
Saksfremlegg 
 

 

Arkivsak: 17/271   

Sakstittel:  KOMMUNAL FINANSIERING TIL OPPGRADERING AV 

LYSLØYPER  

 

 

Rådmannens innstilling: 
Lebesby kommunestyre vedtar kommunal finansiering av spillemiddelsøknader som følger: 

1) Kjøllefjord Idrettsplass lysanlegg , kommunal andel 281 938.- 

2) Oksefjorddalen lysløype lysanlegg 147 494.- 

 

Beløpene, til sammen 429 432.- dekkes av «kraftlagsfondet» 251080037 

 

 

Saksutredning: 
Vedlegg:e 

 

 

Andre dokumenter: 

 

 

Faktaopplysning: 

 

 

Det er sendt inn, og godkjent to spillemiddelsøknader fra kommunen. Det er utskifting av 

lysanlegg på Kjøllefjord Idrettsplass og Oksefjorddalen lysløype. Bakgrunnen for dette er at 

lysene som i dag er i lysløypen kan inneholde PCB. 

 

Kjøllefjord idrettsplass lysanlegg 

Ifølge innsendt kostnadsoverslag er totalkostnad for prosjektet kr 513 438. Ny søknadssum 

blir da kr 214 000. 

 

Dette gir følgende finansieringsplan: 

Spillemidler                        214 000 kr 

Kommunale midler         281 938 kr (Dette er kravet for at anlegget skal være fullfinansiert) 

Dugnad                                  17 500 kr 

Sum                                      513 438 kr 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oksefjorddalen lysløype lysanlegg 



Ifølge innsendt kostnadsoverslag er totalkostnad for prosjektet kr 437 084. Søknadssum blir 

da kr 219 000. 

 

Dette gir følgende finansieringsplan: 

Spillemidler                        219 000 kr (Ettersom det er PCB, kan det søkes om inntil 50 % av 

godkjent kostnad) 

Kommunale midler         147 494 kr (Dette er kravet for at anlegget skal være fullfinansiert) 

Dugnad                                  74 590 kr 

Sum                                      447 084 kr 

 

Det er behov for samme utskifting av lysanlegg på lysløypene i Lebesby og Bekkarfjord. 

Dessverre ble det ikke mulig å fremskaffe nødvendig dokumentasjon for disse prosjketene 

inne fristen for søknad til Fylkeskommunen. Disse er derfor ikke med i denne runden. Men 

bør prioriteres neste runde. 

 

En annen problemstilling er at vi ikke har en godkjent plan for idrettsanlegg, dermed er det 

vanskelig for kommunen og/eller lage og foreninger fra kommunen å søke spillemidler. Det 

er et absolutt krav at denne kommer på plass før nye søknader kan sendes. Det fremme sen 

egen sak på dette. 

 

Vurdering: 

 

De nevnte lysanlegg er av eldre dato, og mange av lyspunktene inneholder lys med PCB -

holdige stoffer som er forbudt. For denne kategorien gis det en større tilskuddsandel på 

tippemidlene. For andre lyspunkt(idrettsbanen) er det en lavere tilskuddsandel. Idrettsbanen 

er en del av skianlegget, derfor er disse søknaden fremmet samtidig.  

 

Eierforholdene er slik at kommunen eiere lysanlegget på idrettsbanen og IL Nordkyn eier 

lysanlegget i Oksevågdalen lysløype.  

 

Alternativet til å skifte ut lyspunktene nå er å fortsette med de som er i dag til de eventuelt 

blir stengt, eller vi ikke får deler til vedlikehold. Men kommunen bør tilstrebe å få etablert 

lysanlegg som er i tråd med dagens lovkrav så fort som mulig. Rådmannen anbefaler at det 

gis kommunal finansiering til de to anleggene som fikk godkjent søknad, og at det gis 

kommunal finansiering for Lebesby og Bekkarfjord i forbindelse med budsjettbehandlingen 

for 2018, og at dette tas inn i den nye «idrettsplanen» 

 

 

 

Harald Larssen 

Rådmann 

 

 

  Harald Larssen 

  Rådmann 

 

 

Dette dokumentet er godkjent elektronisk og derfor uten underskrift. 

 


