Tiltaksplan for idrett, nærmiljø og
friluftsliv
2021-2024
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Kommunestyrets vedtak 17.06.2020
1. Tiltaksplan for idrett, nærmiljø og friluftsliv 2021-2024 vedtas med følgende
endringer og tillegg:
a. Kommunal finansiering av nye tiltak tas ut pga. kommunenes
nåværende økonomiske situasjon. Dette gjelder:
 Toløkka; ballplass og skøytebane
 Skøytebaner; ombygging av vannkummer
b. Tabell 4, punkt 17:
En forutsetning for støtte til kunstgressbane er at dette etableres med
miljøvennlige alternativer til gummigranulat
c. Tabell 4, punkt 31:
Omfattende hogst tillates ikke i Ekornskogen.
d. Tabell 4, punkt 34:
Spillemidler bør ikke brukes på etablering av bilparkeringsplasser, og
bilparkering tas derfor ut av punktet.
e. Pga kommunens økonomi kuttes kommunale tilskudd til
 aktivitetsløype Aschjemskogen
 nedleggelse lysløype Kroer
2. Økonomisk konsekvens skal vurderes i forbindelse med kommunens
handlingsprogram for 2021-2024 og budsjett for 2021.
3. Ås kommune skal i stedet for utdeling av Nemaslug for bekjempelse av
brunsnegler informere om mulige bekjempelsesstrategier på hjemmesiden.
4. Det stilles et generelt krav om at tiltak skal tilpasses eksisterende
naturområder og gjennomføres på en skånsom måte. Omfattende hogst bør
unngås, noe som betyr at nødvendig tynning kan gjennomføres, men at
større trær (28 cm diameter) og andre viktige naturverdier bør få stå. Natur
skal i hovedsak få være natur, også der det tilrettelegges med tiltak.
Naturlige kvaliteter i landskapet, som vegetasjon, bekker og landskapsformer,
skal etter beste evne ivaretas i sin naturlige stand. Rådmannen påser at disse
hensynene formidles til tiltakshavere, og arbeider for at naturhensynet får en
god avveining opp mot andre hensyn i prosjektene.
5. Det bestilles en sak om parkering på Breivoll. Dette for å sikre
fremkommelighet av utrykningskjøretøy og skape bedre oversikt for gående
og syklende.
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Ordliste









Turvei – opparbeidet sti/vei med toppdekke som gir en jevn overflate når
det er bar mark, for fotgjengere, til dels syklister og noen steder skigåere,
med varierende bredder og standard, og fortrinnsvis med et grønt preg,
tilnærmet universelt utformet
Tursti – godt synlig sti ryddet for vegetasjon, men uten eller med liten
grad av opparbeidet grunn
Spillemidler – tilskudd fra kulturdepartementet til anlegg for idrett og
fysisk aktivitet. Skal bidra til en infrastruktur som gir befolkningen
mulighet til å drive både egenorganisert aktivitet og aktivitet i i regi av
den frivillige medlemsbaserte idretten. Anlegg i lokalmiljøet som
stimulerer og tilfredsstiller barns behov for fysisk aktivitet i organiserte
eller egenorganiserte former prioriteres særskilt.
Nærmiljøanlegg – et anlegg eller område for egenorganisert fysisk
aktivitet, som ligger i tilknytning til bo- og/eller oppholdsområder. Med
nærmiljøanlegg menes kun utendørsanlegg.
Ordinære idrettsanlegg – anlegg for organisert idrett og fysisk aktivitet,
samt egenorganisert fysisk aktivitet.
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Om planen
Tiltaksplan for idrett, nærmiljø og friluftsliv rulleres som en del av Ås kommunes
handlingsprogram. Planen rulleres årlig der man legger opp til en utlysning på
våren med tanke på innspill og politisk behandling rett før eller rett etter
sommeren.
På grunn av den økonomiske situasjonen til kommunen og at det allerede er en
del tiltak i planen som ikke er utført, ble det besluttet å ikke ha en større
innspillsrunde i år. Det er sendt direkte forespørsel vedr. tiltak kommunen
kjenner til at er under planlegging, i tillegg til at det er sendt til idrettslagene Ås
IL og Nordby IL, samt idrettsrådet. Det er ikke gjennomført noen runde for
innspill i eldrerådet, ungdomsrådet eller rådet for personer med
funksjonsnedsettelse.
Kulturdepartementet har bestemt at for å komme i betraktning ved tildeling av
spillemidler, skal alle prosjekter være oppført i et kommunalt vedtatt
plandokument for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv.
Tiltakene i planen kan være ordinære idrettsanlegg eller nærmiljøanlegg, det kan
være nyanlegg eller rehabilitering av eksisterende anlegg. Prosjektene skal være
realistiske. Ås kommune har ved årets rullering fått totalt åtte innspill til planen,
dette er inkludert kommunens egne innspill. Årets innspill finnes i vedlegg 1.
Tiltaksplan for idrett, nærmiljø og friluftsliv er ingen spillemiddelsøknad, men en
oppføring i denne planen gir mulighet for å søke om spillemidler. Det er
fylkeskommunen som behandler søknader om spillemidler og vedtar tildeling av
spillemidler. Spillemiddelsøknader skal behandles av kommunens administrasjon
før de oversendes fylkeskommunen. Dette for å påse at alle aktuelle vedlegg er
inkludert og at søknaden er korrekt utfylt. Kommunen skal også foreta en
prioritering av innkomne spillemiddelsøknader før disse oversendes
fylkeskommunen. Dette gjøres ut fra prioriteringene i tiltaksplanen. Kommunens
frist for oversendelse til fylkeskommunen er 15. januar. Frist for innsending av
spillemiddelsøknader til kommunen er 15. november.
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Tiltak
Nye innspill er vurdert i forhold til tiltakene i gjeldende tiltaksplan. Nedenfor er
forslag til tiltak i ny tiltaksplan for 2021-2024, inndelt i ordinære idrettsanlegg og
nærmiljøanlegg. Det er egne tabeller for tiltak som er gjennomført, men som
fortsatt må være med i planen for at det skal kunne søkes om spillemidler.
Oversikten angir hvordan tiltakene er tenkt finansiert, der dette er klart; K =
kommunale midler, S = spillemidler og P = private midler. Det presiseres at
summene her er basert på innspillene som har kommet inn. Faktiske
søknadsbeløp vil fremgå av spillemiddelsøknaden når den kommer.

Ordinære idrettsanlegg
Tabell 1: Ordinære idrettsanlegg – tiltak som er gjennomført, men må
opprettholdes i planen for å kunne søke spillemidler.
Pri.

Beskrivelse

Ansvar

1

Solberg skole – flerbrukshall

Ås kommune

60 000

K
S

2

Ås stadion – rehabilitering
av kunstgressbane

Ås kommune

3 850

K
S

3

Nordby stadion –
rehabilitering av
kunstgressbane
Ås stadion – rehabilitering
friidrettsdekke løpebane

Ås kommune

3 850

K
S

Ås kommune

1 350

K
S

5

Rustad skole –
fleridrettshall

Ås kommune

6

Oppgradering lysanlegg Ås
stadion
Eika sportssenter – nytt
anlegg

Ås kommune

4

9

Overslag
kr. 1000

SiÅs

6

Finansiering

K
S

750

S
K
S
P

Gjennomføres/
kommentar

Søker ytterligere
spillemidler for 2018.
Opprettholdes i planen
i tilfelle tiltaket ikke
tildeles spillemidler.
Tas ut dersom
spillemidler tildeles.
Opprettholdes i plan
for å kunne søke
spillemidler.
Opprettholdes i plan
for å kunne søke
spillemidler.
Opprettholdes i plan
for å kunne søke
spillemidler.
Ferdig 2019.
Kommunal andel
finansieres gjennom
investeringsbudsjett
for bygging av skolen.
Behov for midler
Sportssenteret er
etablert, men
opprettholdes i plan
for å kunne søke
spillemidler.
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11

Eika sportssenter –
rehabilitering av gulv, tak,
ventilasjon og oppvarming.
Aalerudmyra – ny
skytterbane

SiÅs

S
P

Ås skytterlag

S
P

2019

Tabell 2: Ordinære idrettsanlegg – tiltak som ikke er gjennomført, både tiltak fra
tidligere planer, samt nye innspill.
Pri.

Beskrivelse

Ansvar

1

Oppgradering lysløype
Bollerudåsen

Ås kommune

1 300

S
K
P

2

Oppgradering lysløype
Aschjemskogen

Ås kommune

800

S
K
P

3

Åshallen – fleridrettshall

4

Storebrand/Lillebrand –
rehabilitering
Åsgård skole –
fleridrettshall

Ås kommune/
Akershus
fylkeskommune
SiÅs/NMBU

5

Overslag
kr. 1000

Ås kommune

20 000

Finansiering

K
S
P
S
P
K
S

Vedr. finansiering:
K – kommunale midler, S – spillemidler, P – private midler
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Gjennomføres/
kommentar

Påbegynnes 2020,
ferdigstilles mest
sannsynlig ikke før i
2021.
Påbegynnes 2020,
ferdigstilles mest
sannsynlig ikke før i
2021.
Innspill 2019.
Planlegging pågår.
Prosjekt i regi av
SiÅs/NMBU
Spilt inn 2019
Finansiering inngår i
prosjekt for Åsgård
skole.

Nærmiljøanlegg
Tabell 3: Nærmiljøanlegg – tiltak som er gjennomført, men må opprettholdes i
planen for å kunne søke spillemidler.
Pri.

Beskrivelse

Ansvar

Ås kommune

1658

2

Solberg skole flerbruksområde
Solberg skole - fotballbane

Ås kommune

970

3

Solberg skole – skatepark

Ås kommune

1602

4

Solberg skole –
multifunksjonell bane
Badebinge/oppgradering
HC-rampe på Breivoll

Ås kommune

1018

Ås kommune

1 200/
250

Oppgradering stupebrett og
trapp opp fra vannet
Breivoll
Nytt kunstgress i Block
Watne-hallen

Ås kommune

100

K

Ås IL Fotball

900-1000

K
S
P

1

5

6

7

Overslag
kr. 1000

Finansiering

Gjennomføres/
kommentar

K
S
K
S
K
S
K
S
K

Opprettholdes i
tilfelle ikke tildeling
Opprettholdes i
tilfelle ikke tildeling
Opprettholdes i
tilfelle ikke tildeling
Opprettholdes i
tilfelle ikke tildeling
Behov for midler,
avhengig av type
tiltak som velges.
Tidligere bevilgede
midler til Breivoll
benyttes.
Innspill 2020
Kommunen bidrar
med kr. 200 000 pga
modulskolens bruk.

Tabell 4: Nærmiljøanlegg - tiltak som ikke er gjennomført, både tiltak fra
tidligere planer, samt nye innspill.
Pri.

1

Beskrivelse

Ansvar

4 gapahuker
4 bålplasser
3 grill/bålplasser

DNT

Overslag
kr. 1000

400

Finansiering

Gjennomføres/
kommentar

P
S

Tilrettelegging av
uteområde for lek
aktivitet og
naturopplevelse på
Breivoll
Internt innspill.
Midler avsettes
gjennom parkplanen.
Internt innspill.
Tidligere avsatte
midler videreføres
Internt innspill. Egne
SMIL-midler i
begrenset periode.
Breivoll

100

hengekøyeområde

50

Utekjøkken teltplass

200

2

Nærmiljøanlegg i Ås
sentrum

Ås kommune

900

S
K

3

Utendørs idrettspark –
sentrumsområdet

Ås kommune

400

S
K

4

SMIL-møteplass Årungen

Ås kommune

200

5

Aktivitetsløype

DNT

150

S
K
P
P

8

6

Merke og skilte turløype
Natursti og fotballmål
Frisbeegolf
Basketløkke i sentrum

Ås IL basket

75
80
150
120

S

P
S
S
K

7

Sandvolleyball-bane Ås
sentrum

Ås kommune

100

8

15 Pust-i-bakken benker
langs sentrale turstier og
sykkel-løyper.

Ås kommune

90

S
K
P

9

Agilitybane
Kajakkpolo
Kajakknaust og
kajakkbrygge Breivoll
Drivhus Breivoll
Frisbeegolf-bane Breivoll
og NMBU-parken

DNT

50
100
2 250

P
S

11

Frisbee-golfbane i
Nordskogen

12

Kanin- og hønsehus
Utsiktstårn Breivoll
Tretopphytter Breivoll
Småhytter / Losjibygg /
Servicebygg Breivoll
Toløkka; ballplass og
skøytebane, en
samlingsplass i Togrenda
Sandhåndballbaner på
Breivoll

Sindre
Tallaksrud/
NMBU
DNT

10

13

14

15

Aschjemskogen –
nærskogen som arena for
fri trening, lek og
friluftslivsaktiviteter

100
200

S
K
P

Innspill 2020
Internt innspill.
Midler avsettes
gjennom parkplanen.
Internt innspill i tråd
med eldrerådets
innspill.
SMIL-midler
Breivoll

Internt innspill fra
planavdelingen, må
ses i sammenheng
med planer om
frisbee-golf i
Nordskogen

S
P
100
1 000
2 000
4 500

P
S

Breivoll

Askehaug og
Bølstad vel

1 825

Nytt innspill 2020.

Ås IL håndball,
Nordby IL, Ås
kommune
(kultur)

700

P
K
S
P

Ås IL

2 480

9

P
S
K - 200

Må også tas med i
forvaltningsplanen
for statlig sikrede
friluftslivsområder
som godkjennes av
fylkeskommunen.
Tidligere midler
avsatt til utendørs
idrettspark kan være
kommunens bidrag
her.
Man har ikke klart å
lande annen

16

Omgjøring av fotballbane til
basketballbane

FAU Rustad
skole

17

Kunstgressbane ved
fotballhallen
Utsiktstårn Ramlapinnen

Ås IL fotball

Ås kommune

200

20

Ombygging av vannkummer
for at de skal kunne brukes
til uttak av vann for å lage
skøytebaner.
Kart Nordskogen

100

21

Kart NMBU-parken

Ås IL
Orientering
Ås IL
Orientering

22

Kart Nordby

300

23

Kart Kroer

24

Kart Vardåsen

25

Sprintkart for orientering

26

Sjøskogen: gang/sykkelveiforbindelse
mellom sjøskogen og
Fålesloråsen (trasé ikke
fastsatt)

Ås IL
Orientering
Ås IL
Orientering
ÅS IL
Orientering
Ås IL
Orientering
Ås kommune

18

19

P
S

1 450

Ås kommune

10

120

300
200
40

S
P
S
K
P
K

P
S
P
S
P
S
P
S
P
S
P
S

plassering for
utendørs idrettspark.
Forutsetter at plan
for
overvannshåndtering
på skolens uteareal
ivaretas ved denne
omgjøringen.
Opprettholdes i plan.
Internt innspill

Midler ikke vedtatt
til dette tiltaket.

Planlagt utgivelse
2022
Planlagt utgivelse
2021, kanskje
allerede til høsten.
Planlagt utgivelse
2021
Utsettes til 2023
Planlagt utgivelse
2022

Tiltak overført fra
tiltaksplan for sykling
og gange i den
politiske
behandlingen. Ingen
midler lagt inn.
Vurdering av
gjennomføring av
prosjektet (med
tanke på tillatelse fra
grunneiere), samt
grovt
kostnadsoverslag må
foreligge i løpet av
april 2021 for evt å
tas inn i planene fra
2022.

27

Gangvei/snarvei/tursti
Togrenda-Nygårdsveien

Ås kommune

200

28

Gangvei/snarvei/tursti RisBrekkeveien (KongeveienNesset)

Ås kommune

200

29

Terrengløype Nordbytun
ungdomsskole og Nordby
skole

Nordbytun
ungdomsskole
og Nordby skole

30

Sykkelcross-løype til
sykkelopplæring
Oppgradering av
Ekornskogen. Hogst,
fotballbane, bord og benker
Nordbyhuken.
Oppgradering med bord,
benker og bedre stier
Skilting, karttavle med
turistinformasjon i Ås
sentrum
Miljøstasjon til
avfallshåndtering Breivoll

Ås kommune

31

32

33

34

K
S

200
100

Ås kommune

S
K
K
S

Ås kommune

Overført fra
tiltaksplan for sykling
og gange.
Midler for 2020 ikke
bevilget/trukket
tilbake. Vurdering av
gjennomføring av
prosjektet (med
tanke på tillatelse fra
grunneiere), samt
grovt
kostnadsoverslag må
foreligge i løpet av
april 2021 for evt å
tas inn i planene fra
2022.
Overført fra
tiltaksplan for sykling
og gange.
Midler for 2020 ikke
bevilget/trukket
tilbake. Vurdering av
gjennomføring av
prosjektet (med
tanke på tillatelse fra
grunneiere), samt
grovt
kostnadsoverslag må
foreligge i løpet av
april 2021 for evt å
tas inn i planene fra
2022.
Planlagt 2019.
Finansieres av
skolene og
spillemidler.
Internt innspill
Internt innspill.
Omfattende hogst
tillates ikke.
Internt innspill

Ås kommune

100

K
P

Internt innspill

DNT

700

S
P

Breivoll

11

Hundegård Breivoll
Sykkelparkering Breivoll
Parkeringsplasser utenfor
Breivoll
Veibom til Breivoll

20
50
50
100

Vedr. finansiering:
K – kommunale midler, S – spillemidler, P – private midler

Tabell 5: Tiltak/prosjekter som dekkes over driftsbudsjettet og som det ikke kan
søkes midler til:
Pri.

Beskrivelse

Ansvar

Overslag
kr. 1000

1
2

Nedleggelse lysløype Kroer
Utredning av utvikling og
utvidelse av lysløypenettet

3
4

Riving hoppbakke Kroer
Oppgradering og merking
av turveier

Ås kommune
Ås kommune, i
samarbeid med
skigruppa
Ås kommune
Ås kommune

12

Finansiering

Gjennomføres/
kommentar

165
50

K
K

2021
2021

200
200

K
K

2022
2023

Vedlegg 1 – Oversikt over innspill
-

Askehaug og Bølstad vel
o Toløkka; ballplass på sommeren og skøytebane på vinteren, en
positiv samlingsplass i Togrenda.
Rådmannens kommentar: Positivt tiltak i et område det ikke finnes noen
slike plasser. Tiltaket tas med i planen. Finansieringsbidrag fra Ås
kommune må evt. vurderes i forbindelse med budsjettbehandlingen for
2021 i desember 2020. Her vil deler av bidraget fra kommunen evt være
grunnarbeider i forbindelse med istandsetting etter at område har vært
riggplass for prosjektet med oppgradering av vann- og avløpsledninger i
området.

-

Ås IL håndball, Nordby IL, Ås kommune v/kultur
o Sandhåndballbaner på Breivoll
Rådmannens kommentar: Positivt tiltak som tas med i planen. Tiltaket må
også inn i forvaltningsplanen for statlig sikrede friluftslivsområder som
godkjennes av fylkeskommunen. I tillegg må tiltaket byggesøkes.

-

Sindre Tallaksrud
o Frisbeegolfbane i Nordskogen
Rådmannens kommentar: Tiltaket tas med i planen. Tiltaket krever
godkjenning fra NMBU som grunneier, og skigruppa må involveres.

-

Ås IL
o Sandhåndballbaner Breivoll
o Nytt sprintkart for orientering (dekker området Ås vgs i sør, ås
ungdomsskole, idrettsarena og boligfeltet sørøst for
Aschjemskogen)
o Nærskogen som arena for fri trening, lek og friluftsaktiviteter
(Aschjemskogen)
o Ny svømmehall
Rådmannens kommentar: Tiltaket om sandhåndballbane, se ovenfor. Nytt
orienteringskart og «Nærskogen som arena for fri trening, lek og
friluftsaktiviteter» er tiltak som inkluderes i planen. Evt. finansering fra Ås
kommune vurderes i forbindelse med budsjettbehandlingen for 2021 i
desember 2020, og det må også avklares bruk av midlene som er satt av
til «Tuftepark», at de ikke er planlagt flere steder.

-

Ås IL fotball
o Oppgradering av Bjørnebekk fotballanlegg til helårs fotballanlegg
med oppvarmet kunstgressbane og garderobeanlegg
13

Rådmannens kommentar: Dette bør spilles inn til kommunens rullering av
kommuneplanen. Tiltaket er ikke klart for innlemming i tiltaksplanen.
-

FAU Rustad skole
o Omgjøring av en fotballbane til basketballbane
Rådmannens kommentar: Tiltaket tas med i planen for at de skal kunne
søke spillemidler. Det er en forutsetning av overvannshåndteringen på
skolens uteområde er ivaretatt før kommunalteknikk kan godkjenne at FAU
ved Rustad skole gjennomfører tiltaket.

-

Ås kommune, enhet kommunalteknikk
o Det er flere velforeninger rundt om som ønsker å tilrettelegge for å
legge skøyteis om vinteren og som dermed ønsker å koble seg til
kommunens vannkummer for å hente ut vann. Med tanke på
vannsikkerheten må kummer bygges om for at dette skal kunne
gjøres. Enhet kommunalteknikk spiller inn at det settes av et årlig
investeringsbeløp på kr. 200 000 for å etablere 1-2 slike kummer
pr. år avhengig av hvor mye ombygging som må gjøres og ut fra
tilstanden på eksisterende anlegg i kummen.
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