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1 Forord 
Røst kommune skal fremme befolkningens helse, trivsel og gode sosiale og miljømessige forhold. 

Alle har et selvstendig ansvar for egen helse, men kommunen skal legge til rette for at man enkelt 

kan ta gode valg som forebygger sykdom, skade og lidelse og fremmer trivsel og sosialt fellesskap. 

Fysisk aktivitet er helsefremmende og gir økt livskvalitet. En aktiv livsstil gir dokumenterte positive 

helseeffekter, både fysisk, psykisk og sosialt. I tillegg er fysisk aktivitet med på å forebygge 

livsstilssykdommer. Hvordan man er aktiv spiller ingen rolle, det viktigste er at man er aktiv på en 

eller annen måte man selv trives med. Uorganiserte aktiviteter er like viktig for at hver enkelt skal 

kunne ivareta og fremme egen helse. 

Røst kommune skal være med å tilrettelegge for gode arenaer og anlegg hvor det kan drives 

aktivitet. Gode aktivitetsvaner begynner i tidlig alder, det må derfor sørges for at det nye 

oppvekstsenteret får et godt uteområde som innbyr og stimulerer til aktivitet. Gode 

aktivitetsarenaer må også tilknyttes bomiljøene. Friluftsliv er en stor aktivitet det er viktig å 

tilrettelegge for, også med universelt utformede turstier. Et kommunalt engasjement er nødvendig 

for å oppnå dette. 

Det helsefremmende og forebyggende arbeidet i Røst kommune skal satses videre på i alle 

aldersgrupper og tjenesteområder. 

2 Innledning 
Kommunedelplan for fysisk aktivitet og naturopplevelser er et politisk dokument og et 

styringsverktøy for å oppnå målsettingen kommunen når det gjelder anlegg og aktiviteter for idrett 

og fysisk aktivitet. 

Røst har siden 1991 hatt en plan for utbygging av anlegg for idrett. Fra 2002 har det også vært fokus 

på aktivitet, og handlingsprogram for aktivitet ble fra da en del av planen. Det er utviklet en 

forståelse av at det ikke er tilstrekkelig for det offentlige å kun engasjere seg i anleggsutbygging, 

engasjement i aktivitet er også nødvendig for å oppnå allsidig fysisk aktivitet for et bredt spekter av 

befolkningen. 

Planen skal bidra til å sikre gode oppvekstsvilkår, og til å fremme kommunen som en attraktiv 

kommune å bo i og flytte til. Planen er utarbeidet etter bestemmelsene i Plan- og bygningsloven, og 

følger også anbefalingene fra veilederen «Kommunal planlegging for idrett og fysisk aktivitet». 

Det er krav fra Kulturdepartementet om en slik plan for å kunne søke spillemidler. Siste revisjon var i 

planen for perioden 2011 - 2015. 

2.1 Målsetting 
I Røst kommune har alle grupper i befolkningen, i eget nærmiljø eller i kommunen ellers, gode 

muligheter til allsidig fysisk aktivitet og naturopplevelser. 

2.2 Utfordringer 
Røst kommune utarbeidet i 2016 rapporten «Folkehelsekartlegging». Resultater fra denne 

rapporten, Fylkeshelseundersøkelsen, innspill som er kommet i planprosessen, samt erfaringer ligger 

til grunn for de utfordringer vi ser framover.  

Selv om det finnes mange utfordringer, så må man også ta med at det er mye positivt som skjer i 

kommunen. Vi har mange aktive lag og foreninger, og unike muligheter for fysisk aktivitet og 

naturopplevelser. 
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Aktuelle samfunnsaktører i Røst trenger kunnskap om våre ressurser og utfordringer i sitt framtidige 

arbeid med fysisk aktivitet og naturopplevelser. 

3 Utviklingstrekk i kommunen 
I 2. kvartal 2021 hadde Røst kommune 476 innbyggere. Dette er en nedgang siden 2010 da 

befolkningstallet var på hele 612 innbyggere. SSB forespeiler en forventet utvikling av befolkningen i 

2030 på 466 innbyggere. Framskrivingen viser også at innbyggergruppen med eldre over 80 år øker, 

og vil innen 2045 overstige gruppen med barn og unge mellom 0-17 år.  

 

Figur 1: Befolkningsvekst (B, inndeling per 1.1.2020) − prosent vekst. Kilde: Kommunehelsa 

statistikkbank. 

 

Figur 2: Framskrevet befolkning (inndeling per 1.1.2020) − kjønn samlet, antall. Kilde: Kommunehelsa 

statistikkbank. 

4 Kommunale strukturer/eksisterende planer 
Røst kommuneplansystem skal ivareta planverk og planprosesser i kommunen. Kommunedelplan for 

fysisk aktivitet og naturopplevelser er en del av dette plansystemet. 

Handlingsprogrammet i kommunedelplan for fysisk aktivitet og naturopplevelser rulleres hvert år i 

sammenheng med budsjett- og økonomiplanarbeidet. 
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Kommuneplanen er den overordnete planen i Røst kommune. I planprogrammet for 

kommuneplanens samfunnsdel er det tatt med at folkehelseperspektivet er en viktig forutsetning for 

videre planlegging og må inn i overordnet planverk. Kultur-, idretts- og andre fritidsaktiviteter er 

nødvendig for trivsel i et samfunn. Det bør sees på behov ulike deler av Røstsamfunnet har, hva som 

tilbys i dag og muligheter for ytterligere tilrettelegging.  

I kommuneplanens arealdel er det avsatt arealer til idrettsanlegg, friluftsområder og nærmiljø- og 

lekeareal. 

5. Status for Røst kommune 
Røst kommune har en forholdsvis samlet bosetting. Røst kan by på en flott natur og et variert 

nærmiljø. Røst har derfor et særlig godt utgangspunkt for utvikling og tilrettelegging av fysisk 

aktivitet og naturopplevelser. Kommunen har en sentral rolle som pådriver i dette arbeidet. Innsats 

og delaktighet fra privatpersoner og frivillige lag og foreninger, er imidlertid avgjørende for å lykkes. 

5.1 Situasjonsbeskrivelse 
Situasjonsbeskrivelsen i forhold til fysisk aktivitet og naturopplevelser har vi valgt å se på i to 

dimensjoner, den som skjer organisert gjennom lag og foreninger og den uorganiserte delen. 

Organisert fysisk aktivitet og naturopplevelser 

A-laget herrer HESA    Fotballgruppa Røst IL 

Småguttelag fotball     Fotballgruppa Røst IL 

Old-Boys fotball    Fotballgruppa Røst IL 

Trimturer     Trimgruppa i NettNo 

Turbøker på ferjekaia, Ånnhammaren og i Øran Trimgruppa i NettNo 

Badminton  

Intervalltrening     24 fit club 

Folkebad     Røst kommune 

Baneskyting     Røst Skytterlag 

Ungdoms- og juniorklubb    Røst kommune     

Innebandy      Innebandyklubben 

Seniordans  

Rosasløyfeløpet  

Kajakkutleie     Røst jeger og fiskeforening  

Sauesanking i Marka/fjellan  

Strandsonerydding 

Røstkoret  

I tillegg gis det organisert tilbud om fysisk aktivitet gjennom barnehagen / SFO og skolen. 



 

 

5 

Uorganiserte aktiviteter 

Vi har lite dokumentasjon på dette området slik at våre vurderinger baserer seg på generelle 

betraktninger. Vi mener å ha belegg for at storparten av den fysiske aktiviteten som skjer i Røst 

kommune skjer uorganisert. 

Barn og unge utøver fysisk aktivitet i sitt nærmiljø gjennom lek og moro. Vårt generelle inntrykk er at 

våre barn har en brukbar fysisk aktivitet, og at det meste skjer uorganisert. Den voksne delen av 

befolkningen benytter turgåing langs vei eller i naturen som sin primære måte å utøve fysisk 

aktivitet på. Det blir stadig observert folk på rulleskøyter, turgåere, likeså synes det som stadig flere 

benytter sykkel som triminstrument og framkomstmiddel. (Gjerne med småbarn plassert i 

sykkelseter, og større barn med egne sykler). I tillegg er det mye fysisk aktivitet gjennom hagearbeid, 

fritidsfisking, eggsanking o.a. 

 
Røst kommunes bidrag i forhold til fysisk aktivitet 

I tillegg til at Røst kommune har folkebad, deler ut kulturmidler til fysisk aktivitet og har diverse tiltak 

gjennom samarbeidsavtalen med Nordland fylkeskommune, så bidrar kommunen også bl.a. på 

følgende måter: 

• Driftsansvar for kommunale idrettsanlegg 

• oppfølging av lag og foreninger 

• Koordinering av informasjon 

• Tilskudd til aktivitet og prosjekter 

• Har fokus på fysisk aktivitet som helsefremmende virkemiddel 

• Har ansvar for miljøvern og arealplanlegging 

• Har ansvar for bygg- og anleggsteknisk rådgiving 

5.2 Eksisterende anlegg  
Anlegg Aktivitet Eier 

Querinihallen Flerbrukshall Røst kommune 
v/Querinihallen KF 

Fotballbane fotball Røst kommune 

Gymnastikksal / samfunnssal div. aktiviteter Røst kommune 

Svømmehall  Røst kommune 

Ballbinge  Røst kommune 
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Utendørs skytebane 
m/skytterhus 

baneskyting Røst Skytterlag 

Skolegården lekestativ, paradis Røst kommune v/ Røst skole 

Lekeplass i Hammarbakken  Hammerbakken Vel 

Lekeplass i Klakken  Klakken Vel 

Lekeplass på Golan  Røst kommune 

Lekeplass i Gråsonen  Røst kommune 

Lekeplass i Nesset  Foreldregruppe 

 

5.2.1 Querinihallen 
Querinihallen er øyas storstue. Hallen ligger midt på Røstlandet, lett tilgjengelig for alle som føler 

behov for å røre litt på seg, og inneholder både treningshall med internasjonale mål og 

treningssenter med topp moderne utstyr 

5.2.2 Fotballbane 
Fotballbanen ligger sentralt på øya og like ved skolen. Det er en kunstgress-bane med spilleflate 65 x 

105 m. Banen har lysanlegg.  

5.2.3 Gymnastikksal  
Gymnastikksalen ligger i skoleanlegget og benyttes også som samfunnssal / aula i tillegg til 

undervisningsformål. Størrelsen på salen er 10 x 15 m, i tillegg er det revyscene. Hallen blir fjernet i 

forbindelse med bygging av nytt oppvekstsenteret. 

5.2.4 Svømmehall 
Bassenget er 12,5 x 6 m uten mulighet for å stupe. Anlegget benyttes i forbindelse med skolens 

undervisning og som folkebad en gang i uken.   

5.2.5 Lekeplasser 
Det finnes fem lekeplasser i kommunen; i Hammarbakken, Klakken, Gråsonen, Nesset og på Golan. 

Enkelte av disse lekeplassene har i senere tid blitt tatt ut av bruk og bør forsøkes reetablert. 

5.3 Analyse av behov for aktivitet og anlegg 
Røstsamfunnet er basert på fiskerinæringen og er i perioder avhengig av en betydelig mengde tilført 

arbeidskraft. I tillegg kommer mange fremmede båter inn til øya for å levere fangstene. Dette 

medfører at innbyggertallet i høysesongen fordobles. Sett fra næringslivets side er det viktig at 

lokalsamfunnet kan tilby allsidige og tilrettelagte aktivitetstilbud.  

Det er i tidligere vedtak forutsatt at den gamle skolebygning rives. Det er foretatt en ny 

gjennomgang av tallene rundt dette og kostnaden for legging av nytt tak over basseng og garderober 

er oppjustert. Det legges til grunn at det gjenstår et bygg som tilsvarer ca. 46 x17 meter, basert på 

underetasjen i betongfløyen ved Røst skole. Anslått kostnad for riving av betong og trebygning, samt 

legging av nytt tak mm er kr. 7,2 mill. 
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Det er nødvendig å kvalitetssikre lekeplassene.  

Det er videre behov for å merke turstiene.   

I forbindelse med bygging av nytt oppvekstsenter er det viktig å tilrettelegge for en naturlig 

møteplass for sosialt samvær.  

6. Lofoten friluftsråd 
Lofoten friluftsråd startet som et pilotprosjekt i 2013 på initiativ fra bl.a. Lofotrådet. Prosjektet 

kjørte i 3 år og var avsluttet 31.12.2016. I juni 2017 var det besluttet etablere et permanent 

friluftsråd.   

Friluftsrådet er eiet av de 6 kommuner i Lofoten og jobber med friluftsaker på tvers av 

kommunegrensene. Friluftsrådet har kontorsted på Lofoten Matpark på Leknes, men har oppdrag i 

alle medlemskommunene. 

Administrasjonen og styret lager hvert år et arbeidsprogram for det kommende år. Gjennom 

arbeidsprogrammet har styret vedtatt at friluftsrådet i 2020 skal jobbe med bl.a. disse temaer: 

• Planer for friluftslivets ferdselsårer 

• Friluftsforskrift for Lofoten 

• Friluftsskoler 

• Friluftscamp 

• Stitiltak 

• Læring i friluft 

• Utstyrbanker 

• Friluftsliv for alle 

• Dokumentasjon av ferdsel  

Fullstendig arbeidsprogram for 2020 kan lastes ned her. 

https://files.solvecms.com/lofoten-friluftsraad-no/a5f9fe4/Arbeidsprogram%202020%20-%20Utkast%20v3.docx
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7. Handlingsprogram aktivitet 

7.1 Idrett og fysisk aktivitet 
Definisjon 

Idrett = aktivitet i form av trening, eller konkurranse i den organiserte idretten 

Fysisk aktivitet = egenorganiserte trenings- og mosjonsaktiviteter, herunder friluftsliv og aktiviteter 

preget av lek 

7.2 Nasjonale anbefalinger/føringer 
I henhold til anbefalinger fra Helsedirektoratet bør voksne og eldre være fysisk aktive i minimum 150 

minutter med moderat intensitet eller 75 minutter med høy intensitet per uke, eller en kombinasjon 

av moderat og høy intensitet. Barn og unge anbefales minst 60 minutter daglig fysisk aktivitet. Minst 

tre ganger i uka bør aktiviteten være med høy intensitet, og inkludere aktiviteter som gir økt 

muskelstyrke og styrker skjelettet. 

Helsedirektoratet sier dette i forhold til fysisk aktivitet og lokalt folkehelsearbeid: 

• Kommunen bør planlegge bo- og nærmiljøer og områder for friluftsliv som stimulerer til 

fysisk aktivitet for alle 

• Kommunen bør tilrettelegge for gåing, sykling og være en pådriver for kollektivtransport 

• Kommunen bør tilrettelegge for fysisk aktivitet i, og i tilknytning til, barnehager og skoler 

• Kommunen bør tilrettelegge for fysisk aktivitet på, og i tilknytning til, arbeidsplasser 

• Kommunen skal støtte og samarbeide med frivillige og ideelle aktører om fysisk aktivitet 

• Kommunen bør samarbeid med private aktører om fysisk aktivitet 

• Kommunen bør styrke innbyggernes kunnskap om fysisk aktivitet, inkludert kampanjer for å 

stimulere til økt fysisk aktivitet 

• Kommunen bør legge til rette for bruk av fysisk aktivitet i helse- og omsorgstjenestene. 

Leve hele livet - En kvalitetsreform for eldre 

Leve hele livet er en reform for aktivitet, deltakelse og sosialt fellesskap. Målet er å ta vare på eldres 

forhold til familie, venner og sosialt nettverk og skape gode opplevelser og møter på tvers av 

generasjonene. Fysisk, sosial og kulturell aktivitet skal være tilpasset den enkeltes interesser, ønsker 

og behov. Når livet blir ekstra sårbart, skal eldre få mulighet til samtale, motivasjon og støtte. 

Å skape generasjonsmøter handler både om å etablere møteplasser mellom unge og eldre i 

dagliglivet og om å organisere aktivitet og virksomhet på tvers av generasjonene. Det kan for 

eksempel skje på skoler og arbeidsplasser, eller i sykehjem og nærmiljø. For å skape flere gode 

møteplasser, er det viktig at kommunene utvikler politikk og planverk som tilrettelegger for et 

tettere samarbeid mellom generasjonene. 

Nasjonale faglige råd fra Helsedirektoratet 

1. Fysisk aktivitet for barn og unge 

Barn og unge bør være i fysisk aktivitet minimum 60 minutter hver dag. Aktiviteten bør være variert 

og intensiteten både moderat og hard. 

2. Fysisk aktivitet for voksne og eldre 

Voksne og eldre bør være fysisk aktive i minimum 150 minutter med moderat intensitet eller 75 

minutter med høy intensitet per uke, eller en kombinasjon av moderat og høy intensitet 
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Øvelser som gir økt muskelstyrke til store muskelgrupper bør utføres to eller flere dager i uken 

Eldre med nedsatt mobilitet, personer som er ustø, anbefales i tillegg å gjøre balanseøvelser og 

styrketrening tre eller flere dager i uken 

3. Fysisk aktivitet for gravide 

Gravide bør delta i fysisk aktivitet av moderat intensitet i minst 150 minutter i uken 

4. Stillesitting – begrense tiden i ro 

Tiden i ro bør begrenses, og stykkes opp med mer aktive perioder 

7.3 Prioritert tiltaksdel for å fremme fysisk aktivitet 
PROSJEKT: PROSJEKTEIER ANSLÅTT 

KOSTNAD 

PLANLAGT 

FERDIG 

FRILUFTSSKOLE KOMMUNEN/FRILUFTSRÅDET  ÅRLIG 

FOLKEHELSEUKE FOLKEHELSEKOORDINATOR  ÅRLIG 

DANS FOR ELDRE SENIORDANSEN  ÅRLIG 

PAINTBALL UNGDOMSKLUBBEN  ÅRLIG 

 

7.4 Uprioritert liste over langsiktige behov 
- etablering av utstyrssentral ved Røst oppvekstsenter 
- tilrettelegging ferdsel på Ytter-Sandøya 
- tilrettelegging ferdsel på Vedøya og Storfjellet 
- informasjonstavler 
- etablere frisklivssentral  

 

8 Handlingsprogram anlegg 

8.1 Bygging av anlegg 
Det har vært stor aktivitet med anleggsutbygging de senere årene, og det er forholdsvis god 

anleggsdekning i kommunen. I anleggsregisteret er det registrert i alt 15 ulike anlegg. 

Idrettsstrategi for Nordland fylkeskommune 2018-2022 sier dette om anlegg: 

Anleggsutvikling som ivaretar spillemidlenes to hovedformål: 

• anlegg til bruk for trening og konkurranser i regi av organisert idrett 

• Anlegg og tilrettelegginger med formål å stimulere til lavterskel og egenorganisert fysisk 

aktivitet. 

Flere aktive gjennom lavterskel og egenorganiserte aktivitetstilbud gjennom 

• Flere nærmiljøanlegg som tilfredsstiller behovet for egenorganisert fysisk aktivitet nært 

bosted og skole 

• I arbeidet med tettstedsutvikling – fokus på tettstedsnære aktivitetsmuligheter inkl. turstier, 

turveier og aktivitetsparker 
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Kulturdepartementet sier i «Bestemmelsene om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet» 

følgende: 

«Spillemidler til bygging og rehabilitering av anlegg for idrett og fysisk aktivitet med stort 

brukspotensial, samt nærmiljøanlegg, er sentrale virkemidler for å innfri de statlige målene på 

anleggsfeltet. 

Spillemidler til bygging og rehabilitering av idrettsanlegg skal bidra til infrastruktur som gir 

befolkningen mulighet til å drive aktivitet, både i regi av den frivillige, medlemsbaserte idretten og 

gjennom muligheten for egenorganisert aktivitet. 

Anlegg i lokalmiljøet som stimulerer og tilfredsstiller barns behov for fysisk aktivitet i organiserte 

eller egenorganiserte former, prioriteres særskilt. Når det gjelder ungdom, er det et mål å utvikle 

anlegg som tilfredsstiller ungdommens behov for utfordringer og variasjon. 

Ungdom må gis mulighet til å medvirke i utformingen av anlegg. Anleggene bør fungere som gode 

sosiale møteplasser i lokalsamfunnene. 

Det er et grunnleggende prinsipp at tilskudd i form av spillemidler ikke skal danne grunnlag for 

fortjenestebaserte eierformer eller omdannes til fortjeneste for private eiere.» 

Ny idrettsmelding er under arbeid og det forventes at denne kommer før sommerferien 2021, 

eventuelt høst 2021. 

8.2 Prioritering av søknader om spillemidler 
Kommunestyret foretar prioriteringen av mottatte spillemiddelsøknader. Frist for innsending av 

søknader er 15. oktober hvert år. Kommunestyret behandler saken i desember, og søknadene 

innsendes til fylkeskommunen innen 15. januar.  

Søknadene skal prioriteres i to grupper: nærmiljøanlegg og ordinære anlegg. (inkl. rehabilitering og 

handicapanlegg) men samme prioriteringsliste. Anleggene skal stå på uprioritert liste i 

kommunedelplanen hvis det skal være mulig å søke spillemidler. Dette gjelder spesielt større anlegg. 

8.3 Finansiering av anlegg 
Spillemidler 

nye ordinære anlegg og rehabilitering av eksisterende anlegg (1/3 av kostnadene + 20 % lokalt tillegg 

for Nordland) - maxbeløp for forskjellige anlegg. 

nærmiljøanlegg (50 %) max kr. 300.000,00 (ikke tillegg for Nordland) 

Egenfinansiering 

• dugnad 

• egenkapital 

• lån 

• gaver/rabatter – Fra tildeling 2017 gis det ikke tilskudd fra spillemidlene basert på verdien av 

rabatter og gaver. 

I 2010 ble det opprettet en ny rammestyrt ordning for kompensasjon av merverdiavgift ved bygging 

av idrettsanlegg. Ordningen er søknadsbasert, og kompensasjon gis innenfor den rammen Stortinget 

bevilger for det enkelte år. Departementet fastsetter retningslinjene, mens Lotteri- og 

stiftelsestilsynet har ansvar for forvaltningen av ordningen. MVA kompensasjonen kan ikke legges til 

grunn i finansieringsplanen for anlegget. 
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Søkere om spillemidler og kommunale anleggsmidler må være forberedt på at det kan være noen års 

ventetid på tilskuddordningen. Byggestart før tilsagn gis skjer på engen risiko. 

8.4 Finansiering av aktivitet 
Det er på kulturbudsjettet avsatt midler som kan brukes til tiltak i handlingsprogrammet for aktivitet. 

Det jobbes også aktivt med å søke ulike tilskuddsordninger om midler til å igangsette tiltak. 

8.5 Finansiering av utstyr 
Tilskuddordningen Spillemidler til utstyr forvaltes av NIF. Lag og foreninger, inkludert særforbund, 

tilknyttet NIF kan søke om tilskudd. Utstyr det kan søkes tilskudd til er begrenset til en liste for hver 

enkelt særidrett og omfatter ikke driftsutstyr eller personlig utstyr. Mer om ordningen på 

www.idrettsforbundet.no . 

8.6 Finansiering drift idrettslag 
Lokale aktivitetsmidler (LAM) er en tilskuddsordning fra Kulturdepartementet (KUD) spesifikt rettet 

mot lokale lag og foreninger som driver idrett og fysisk aktivitet for barn og ungdom. 

Midlene skal bidra til økt idrettsaktivitet, deltakelse og frivillighet. Det er arbeidet i det enkelte 

idrettslag for barn (6-12 år) og ungdom (13-19 år) som skal tilgodeses. 

Det er idrettsrådene som fordeler LAM til idrettslagene i sin kommune etter retningslinjer fra KUD 

og anbefalinger fra NIF. I 2020 var beløpet tildelt lag i Røst kr. 28.616. 

8.7 Prioritert plan for ordinære og nærmiljøanlegg 
PROSJEKT: PROSJEKT-

EIER 
ANSLÅTT 
KOSTNAD 

PLANLAGT 
FERDIG 

UTEOMRÅDE VED NYTT 
OPPVEKSTSENTER 

RØST 
KOMMUNE 

1 500.000 kr 
(eks. mva.) 

2022-2023 

OMBYGGING AV SVØMMEHALL RØST 
KOMMUNE 

7 200.000 kr 
(eks. mva.) 

2022-2023 

 

8.8 Prioritert handlingsdel friluftsanlegg 
PROSJEKT: PROSJEKT-

EIER 
ANSLÅTT KOSTNAD PLANLAGT 

FERDIG 

SERVICEHUS MED TOALETT  RØST 
KOMMUNE 

720.000 kr (eks. mva.) 2022- 

TURSKILT OG INFOTAVLER RØST 
KOMMUNE 

FORTSETTELSE 
PROSJEKT 

2022-2023 

SANSEPARK RØST 
KOMMUNE 

EKSTERNE 
MIDLER/DUGNAD 

2022-2023 

 

  

http://www.idrettsforbundet.no/
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9 Vedlegg 

Oversikt fra anleggsregisteret 

 

Anleggsnavn Sted Eier Anleggskategori Anleggstype Anleggsklasse

Røst skole skøyteløkke Røst skole RØST KOMMUNE Mindre utendørsanlegg Flerbruksområde (ute) Nærmiljøanlegg

Røstlandet trimløype Røstlandet trimløype RØST KOMMUNE Friluftslivsanlegg Tur-/skiløype Ordinært anlegg

Røst båthavn Røst båthavn RØST KOMMUNE Vannsportanlegg UDEFINERT Ordinært anlegg

Røst skole skateboardrampe Røst skole RØST KOMMUNE Skateanlegg Skatepark Nærmiljøanlegg

Vedøya turkart Vedøya RØST KOMMUNE Kart Orienteringskart Ordinært anlegg

Røst kunstgressbane Røst idrettsplass RØST KOMMUNE Fotballanlegg Fotballbane kunstgress Ordinært anlegg

Røst idrettshall Røst idrettshall RØST KOMMUNE Idrettshaller og aktivitetssaler Fleridrettshall Ordinært anlegg

Røst skole Røst skole RØST KOMMUNE Mindre utendørsanlegg Liten balløkke/-bane Nærmiljøanlegg

Røst skole basseng Røst skole RØST KOMMUNE Svømme- og stupeanlegg Opplæringsbasseng (inne) Ordinært anlegg

Røst skole Røst skole RØST KOMMUNE Idrettshaller og aktivitetssaler Fleraktivitetssal Ordinært anlegg

Røst idrettsplass Røst idrettsplass RØST KOMMUNE Fotballanlegg Fotballbane grus Ordinært anlegg

Røst skytterhus Røst skytebane RØST SKYTTERLAG Idrettshus og servicebygg Klubbhus Ordinært anlegg

Røst skytebane 100 m Røst skytebane RØST SKYTTERLAG Skyteanlegg Riflebane (ute) Ordinært anlegg

Røst skytebane 200 m Røst skytebane RØST SKYTTERLAG Skyteanlegg Riflebane (ute) Ordinært anlegg

Røst skole ballbinge Røst skole RØST KOMMUNE Mindre utendørsanlegg Ballbinge Nærmiljøanlegg


