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1. INNLEDNING
1.1. Forutsetninger
Ved siden av å være et styringsredskap for politikere, skal planen benyttes i administrasjonens daglige oppfølging
av feltet idrett og fysisk aktivitet, herunder friluftsliv.
Planen skal alltid ut til høring i Nesseby Idrettsråd.
Siden 1989 har Kulturdepartementet stilt krav til kommunene om at idrettsanlegg som er tenkt finansiert gjennom
tippemiddelordningen, skal inngå i en kommunal vedtatt plan.
Fra 2000 stilte kulturdepartementet utvidet plankrav, slik at ikke bare idrettsanlegg, men også anlegg og områder
for mosjonspregede aktiviteter, friluftsliv og rehabilitering av eldre anlegg skal inngå i planen.
Det stilles større krav til planprosessen, behovsvurderingen for fremtidig mulig bruk og mulige brukere skal
vektlegges.
Det skal også foretas en resultatvurdering av nåværende plan.

Planprosessen skal bestå av fire hovedfaser:
 Avklaring av virksomhetsområdet for planen
 Oversikt over eksisterende tilbud og registrering av behov
 Evaluering/vurdering og prioritering
 Utarbeidelse av handlingsprogram for 4-årsperiode
Planen er utarbeidet i henhold til plan- og bygningsloven (§ 20-1).

Denne planen skal bl.a. bidra til å:






Gjennomføre en målstyrt utbygging av anlegg for idrett og fysisk aktiviteter, med bakgrunn i publikums
ønsker og behov, anslått fremtidig behov og bruk i forhold til bl. a. forventet fremtidig innbyggertall og
resultatvurdering av nåværende plan.
Gi god koordinering i forhold til andre virksomheter innen friluftsliv og kultur
Sikre arealer og samordne behovene for lek, friluftsliv, kultur og idrettsaktiviteter.
Avklare kommunens og organisasjoners oppgaver, ansvar og økonomiske forpliktelser ved utbygging og
drift.
Prioritere utbyggingsoppgavene.

Anlegg som blir ført opp i denne planen, kan det søkes tippemidler til.
Kulturdepartementet tilrår at utbyggingsplanen gis status som kommunedelplan for utbygg av Anlegg for Idrett og
Fysiske aktiviteter. Plan- og bygningslovens bestemmelser for planarbeid gjøres derfor gjeldene for denne planen.
Om revisjon av nåværende plan kun medfører rokering av allerede planlagte anlegg og ikke vesentlige endringer,
aksepterer Kulturdepartementet at den politiske behandlinga forenkles til vedtak i hovedutvalget, det kreves med
andre ord ikke fullstendig saksbehandling etter §20-5 i plan- og bygningsloven.

I gjeldende rullering av planen har vi mottatt høringsuttalelse fra NIF og NIF motorsportgruppe, samt
kommunens idrettsråd.

1.2. DEFINISJON
Både det offentlige og Idrettsforbund definerer idrettsbegrepet slik at det omfatter både trim, friluftsaktiviteter og
konkurranseidrett.
Følgende begreper forekommer i planen:


Idrett
Med idrett forstås aktivitet i form av konkurranse, eller trening i den organiserte idretten.



Fysisk aktivitet
Med fysisk aktivitet forstås egenorganiserte trenings- og mosjonsaktiviteter, herunder lekbasert aktivitet og
friluftsliv.



Friluftsliv
Miljøverndepartementet definerer friluftsliv som opphold og fysisk aktivitet i friluft i fritiden, med sikte på
miljøforandring og naturopplevelse.
Kulturdepartementet har valgt å la friluftsliv inngå i begrepet fysisk aktivitet.



Idrettsanlegg
Departementet opererer med følgende klassifisering i henhold til spillemiddelfordeling:
- Nærmiljøanlegg
- ordinært anlegg
- nasjonalanlegg
Det legges opp til at den enkelte kommune (og fylkeskommune) selv kan avgjøre om en inndeling med kommuneog fylkesanlegg fortsatt skal opprettholdes på lokalt nivå.


Nærmiljøanlegg
Er anlegg eller områder tilrettelagt for egenorganiserte fysiske aktiviteter, hovedsakelig beliggende i
tilknytning til bo- og /eller oppholdsområder.
Området skal være fritt allment tilgjengelig og beregnet på egenorganisert fysisk aktivitet, primært for barn
og ungdom, men også for lokalbefolkningen for øvrig.
Nærmiljøanlegg kan lokaliseres i tilknytning til et skoleanlegg og/eller idrettsanlegg.. Ved samlokalisering
med idrettsanlegg gjelder, som nevnt over, at anlegget skal være for egenorganisert fysisk aktivitet.
Nærmiljøanlegg skal ikke utformes for å dekke behovet for anlegg til organisert idrettslig aktivitet, eller
ordinær konkurranseidrett.



Ordinære anlegg
Er de tilskudd berettigede anlegg som fremgår av ”forskrifter og bestemmelser om stønad av spillemidler
til anlegg og friluftsliv”. I hovedsak er de ordinære stønadsberettigede anleggstypene nært knyttet til
konkurranse og treningsvirksomhet for idrettsorganisasjoner. De tekniske krav til mål og utforming av
anleggene tar utgangspunkt i konkurransereglene til det enkelte særforbund.



Nasjonalanlegg
Er idrettsanlegg som tilfredsstiller tekniske og funksjonelle standardkrav for avvikling av relevante
internasjonale mesterskap og konkurranser.
Ordningen er meget begrenset, og det er Kulturdepartementet, etter innstilling fra Norges Idrettsforbund og
Olympiske komité, som tildeler status.



Friluftsområder og friområder
Frilufts- og friområder blir ofte brukt som fellesbetegnelse på grønne områder som er tilgjengelige for
allmennhetens frie ferdsel.
Friluftsområder er store, oftest uregulerte områder som i hovedsak er i privat eie og som omfattes av
allemannsretten. Det er ikke krav om parkmessig opparbeidelse, kun tilrettelegging for funksjon og bruk.
Områdene benyttes til turliv, jakt, fiske, trim og aktiv trening. I kommuneplanens arealdel er
friluftsområdene oftest vist som landbruks-, natur- og friluftsområder(LNF-områder). I
reguleringsplansammenheng kan friluftsområder avsettes til spesialområder for friluftsliv (jf. pbl § 25,
nr.6).

Friområder dekker avgrensede områder med spesiell tilrettelegging og opparbeiding for
allmennhetens uhindrede rekreasjon og opphold.
Områdene er som oftest ervervet, opparbeidet og vedlikeholdt av kommunen og kan
være parkanlegg, turveier, lysløyper, lekeplasser, nærmiljøanlegg og badeplasser, men
også omfatte inngrepsfrie naturområder, for eksempel koller, sletter og bakker i
nærmiljøet.. I kommuneplanens arealdel er friområder oftest vist som byggeområde på
kartet, da de betraktes som en del av dette formålet. I reguleringsplansammenheng er
friområdet en egen kategori (jf.pbl § 25, nr. 4).

MÅLSETTINGEN FOR KOMMUNENS PLAN FOR ANLEGG FOR IDRETT OG
FYSISKE AKTIVITETER.
HOVEDMÅLSETTING
 Idrett og fysisk aktivitet for alle
 Styrke friluftslivet som en helse- og trivselsskapende, naturvennlig fritidsaktivitet.







Delmål
Ved utarbeidelse av kommune- og reguleringsplaner skal en innarbeide arealer og anlegg
for lek, idrett og friluftsliv som en del av bomiljøet.
Skolenes, barnehagens, idrettens og friluftslivets behov for arealer og anlegg samordnes.
Det tilrettelegges for alle brukergrupper (bevegelseshemmede, Idrettsutøvere, barn,
mosjonister og eldre).
Bedre mulighetene for finansiering av utbyggingskostnadene.
Utvikle gode opplegg for drift og vedlikehold
Avklare kommunens og organisasjonenes oppgaver, ansvar og økonomiske forpliktelser
ved utbygging og drift av anlegg og områder for idrett og friluftsliv.

2. ANLEGG OG AKTIVITETER
ANLEGG
Anleggsoversikten er gjort med bakgrunn i Kultur- og kirkedepartementets register for
idrettsanlegg og spillemiddelsøknader (KRISS).
Anleggene utgjør o-kart, kulturbygg, idrettshus, skiløyper, kunstgressbane, ballbinger,
grusbaner, lysløyper, skytebane, tursti. Kommunen stiller lokaler til rådighet for trening,
kostnadsfritt. Inntektsgivende arrangementer må det betales en liten leie for.
AKTIVITETER
Det er et svært aktivt idretts- og friluftsliv i Nesseby kommune. Brukerkapasiteten av
kommunens lokaler er, spesielt i vinterhalvåret, sprengt.
Fotball er den aktiviteten som opptar flest mennesker og tar mest plass og tid.
De siste årene har kommunen hatt stor tilvekst av barn og vi kan derfor forvente økt bruk av
anleggene fremover.
Nesseby kommune har 4 idrettslag og det blir gjort en stor frivillig innstats som bidrar til å
holde aktivitetsnivået oppe.
Det er registrert 32 lag og foreninger. Disse kan søke om kommunalt tilskudd til idrett og
kulturformål. Nesseby kommune tildeler årlig til sammen 125000 i ordinære kulturmidler.

2.1. ANLEGG OG AKTIVITETER I NESSEBY KOMMUNE
Pr. 1.1.2016 hadde Nesseby kommune 934 innbyggere.
De 4 aktive idrettslagene i kommunen er:
IL ILAR:
209 medlemmer, 56 barn
VBK:
177 medlemmer, 87 barn
NiF:
Ukjent
Tana og Nesseby pistolklubb
17 medlemmer(tall fra 2012)
Totalt er det registrert et trettitalls lag og foreninger i Nesseby kommune, med forskjellige
aktivitetsnivå. Mange er svært aktive med stor frivillig innsats, som bidrar til et rikt idrettsog kulturliv i kommunen.
Kommunen har registrert svær mange kulturminneområder, som også blir brukt som
utfartssteder av befolkningen.
Kommunen har mange fine utfartssteder og Idrettslagene er med og bidrar til bruk av mange
av disse ved å sette opp ”postkasser”, både sommer og vinter, hvor folk kan skrive seg inn.
Vi har 2 lysløyper i kommunen, 1 i Nesseby og 1 i Varangerbotn. Lysløypene blir
vedlikeholdt av idrettslagene og de får fast årlig kommunalt driftstilskudd til dekning av
strømutgifter.

Det blir hvert år tildelt kr. 125.000 i kommunale tilskudd til Idrett og kulturformål.
Søkermengden ligger på ca 8-10 på disse midlene.
Det finnes 33 anlegg innenfor betegnelsen ”Anlegg for Idrett og Fysiske aktiviteter” i Nesseby
kommune. Disse er som følger:
Anleggsnr
2027000701
2027000301

Anleggsnavn
Bunes
Nesseby

Anleggstype
O-kart
O-kart

Eier
Vadsø SK
IL Ilar

Beskrivelse
13,8 km2
15 km2

Annet

Beskaffenhet

2027000501
2027000801
2027000901
2027000401
2027001601

Nesseby skole
NyborgmoenMeskelv
Nyborgmoen-Suki
Stuorråstirran
Enare sti

2027001702

Fuglåsen fiskeplass Friluftsområde

2027000201

Varangerbotnskianlegg

Lysløype

Nesseby IF

4,4 km

2027001001

Nessebyskianlegg

Lysløype

IL Ilar

6,5 km

I bra stand

2027001401

Nesseby
idrettsplass
Varangerbotn
stadion
Nesseby
idrettsplass
Varangerbotn
samfunnshus
Karlebotn skole

Fotball grusbane
Fotball grusbane
Friidrettsbane

IL Ilar

105x65 m

Trenger
opprusting

Nesseby
kommune
IL Ilar

110x72 m

2027001101
202700140
2027001302
2027001501
2027001201
2027001301
2027001303

2027001203
2027001701

O-kart
O-kart

IL Ilar
Vadsø SK

3,5 km2
15 km2

O-kart
O-kart
Tursti

Vadsø SK
IL Ilar
Statsskog
Finnmark
Statsskog
avd. Vadsø

12 km2
10 km2
120 km

Skytebane – inne Nesseby
kommune
Gymsal
Nesseby
kommune
Nesseby grendehus Gymsal
Nesseby
kommune
Varangerbotn
Gymsal
Nesseby
Samfunnshus
kommune
Varangerbotn
Kulturbygg
Nesseby
samfunnshus
kommune

Nesseby
Lokalt
Grendahus
kulturbygg
Mortensnes
Friluftsområde
kulturminneområde

Nesseby
kommune
Statsskog
Finnmark

400 m
25 m

Brukes
ukentlig
Brukes
daglig
Bruker til
lokale arr.
og
besøkende
teater etc.
Brukes til
lokale arr
Brukes
mest til
guiding av
turister
Brukes til
trening
Bygd i
2009
Bygd i
2002

Trenger
oppgradering
Rehabilitert i
2013
Rehabilitert i
2013

Bygd i
2001

Trenger
skitrekk

21x12

10000 km2

2027002001

*

Ballbinge Nesseby
skole
Karlebotn

150 m

*
*

Nesseby lekeplass
Meskelv

*

Aldonløypa

*

Aldonløypa
Nesseby-V.botn Varangerløypa
Tana-Vadsø-

*

ILAR-stien

Tursti

IL Ilar

Bør
rehabiliteres
Trenger
oppgradering
Ikke i bruk

17,5x10

223 m2

Nyborgmoen

Ikke tilrettelagt
for den bruken
som er i dag
Bør
rehabiliteres

Ikke i bruk

Nesseby grendahus Idrettshus

*

Merket i 2010

14x9 m

2027001202

*

Nesseby
kommune
Ballbinge
Nesseby
kommune
Akebakke
Karlebotn
bygdelag
Akebakke
IL Ilar
Snowboardbakke Nesseby
Kommune
Tursti til
IL
utsiktspost
Ilar/Nesseby
IF
Skiløype
IL Ilar/
Nesseby IF
Skiløype
Tana og
Varanger
skilag
Skytebane
Nesseby
skytterlag

1000 km2

Tursti inn i
Finland
Mye
turister som
fisker

100 m
250 m

Nedslitt
Vedlikeholdes
av VSM

Nedslitt

1200 m

24 km
100 km

100-200 m

Vedlikeholdes
av TVL
Overtatt fra
forsvaret i
1998
Opprettet i
2009

Bane 4
Nyborgmoen

*

Skytebane for
rifle 100m

Nesseby
skytterlag

Overtatt fra Trenger
forsvaret
oppgradering

*: Anlegg som ikke er registrert i KRISS
Flere av disse anleggene er ikke i bruk lenger, men står fortsatt oppført i den statlige
oversikten KRISS. Anleggene i Meskelv har nå fått endret status fra «ikke i bruk» til
«nedlagt», og er tatt ut av oversikten.
Flere anlegg er i svært dårlig forfatning etter mangel på vedlikehold.
Noen anlegg trenger minimalt med oppgradering for å bli i akseptabel stand, men blir ikke
dette gjort vil det raskt bli i dårlig forfatning.
Noen anlegg gjenstår å melde inn i KRISS.

2.2. EVALUERING AV FOREGÅENDE PERIODE OG NÅVÆRENDE STATUS
Siden forrige rullering av planen har samfunnsalen i Varangerbotn med tilhørende
sanitæranlegg og garderober blitt rehabilitert, det er etablert skileikanlegg, hinderløype og
miniballbinge ved oppvekstsenteret. Ilar har etablert varmestue og speakerbu i Nesseby Det
er kommet ønske om etablering av motorcrossbane på Nyborgmoen. Nesseby kommune har
ikke hatt aktive søknader i perioden 2014-16.
Oversikt over anlegg som har fått tildelt spillemidler i Nesseby kommune:
Anleggsnavn
Anleggsnr
2027000301
2027000701
2027000101
2027001201
2027001202
2027001203
2027001401
2027001001
2027000801

2027000901
2027000401
2027000201
2027001301
2027001302
2027001303
2027001101
2027001102
2027001102

Tildelt år|

Tildelt beløp

IL Ilar

1985

36.000

Vadsø SK

1983

9.000

Nesseby IF

1952-1953

14.000

Nesseby Kommune

1975-1976

90.000

Nesseby Kommune

1988

775.000

Nesseby kommune
IL Ilar
IL Ilar

1975-1976
1958-1980
1970-1985

110.000
147.500
240.000

Vadsø SK

1991

47.000

Vadsø SK

1992

47.000

IL Ilar

1990

32.000

Nesseby iF

1976-1977

26.000

Nesseby kommune

1981-1986

500.000

Nesseby kommune

1983

500.000

Nesseby kommune

1981

500.000

Nesseby kommune

1989

790.000

Nesseby kommune

2006

1.254.000

Nesseby kommune

2007

1.000.000

Eier
Orienteringskart
Nesseby
Orieteringskart
Bunes
Meskelv Stadion
Fotballbane
Nesseby Grendahus
- Gymsal
Nesseby Grendahus
– Idrettshus
Nesseby kulturbygg
Nesseby fotballbane
Nesseby skianlegg –
lysløype
Orienteringskart
NyborgmoenMeskelv
Orienteringskart
Nyborg-Suki
Orienteringskart
Stuorrastivvran
Varangerbotn
Lysløype
Varangerbotn samf.
hus – gymsal
Varangerbot samf.
hus – skytebane inne
Varangerbotn samf.
hus – kulturbygg
Varangerbotn
Fotballbane
Varangerbotn
kunstgressbane
Varangerbotn

2027001901
2027002001

kunstgressbane
Ballbinge Karlebotn
skole
Ballbinge Nesseby
skole

Nesseby kommune

2009

200.000

Nesseby kommune

2010

200.000

3.

UTFORDRINGER OG VIRKEMIDLER

3.1 ANALYSE AV BEHOV FOR AREALER, OMRÅDER OG ANLEGG

Hovedmålsettinga er å legge til rette for ”Idrett og fysisk aktivitet for alle” og å
”styrke friluftslivet som en helse- og trivselskapende, naturvennlig fritidsaktivitet”.
I dette ligger en målsetting for å tilrettelegge for allsidig tilbud der barn og unge har mulighet for valg som er med
på å gi dem en trygg og positiv oppvekst, der de kan utvikle sin egen identitet og tilhørighet. Idretten skal være for
alle, uansett bosted, alder, kjønn og fysisk tilstand
For å opprettholde et allsidig og kvalitativt godt idretts- og friluftsliv i Nesseby kommune er det nødvendig med
gode anlegg og at disse er i rimelig avstand til brukerne. Med enkel tilrettelegging for turstier, løyper og lignende
vil naturområder være attraktive friluftsarenaer både for organiserte og uorganiserte aktiviteter. Basisanlegg som
gymsal, samfunnshus, fotballøkker/baner/binger, ski og lysløyper, benyttes av mange grupper, og forbedringen av
disse som er gjort, har vært til gode for idretts- og friluftslivet i kommunen. Det har de siste årene blitt arrangert
turkonkurranser som har vært meget populære.
Med bakgrunn i at kravene til standarden på anlegg og områder for idrett og friluftslivsaktiviteter har økt, vil det
også være et økende behov for å ta vare på de eldre idrettsanleggene som har hatt dårlig vedlikehold og som er i
sterkt forfall. I forhold til rehabilitering, kan en gå ut fra at opprusting av eksisterende anlegg ofte koster mindre
enn å bygge helt nye anlegg. Selv om det er gjort gode innsatser for etablering av nye anlegg og rehabilitering av
Varangerbotn samfunnshus, bærer andre anlegg i kommunen preg av manglende bruk og vedlikehold.
Den uorganiserte aktiviteten innen idrett er en stor del av fritidsaktiviteten blant befolkningen i Nesseby kommune.
For den uorganiserte idretten kan enkle nærmiljøanlegg i tilknytning til skole eller boområder, eller tilrettelegging
av tur eller skiløyper ha stor betydning, ikke minst for barns, ungdoms, familiens og de eldres egenaktivitet.
Nærmiljøanlegg er nødvendig for mosjon og rekruttering til videre idrettssatsing, og tilrettelegging nærmiljøanlegg
som er åpne for alle er derfor viktig.
Fra statens side er det sagt at nærmiljøanlegg og rehabilitering av eldre og lite funksjonelle anlegg skal være en
prioritert anleggskategori.
Nesseby kommune preges av hardt klima med mørketid i 2 mnd og en vinter som kan vare i 8 mnd. Dette er forhold
som gjør at muligheten for trening og konkurranse innendørs har stor betydning for befolkningen. Det betyr også at
det er viktig at det er godt tilrettelagt for vinteridrett, så som lysløyper, akebakker, skøytebaner etc.

3.2. VIRKEMIDLER
3.2.1. Økonomiske forutsetninger
En god finansiering av investeringsutgiftene ved anleggsutbygginger er for de fleste utbyggere en stor utfordring og
enkelte vanskelig å finne gode løsninger på.
Finansieringsmulighetene er mange, men i hovedtrekk er det:
- Egenkapital fra utbygger, ofte i form av dugnadsarbeid
- tilskudd fra kommunen/fylkeskommunen
- spillemidler fra kulturdepartementet
- Tilskudd fra næringslivet
- Gaver
- Tilskudd fra stiftelser
Spillemiddelfinansiering er ofte den største finansieringsposten, både til ordinære anlegg, nærmiljøanlegg og
rehabilitering. Spillemidler tildeles anlegg som er høyt prioritert i kommunedelplanens prioritert liste over
kortsiktige behov, etter søknad fra utbygger gjort gjennom kommunens administrasjon og etter prioritering gjort av
fylkeskommunen blant annet gjennom ”Planmelding for idrettsanlegg i Finnmark”. Avhengig av anleggstype kan
spillemidler utgjøre 50 % av anleggkostnadene. Vi ser også at andre støtteytere benyttes, som Sparebankstiftelsen
og Gjensidigestiftelsen.
Kommunen kan forskuttere midler til anlegg som er forhåndsgodkjent av Finnmark
Fylkeskommune/Kulturdepartementet.

3.2.2 Arealbehov
Å sikre tilstrekkelig arealer og områder for friluftsliv, idrett og lek i kommunens arealplanarbeid er et sentralt
viremiddel for muligheter for fysisk aktivitet og en stor utfordring for alle. Behov for arealer til lek, idrett og
friluftsliv som avdekkes gjennom planarbeidet, må sikres gjennom kommuneplaner og reguleringsplaner.

4. OPPFØLGING AV PLANEN

4.1 Konsekvenser for kommuneplanens arealdel og reguleringsplan
De eventuelle behov for arealer som blir påvist og dokumentert gjennom planen videreføres i kommunens arealdel.
Fastsetting av en detaljert arealbruk må skje gjennom utarbeidelsen av ev. regulerings- og/eller bebyggelsesplan
4.2 Saksgang og søknadsprosedyrer til søknad om tippemidler
Tippemiddelsøknader er et omfattende arbeid og søkere bør sette seg inn i reglene i god tid før søknadsfristen 1.
november hvert år. Informasjon er tilgjengelig på kommunens kulturkontor. Fylkesidrettskonsulenten kan
også kontaktes for veiledning og informasjon.

5. PRIORITERTE ANLEGG
5.1 Kortsiktige behov – med investeringer og drift
I handlingsprogrammet er behov/tiltak som søkes gjennomført i perioden, ut fra behovene som er skissert i pkt. 4.2.
Investerings- og driftskostnadene er ført i hele 1000,- kr.
Ordinære anlegg:
Utbygger
Utbygningsår
VBK
2017
NIF
ILAR

Nærmiljøanlegg:
Utbygger
ILAR
NIF

Beskrivelse av anlegg
Flombelysning
kunstgressbanen
Skianlegg Nyborgmoen
Planering, drenering,
tilrettelegging skianlegg
Nesseby stadion

20182018

Utbygningsår
2016

ILAR

Rehabilitering:
Utbygger

Investering
1000

Beskrivelse av anlegg
Skileikanlegg i Bjørklibakken
Sykkelcrossbane Varangerbotn
v/oppvekstsenteret
Skøytebane på deler av grusbanen i
Nesseby

Tana og
Nesseby
pistolklubb &
Nesseby
skytterlag
Nesseby IF
IL Ilar
Sørsiden
bygdelag
ILAR

2017-18

2017/2018

Investering

Beskrivelse av anlegg

Investering

Oppgradering av pistol- og
riflebane samt oppgradering til
elektroniske skiver

3000

Utbygningsår

Utbedring av lysløype i
Varangerbotn/Nesseby
Tursti Nyelv-Gressvannet m/
merking, bål- og sitteplasser
Oppgradering av Nesseby
Grendahus

Drift

Drift

Drift

5.2 Langsiktige behov (10-12 år) for utbygging og tilrettelegging
LANGSIKTIGE BEHOV (10-12 ÅR) FOR UTBYGGING OG TILRETTELEGGING

Ordinære anlegg
Utbygger
Nesseby kommune
IL Ilar
Nesseby kommune
NIF
Nesseby kommune
VBK

Beskrivelse av anlegg
Skitrekk i Meskelvbakken
O-kart
Klatrevegg på samfunnshuset i Varangerbotn
Motocrossbane på Nyborgmoen eller Reppen
Svømmehall i Varangerbotn
Tribuneanlegg og speakerbu Vbotn kunstgressbane

Investering

30000

Nærmiljøanlegg
Utbygger
Nesseby kommune
NIF
Rehabilitering:
Utbygger
Nesseby Kommune

Beskrivelse av anlegg
Snowboardanlegg i Meskelv
Turstier

Beskrivelse av anlegg
Tilrettelegging av turstier m/ merking, bål og
sitteplasser.

Investering

Investering

