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Sakstittel:  ANLEGGSPLAN FOR KULTURBYGG, IDRETT OG FRILUFTSLIV  

 

Anleggsplan for kulturbygg, idrett og friluftsliv for 2015-2025 med tilhørende handlingsplan, 

er vedtatt i kommunestyret 14.12.16 sak 61/16 med følgende innrullering av tiltak.  

 

Nye tiltak fra 2017:  

Prioritert Handlingsplan  

 Arena Beiarn AS ønsker å etablere en Downhill sykkeltrasé på Leiråmoen. Dette er et ledd 

i satsing på en totalpakke med helårsaktiviteter i Arena Beiarn (Tinderangel, skikjøring, 

paragliding, småviltjakt, fjellsykling og tiltaket «Ta tiden tilbake i Beiarn»).  

 

 Nedre Beiarn Idrettslag ønsker å sette opp en Frisbeegolfbane på Innerjorda. Dette skal 

være en lavterskelidrett som ikke trenger organisering. Frisbeegolf går inn under kategorien 

nærmiljøanlegg.  

 

 Flerbrukshall (allhus) 

 

Videreførte tiltak for 2017:  

 Servicebygg/ signalbygg på Beiarfjellet. Det er utformet en prosessplan for dette 

byggeprosjektet. Oppstart høst 2016.  

 

 Infoskilt til Nasjonalparkene. Her forventes det at Midtre Nordland Nasjonalparksstyre skal 

ta initiativ til et kollektivt skiltprosjekt for nasjonalparkene. Dette må få en snarlig avklaring 

i forbindelse med arbeidet rundt informasjonsdelen tilknyttet servicebygget.  

 

 Infoskilt til Klokkergården. Beiarn Historielag har fått tilskudd til et minnesmerke over 

Fridthjov Anderssen. Arbeidet ble igangsatt i 2015. Kommunen venter på et innspill til 

videre arbeid.  

 

 Garasje til tråkkemaskin. Stormfjell IL har satt av kulturmidler til bygg i Larsoslia. 

Kommunen må vurdere å ta hensyn til en sluttfinansiering ved neste tilskuddsordning 

gjennom anleggsmidler 2017.  

 



Uprioritert Handlingsplan:  

 Stedsutvikling Moldjord. Denne er flyttet hit til langsiktig handlingsplan, da det er flere 

uavklarte momenter rundt Moldjord sentrum, i forhold til framtidig bruk av eksisterende 

område og næringsbygg.  

 

 Scooterløype. Dette er fremdeles uavklart, da det er usikkerhet omkring politisk 

prioritering. Det vil være en krevende arbeidsprosess, hvis det foreligger et vedtak på 

etablering av scooterløype.  

 

Ferdigstilte prosjekt:  

 Arena Beiarn – forprosjekt. Forprosjektet har utredet muligheten for å etablere og drive et 

reiselivsanlegg i Beiardalen, med nødvendige fasiliteter og utstyr for transport, losji og 

servering. Forprosjektet er ferdig og går nå over til hovedprosjekt anlegg i prioritert 

handelingsplan.  

 

 Turstimerker. I forbindelse med Turstiprosjektet i regi av Nordland fylkeskommune og 

Salten friluftsråd, er det merket stier i nærområdet på Moldjord og Storjord.  

 

 Skilting av Fotefar mot nord. Informasjonsskilt på Os og i Gråtådal, samt deler av løypa ble 

ferdiggstilt sommeren 2015.  

 

 

Anlegg som er tatt ut av prioritert handlingsplan:  

 Motocrossbanen er tatt ut av planen, da eierne ikke ser muligheten til å få realisert dette.  

 

Anlegg som er tatt ut av uprioritert handlingsplan: 

 Universell utforming på hovedinngang – UL Vårlivs ungdomshus. Denne har stått i planen 

i flere år, og det er ikke kommet noen tilbakemeldinger om tiltak.  

 Småbåthavn i Tvervik. Dette henger sammen med kommunale tanker for et større område i 

Tvervik, etter at kommunen kjøpte opp flere bygg og mer areal i området. Kommunen vil ta 

initiativ til en egen plan for området og ønsker i den sammenheng å spille på private 

interessenter.  

 Parkeringsplass. Denne er ferdigstilt av Stormfjell IL.  

 Kunstgressbane – Nedre Beiarn Idrettslag. Dette ligger ikke lenger i idrettslagets planer.  

 Ballbinge. Det foreligger ingen eierinteresser eller driftsforslag, og er derfor ikke 

realiserbart.  

 Elgbane. Lassbrenna skytterbane. Beiarn Jeger og Fisk har gitt tilbakemelding om at dette 

ikke blir realisert.  



PRIORITERT HANDLINGSPLAN – KORTSIKTIG DEL (km = kommunale midler sm = statlige midler pm = private midler) 

Anlegg Anleggseier Byggestart Kostnad  Drift 

pr. 

år 

                                                             Finansiering  

 

             2016            2017 2018     2019 

km sm pm km sm pm k

m 

sm pm km sm pm 

Servicebygg/ 

signalbygg 

Forprosjektering 

Beiarn kommune  2017  

150 000 

 

 

 

Nærings

fond 

  

 

  

      

Infoskilt til 

nasjonalparkene 

Reinhornheia 

Midtre Nordland 

Nasjonal-

parkstyre 

2017  

Ikke klart 

 

       

      

Infoskilt til 

Klokkergården 

Moldjord 

Beiarn 

Historielag 

2017 

        

      

Flerbrukshall¹ 

Beiarn kommune  

Beiarn kommune Ikke angitt 34 300 

000 

    300 000         

Garasje til 

tråkkemaskin 

Stormfjell IL 2017 100 000 

 

 

 
   

Tilskudd 
  

      

Arena Beiarn 

Leiråmo 

Arena Beiarn 

AS 

 

2017 
 

 
 100 000   

 

Næringsfond   

      

Downhill 

sykkeltrasé 

Arena Beiarn 

AS 

2017 

Ikke klart     

  

Tippe

midler 

 

      

Frisbeegolfbane² NBI 2017 
100 000     

10 000 

 
 

90 000 

 

      



  

UPRIORITERT HANDLINGSPLAN – LANGSIKTIG DEL 

Anlegg Anleggseier Byggestart  

Stipulert 

kostnad  

Drift 

pr. 

år. 

                                                                Finansiering  

 

    2016   2017 2018 2019 

km sm  pm km sm pm km sm pm Km sm 

³Stedsutvikling 

Moldjord 

Beiarn 

kommune 

 1 650 000           1 050 000 600 000 

 

Scooterløype 

 

Beiarn 

kommune 

 

Ikke vedtatt 

             

¹Rammekostnaden for prosjektert hall i 2009 var på kr. 34 300 000,- inkl. mva. I følge indeksreguleringen kan den for 2016, settes til rundt kr. 

40 000 000,-. Det kan søkes om tilskudd på inntil 1/3 av godkjent kostnad fra spillemiddelordningen, til bygging av ordinære anlegg.  

Maksimalsats er kr. 10 000 000,-. I Nordland kan man få Nord-Norgetillegg på inntil 20 % av satsen. Det avsettes kommunale midler til ny 

utredning i 2017.  

²Finansiering forutsetter tilskudd fra Gjensidigestiftelsen i 2016, eventuelt tippemidlerordning i 2017.  

 

³Finansiering av stedsutvikling Moldjord, forutsetter at Nordland fylkeskommune opprettholder tilskuddsordningen i 2019.  Fylkeskommunen kan 

gi inntil 50 % tilskudd av totalkostnaden.  

 

 

 


