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Tiltaksplan for idrett, nærmiljø og friluftsliv 2017-2020 
 
 
 

Vedtatt av kommunestyret i Ås 07.09.2016 



 

Innledning 
 

Tiltaksplanen 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. 
 
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. Tiltak under planlegging tas ikke inn i tiltaksplanen før det foreligger en prosjektbeskrivelse og et enkelt 
kostnadsoverslag. Disse blir stående i oversikten over innspill til de er klare til å realiseres. Ås kommune har ved årets rullering fått totalt 19 
innspill til planen, dette er inkludert kommunens egne innspill. Årets innspill finnes i vedlegg 1. 
 
Tiltaksplanen 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.  
 

Tiltaksplan 2017-2020 

Nye innspill er vurdert i forhold til tiltakene i gjeldende tiltaksplan. Nedenfor er forslag til tiltak i ny tiltaksplan for 2017-2020, inndelt i ordinære 
idrettsanlegg og nærmiljøanlegg. 
 
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 anlegg 

For ordinære anlegg kan man som hovedregel få støtte til 1/3 av godkjent kostnad, med en maksimal grense på kr. 700 000,-. For større anlegg 
finnes det særskilte tilskudd. 
For anleggene Ås kommune er eier/utbygger av er kostnadene oppgitt eks. mva. 
 

    
Finansiering  Finansiering  Finansiering  Finansiering  

 

    
2017 2018 2019 2020 

 

Pri. Anleggstype Eier/Utbygger 

Kostnad 
i 1000 

kr. K S P K S P K S P K S P Merknad 

1 Rehabilitering Åshallen Ås kommune 7 400 6 000 1 400                     

Prosjektet er delvis 
gjennomført, men 
rehabilitering av tak og 
gulv gjenstår. Kommunen 
har fått deltilsagn til dette 
arbeidet, men tiltaket 
opprettholdes i planen for 
å kunne søke om 
ytterligere tilskudd. 
Kommunale midler er 
allerede innarbeidet i 
prosjektet med hallen. 

2 
Solberg skole - 
flerbrukshall 

Ås kommune 60 000                         

Søkt spillemidler for 2016 
og fått deltilskudd. 
Opprettholdes i plan for å 
kunne søke ytterligere 
tilskudd. 

3 O-kart Eldor 
Ås IL 
Orientering 

305   102 203                   Opprettholdes i plan. 

4 
Rehabilitering 
Storebrand/Lillebrand 

Ås 
kommune/SiÅs 

6 000 4 000 2 000                     

Nytt tiltak utløst av 
modulskole på grusbanen 
ved Ås stadion. Idrettens 
behov må dekkes den 
perioden modulskolen står 
på Ås stadion. 



5 
Ås tennisanlegg - 
rehabilitering 

Ås tennis- og 
badmintonklubb 

2 094   698 1396                   
Noe endret prosjekt i 
forhold til tidligere. Tiltaket 
opprettholdes i planen.  

6 
Ås stadion - 
oppmerking av 
friidrettsdekket 

Ås kommune 250 250                       Nytt tiltak i planen.  

7 
Nordskogen lysløype - 
oppgradering av 
lysanlegg 

Ås kommune 2 000 1 300 700                     Nytt tiltak. 

8 
Nordby stadion - 
oppsetting av telthall for 
utendørstrening 

Nordby I.L. 
fotball 

1 550   516 1034                   Nytt tiltak. 

9 
Ås stadion - 
Rehabilitering av 
kunstgressbane 

Ås kommune 3 500 2 500 1 000                     

Ved rehabilitering av 
kunstgressdekket vil et 
mer miljøvennlig alternativ 
til gummigranulat bli 
vurdert. 

10 
Nordby stadion - 
Rehabilitering 
kunstgressbane 

Ås kommune 3 500       3 500 1 000               

Ved rehabilitering av 
kunstgressdekket vil et 
mer miljøvennlig alternativ 
til gummigranulat bli 
vurdert. 

11 
Grusbane - Solberg 
skole 

Ås kommune 2 091                         
Kommunal andel 
finansiseres gjennom 
investeringsbudsjettet. 

12 O-kart Nordby sør 
Ås IL 
Orientering 

255         85 170             Opprettholdes i plan. 

13 
Rustad skole - 
flerbrukshall 

Ås kommune                           
Kommunal andel 
finansiseres gjennom 
investeringsbudsjettet. 

14 
GG-hallen 
treningssenter 

SiÅs 80 000   4500 75500                   
Innspill fra 2015 
opprettholdes. 

15 
Årungen ro- og 
padlesenter - 
rehabilitering/utbygging 

Stiftelsen 
Årungen ro- og 
padlesenter 

68 010                         

Opprettholdes i plan. 

      236955 14050 10916 78133 3500 1085 170 0 0 0 0 0 0   



 

Kommentar til tiltak som ikke lenger er med i planen: 
- Ikke noe som har gått ut av planen siden forrige rullering. 

 

Nærmiljøanlegg 

For nærmiljøanlegg kan det søkes om tilskudd på 50 % av godkjent kostnad. Maksimalt tilskudd per anleggsenhet er kr. 300 000. Nedre 
beløpsgrense for godkjent kostnad er kr. 50 000 (tilskudd kr 25 000). Enkelte særskilte tilskudd kan gis. 
For anleggene Ås kommune er eier/utbygger av er kostnadene oppgitt eks. mva. 
 

    
Finansiering  Finansiering  Finansiering  Finansiering  

 

    
2017 2018 2019 2020 

 

Pri. Anleggstype Eier/Utbygger 
Kostnad 

i 1000 
kr. 

K S P K S P K S P K S P Merknad 

1 
Utendørs idrettspark 
(Tuftepark) - 
sentrumsområdet 

Ås kommune 400 200 200                     
Midler avsatt i 2014 
videreføres. 

2 O-kart Åsmåsan 
Ås IL 
Orientering 

134   67 67                   
Opprettholdes i plan etter 
innspill fra 
orienteringsgruppa. 

3 
Bevegelsesanlegg med 
tau, stokker og dekk 

FAU Brønnerud 
skole 

220   110 110                   Nytt innspill 

4 
Solberg skole - 
flerbruksområde 

Ås kommune 400 200 200                     
Kommunal andel finansieres 
gjennom 
investeringsbudsjettet. 

5 
Solberg skole - 
basketballkurver 

Ås kommune 40 20 20                     
Kommunal andel finansieres 
gjennom 
investeringsbudsjettet. 

6 
Solberg skole – 
sandvolleyballbane 

Ås kommune 100 50 50                     
Kommunal andel finansieres 
gjennom 
investeringsbudsjettet. 



7 
Solberg skole – utendørs 
bordtennisbord 

Ås kommune 112 56 56                     
Kommunal andel finansieres 
gjennom 
investeringsbudsjettet. 

8 
Solberg skole – belysning 
nærmiljøanlegg 

Ås kommune 300 150 150                     
Kommunal andel finansieres 
gjennom 
investeringsbudsjettet. 

9 

Solberg skole – 
vanningsanlegg for 
islegging vinterstid 

Ås kommune 400 200 200                     
Kommunal andel finansieres 
gjennom 
investeringsbudsjettet. 

10 
Solberg skole – 
parkour/hinderløype 

Ås kommune 600 300 300                     
Kommunal andel finansieres 
gjennom 
investeringsbudsjettet. 

11 

Breivoll friområde: Enkel 
oppgradering av 
parkeringsplasser, 
oppgradering av toaletter, 
oppgradering av HC-
rampe, oppgradering 
adkomststier fra 
parkeringsplasser, faste 
utegriller. 

Ås kommune 2 500 1250   1250                   

Nytt innspill. Tiltak i 
forvaltningsplanen for statlig 
sikrede friområder. Her vil 
kommunen søke Akershus 
fylkeskommune om midler 
gjennom ordningen om 
tilskudd til statlig sikrede 
friområder. 

12 
Solberg skole – 
skateboardanlegg 

Ås kommune 600       300 300               
Kommunal andel finansieres 
gjennom 
investeringsbudsjettet. 

13 
Solberg skole – utendørs 
buldrevegg 

Ås kommune 100       50 50               
Kommunal andel finansieres 
gjennom 
investeringsbudsjettet. 

14 Solberg skole – tursti Ås kommune 200       100 100               
Kommunal andel finansieres 
gjennom 
investeringsbudsjettet. 

15 

Solberg skole – 
BMX/offroad/ferdighetslø
ype 

Ås kommune 500       250 250               
Kommunal andel finansieres 
gjennom 
investeringsbudsjettet. 



16 
Solberg skole – godkjente 
minimålbur 

Ås kommune 60       30 30               
Kommunal andel finansieres 
gjennom 
investeringsbudsjettet. 

17 
Solberg skole - Kurver til 
frisbeegolf 

Ås kommune 6       3 3               
Kommunal andel finansieres 
gjennom 
investeringsbudsjettet. 

18 O-kart Nordskogen 
Ås IL 
Orientering 

96               48 48       
Opprettholdes i plan etter 
innspill fra 
orienteringsgruppa. 

19 O-kart Vardåsen 
Ås IL 
Orientering 

130               65 65       
Opprettholdes i plan etter 
innspill fra 
orienteringsgruppa. 

20 Nærmiljøkart Ås sentrum 
Ås IL 
Orientering 

200                     100 100 Nytt innspill 

      7664 2426 1636 1710 733 733 0 0 113 113 0 100 100   

 
Kommentar til tiltak som ikke lenger er med i planen: 

- Ås tennisanlegg – minitennisbane 
Ikke lenger aktuelt på nåværende tidspunkt. 

- Kyststien – komplettere kyststien fra Kjærnes/Nebba til Oppegård grense, samt skilte kyststien. 
Kyststien er nå skiltet. Tiltak med enkel utbedring av stien på noen steder er under planlegging for gjennomføring i løpet av 
sommeren/høsten. 

- Fotballbane – rehabilitering Dysterlia vel 
Det har ikke kommet noe videre innspill vedrørende dette, så tiltaket går ut av planen inntil det foreligger konkrete planer. 


