49  
Rehabilitering kunstgre
ssbane  

Torvastad il  3 500 000 1 000 000 1 000 000 1 500 000 2019 

50  
Rehabilitering 
kunstgressbane   

Sk. Nord  3 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 2019 

51  
Rehabilitering 
kunstgressbane  

Avaldsnes il   3 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 2019 

52  
Rehabilitering 
idrettsgulv 
Håvikhallen  

Karmøy kommune  1 750 000   500 000   2019 

  
* Regelverket for spillemidler er endret siden sist vurdering fra Kulturdepartementet. Anslag vil kunne bli justert.    
1) Kommunestyret saksnr. 27/19 vedtak: Karmøy kommunestyre vedtar å yte tilskudd til Åkra idrettspark as med kr. 4 000 000. 
Bevilgningen vurderes i forbindelse med budsjett- og økonomiplan for 2020-2023.     

 
 
Nærmiljøanlegg  
 
 



   Tiltak   Ansvar  Total kostnad  Kom. Tilskudd  Spillemidler  Merknad  

1  Aktivitetsanlegg  
(Jungel Grindhaug skole)  Karmøy kommune  600 000   300 000 2013 

2  Skateanlegg   Kolnes il  600 000 120 000 300 000 2014 

3  
Aktivitetsanlegg 
(klatreanlegg Torvastad 
skole)  

Karmøy kommune  621 250   300 000 2017 

4  Bmx-bane  Stangelands-  
feltet vel  600 000   300 000 2017 

5  Aktivitetsflate 
(treningsapparater)  Skudenes UIL  625 500  120 000 300 000 2017 

6  Trimpark (Vormedal u-
skole)  

Mykje 
velforening/FAU  500000   250 000 2017 

7  Trimpark   Hinderaker og Visnes 
vel  630 000  300 000 2018 

8  Tennisbane   Skudenes UIL  636 250  120 000 300 000 2018 

9 Klatreinstallasjon  
Åkraparken 

Karmøy kommune 800 000  300 000 2018 

10  Tennisbane (Karmøyhallen)  Karmøy kommune  796 543  300 000 2019 

  
  
Idrettsrådets behandling  
 
Karmøy idrettsråd har fått presentert alle innspillene. Idrettsrådet og Karmøy kommune ved 
rådgiver idrett og kultursjef ble i møte 24.09.2019 enig om et felles forslag til handlingsprogram 
2020-2023. Forslaget som her presenteres er i tråd med dette. Idrettsrådet delte bekymringen for 
den lange ventetiden for tilskudd og imøteser en bred gjennomgang problemstilling i  
hovedrullering av kommunedelplan kommende år.   
  
Rådmannens kommentarer:  
  
Handlingsprogrammet til kommunedelplanen for idrett og fysisk aktivitet er et dokument som 
må rulleres årlig for å være kvalifisert til å søke spillemidler. Handlingsprogrammet er et 
nødvendig redskap for å sikre en forsvarlig prioritering av spillemidler og kommunalt tilskudd.   
  
Rådmannen er bekymret over den lange ventetiden det nå er for å få spillemidler/kommunalt 
tilskudd i Karmøy kommune. Det er derfor viktig at det er de rette prosjektene som løftes 



frem. Rådmannen vil derfor fremskynde hovedrulleringen av kommunedelplan for idrett og 
fysisk aktivitet. Neste år skal det foretas en bred gjennomgang av anleggssituasjonen slik at det 
fastsettes kriterier som hva som skal prioriteres og eventuelle andre endringer i 
tildelingskriteriene. Det bør da også tas en kritisk gjennomgang prosjektene som allerede er inne 
på handlingsprogrammet. Prosjekter som ikke har en fremdrift må vurderes tatt ut av listen.   
  
Kulturdepartementet har foretatt en betydelig endring i regelverket for spillemidler med 
virkning for tildeling i 2020. Det er derfor også hensiktsmessig å ta en ny gjennomgang av planen 
for å  bedre samordne det kommunale regelverket og spillemiddelbestemmelsene.     
  
For å stabilisere situasjon mener Rådmannen at det er et nødvendig tiltak å ikke legge inn nye 
anlegg, men unntak av anlegg som skal rehabiliteres. Tiltak som blir avvist i år kan levere nytt 
innspill ved hovedrullering og bli vurdert på nytt da.    
  
 Det har vært et prinsipp i Karmøy at det ikke gjøres endringer i prioriteringene fra år til år. Det 
har gitt en forutsigbarhet som har gjort at mange lag og foreninger har valgt å bygge anlegg før 
tilskudd foreligger. Dette til stor glede for brukerne. Denne forutsigbarheten ønsker rådmannen å 
videreføre. Året innspill er lagt inn etter rekkefølgen de ble bygget, men unntak av nytt gulv 
i Håvikhallen. Dette er et kommunalt prosjekt og Rådmannen mener at tiltak initiert av lag og 
foreninger bør prioriteres foran.     
  
Rådmannen gjør spesielt oppmerksom på at plass på handlingsprogrammet ikke anses som en 
lovnad om fremtidige tildelinger. Det er de årlige budsjettvedtakene som avgjør utbetaling av 
kommunalt tilskudd og svaret på spillemiddelsøknaden som avgjør om og når det tildeles 
spillemidler.     
  
Rådmannen anbefaler at handlingsprogrammet blir vedtatt slik det er foreslått. Dette er også i 
samsvar med anbefalingen til Karmøy idrettsråd.  
  
 
Rådmannen i Karmøy, 14.10.2019 
 
Vibeke Vikse Johnsen 
sign. 
 
Oversikt over vedlegg: 
Sk. Nord 
Torvastad il 
Avaldsnes il 
Karmøy rideklubb 
Kopervik il 
Karmøy kommune ved seksjon for samferdsel og utemiljø 
Karmøy kommune ved eiendomsavdelingen  
Nord-Karmøy rideklubb


