
Plassering av treningshall notat
I Kommuneplanens samfunnsdel 2020-2030 er det et mål å ha flest mulig tilbud 
der man bor. Treningshallen skaper inkludering og mulighet for mestring og 
tilhørighet. Idrett er en viktig del av livskvaliteten. Det kan bidra til et kulturelt 
mangfold og utvikling av lokal identitet og forbedret folkehelse i et sosialt 
fellesskap. Å arbeide for et livskraftig lokalsamfunn og fremme folkehelse er 
viktig for kommunen og er beskrevet i Kommuneplanens samfunnsdel 2020-
2030. Treningshallen er en investering som bidrar til begge deler.

Kommuneplanens arealdel (KPA) 2015-2027 ble det beskrevet to alternativer 
for nye arealer til idrettsformål. Det ene er arealet ved eksisterende 
idrettsanlegget og det andre er ved Vågavannet Steinbrudd. Treningshall ville 
dominert området ved Steinbruddet. Arealet i steinbruddet konkurrerer med 
arealformålet til fremtidig boligformål. 

Bærekraftsmål 3 «God helse og livskvalitet» er vektlagt. Skjervøy kommune skal 
skape et aktivt idretts- og kulturmiljø som gir fysisk og psykisk helsegevinst.

Alternativ Beskrivelse av alternativet
Dagens situasjon og potensialet i eksisterende reguleringsplan Alternativ 0
 Et mye brukt område
 Mangler treningshall
Treningshall ved Vågavannet/SteinbruddetAlternativ 1
 Plass for utvidelser 
 Lett tilgjengelig utenfra
 God utsikt
 Mer bilkjøring til og fra treningshallen
 Besøk til treningshallen, men lite besøk til resten av øya
 Behov for konsekvensutredning 
 Potensiell større påkjenning for arter, naturtyper og økosystemer
Treningshall ved eksisterende idrettsanlegg Alternativ 2
 Energi og arealeffektivt – et kompakt idrettsanlegg 
 Gangavstand fra barne- og ungdomsskolen
 Redusert bilbruk til og fra treningshallen
 Nært sentrum
 Må rive klubbhuset for å oppføre treningshall og ikke plass til 

utvidelser
 Ikke behov for konsekvensutredning
 Ikke vesentlig virkning på miljø eller samfunn
 Arealkonflikter:

Behov for flytting av skøytebanen
Ny skitrase 
Riving av klubbhuset/HV-huset
Behov for to nye lager



Endringer av idrettsanlegget ved alternativ 2 

Endringer Positiv virkning Negativ virkning
Skitrase Skitraseen revideres og blir optimalisert. Behov for reguleringsplan med 

konsekvensutredning.
Skøytebane Skøytebanen flyttes og et lager plasseres 

nærmere skøytebanen som er til fordel for 
bruk av banen.

Flyttingen påvirker parkeringsområdet ved 
kirkegården.

Trafikkforhold Det plasseres skilt for å redusere bilkjøring 
og parkering ved idrettsanleggene. 

Hovedåren inn til idrettsanlegget vil bli via 
Trollveien. 

Tennisbanen Omreguleres til parkeringsplasser. Mister muligheten for tennisbane.
Treningshallen Øker tilbudet for innendørs fysisk aktivitet Hovedsakelig rettet mot fotball


