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Forord 
 
 
Herved foreligger Skiptvet kommunes vedtatte kommunedelplan for fysisk aktivitet. Den  
omfatter en langsiktig del i 12 år fra 2011-2022 og et kortsiktig fireårlig rullerende handlings-
program for perioden 2011-2014. 
 
Foreliggende kommunedelplan er utarbeidet på basis av tidligere kommunedelplanen for 
fysisk aktivitet 2001-2004 som ble vedtatt i kommunestyret 19.12.2000. Planarbeidet er vide-
reført gjennom kommunedelplan for fysisk aktivitet 2005-2008. Denne planen ble rullert i 
2007 og behandlet i HUK 11.11.2008 og vedtatt i kommunestyret 9.12.2008 under sak 67/08.  
 
Arbeidet med revisjon av kommunedelplanen ble tatt opp igjen i 27.april 2010. Møte med lag 
og foreninger ble avholdt 19. mai på Herredshuset i Skiptvet og fulgt opp med befaring på 
anleggene 21. juni sammen med Harald Frorud og kultursjef Camilla Ekeli.  
 
Arbeids-/ styringsgruppa har bestått av Torgunn Skjelle Sollid, Harald Frorud, Ole 
Skaar/Torbjørn Werner, Tor Dyre Vaa, Svein Olav Agnalt og Camilla Ekeli med seniorrådgi-
ver Aage Langeland som prosjektkoordinator. 
Oppstart av planarbeidet er bekjentgjort i samsvar med bestemmelsene i Plan- og byg-
ningsloven og annonser i lokalpressen. Kommunedelplanen vil også bli lagt ut på kommu-
nens hjemmeside. 
 
På eget oppfølgingsmøte 2. august ble arbeidsgruppa informert om status for arbeidet, fram-
driften av planarbeidet med gjennomgang av aktuelle anlegg i forbindelse med nytt hand-
lingsprogram. Det ble da gitt tilslutning til at planforslaget legges fram for hovedutvalget HUK 
den 24. august og deretter sendes ut på høring. I forbindelse med høringsrunden ble det lagt 
opp til et eget allmøte om planforslaget 2. september.  
 
Etter høringen i september/ oktober har styringsgruppa hatt møte 2.november, gjennomgått 
innspill fra lag og foreninger og fremmet forslag til handlingsprogram. Planen ble sluttbe-
handlet i hovedutvalget 23. november, i formannskapet 30. november og kommunestyret 14. 
desember 2010.  
 
 
 
Skiptvet januar 2011 
 
 
 
 
Kjell Eivind Solberg           Svein Olav Agnalt       Camilla Ekeli 
Rådmann             Ordfører  kultursjef 
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1.0 Innledning. 
1.1 Bakgrunn for planen 
Bakgrunnen for utarbeidelse av kommunedelplaner for idrett og friluftsliv ligger i et pålegg fra Kultur-
departementet (rundskriv nr. v-7/93) om at kommunene skal utarbeide kommunedelplaner for idrett og 
friluftsliv og at fylkeskommunene skal følge opp denne planlegginga med en samordnende fylkes-
delplan for idrett og friluftsliv på fylkesnivå. 
I ny fylkesdelplan for idrett og fysisk aktivitet i Østfold er det videre anført følgende:  
”Denne vekslende vedvarende planprosessen mellom de to forvaltningsnivåene vil etter hvert meisle 
ut regionalpolitikken for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv på fylkesnivå.” 
Det vises også til veileder for Kommunal planlegging for idrett og fysisk aktivitet V-0798 fra Kulturde-
partementet. Denne veilederen forelå ved årsskiftet 2000/2001 og erstatter Kommunalplanlegging av 
anlegg og områder for idrett og friluftsliv fra 1993. 
Veilederen kan bestilles hos Statens trykksakekspedisjon Telefaxs:22 24 27 86. E-post:ste-
bestilling@ft.dep.no 
Kommunale/ fylkeskommunale delplaner for anlegg og områder for idrett og friluftsliv skal være et 
styringsverktøy ved tildeling av kommunale/ fylkeskommunale tilskudd og spillemidler. 
Kommunedelplanen er en betingelse for stønad i form av spillemidler. 

 
1.2 Formålet med planen. 
Målet med planarbeidet er at kommunen i samarbeid med ulike brukergrupper skal få en 
oversikt over behovene for anlegg og områder for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv. Det er 
disse behovene for framtidig utbygging som skal prioriteres og danne grunnlaget for bevilgninger og 
arealplanlegging de kommende år. I tillegg er formålet med planen at den 
skal motivere til et samarbeid om utarbeidelse av en mer helhetlig politikk for fysisk aktivitet 
i kommunen. 
Kommunedelplanen for fysisk aktivitet i Skiptvet skal bidra til: 

• Gjennomføre en plan- og målstyrt utbygging av anlegg og tilrettelegging av områder 
for fysisk aktivitet. 

• Koordinere virksomheter innen idrett og friluftsliv. 
• Sikre arealer for lek, friluftsliv og idrettsaktiviteter og samordne behovene for disse. 
• Følge opp konsekvenser for arealer og anlegg ut fra rikspolitiske retningslinjer for 

             barn og unge. 
• Bedre mulighetene for finansiering av utbygging. 
• Utvikle gode opplegg for drift og vedlikehold. 
• Avklare kommunens og organisasjonenes oppgaver, ansvar og økonomiske 

             forpliktelser ved utbygging og drift av anlegg og områder for fysisk aktivitet. 
• Informere planens lesere om idretts- og aktivitetstilbud. 
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1.3 Organisering av planprosessen i kommunen. 
Foreliggende kommunedelplan er en videreføring av tidligere kommunedelplanen for fysisk aktivitet 
2001-2004 vedtatt 19.12.2000 og kommunedelplanen for 2005-2008. Planarbeidet er videreført med 
et rullerende handlingsprogram i 2007. 
Arbeidet med revisjon av kommunedelplanen ble tatt opp igjen i april 2010 med en arbeids-/ styrings-
gruppe som har bestått av kultursjef Camilla Ekeli, Svein Olav Agnalt, Torgunn Skjelle Sollid, Harald 
Frorud, Ole Skaar/Thorbjørn Werner og Tor Dyre Vaa, med seniorrådgiver Aage Langeland som pro-
sjektkoordinator. 
Planarbeidet er bekjentgjort i samsvar med bestemmelsene i Plan- og bygningsloven med annonser i 
lokalpressen. Oppstarten er også blitt lagt ut på kommunens hjemmeside. 
 
1.4 Forholdet til kommuneplanen og andre delplaner. 
Her bør det legges vekt på: 

• Lokalisering av anlegg og områder til friluftsformål på kommuneplanens arealdel 
• Innspill til økonomiplanen og langtidsbudsjettet når det gjelder kommunal andel til prioriterte 

søknader om spillemidler 
Kommunedelplanen for fysisk aktivitet er utarbeidet på grunnlag av veileder fra KKD 2009 og fylkes-
delplanen for fysisk aktivitet i Østfold 2010-2013. 
Demografisk data er innhentet fra Østfold Analyse,SSB og Østfold  Idrettskrets ved siden av nødven-
dig grunnlagsopplysninger fra kommunale planer. Lag og foreninger har bistått med helt nødvendig 
opplysninger og innspill om anleggsbehovet i tida framover.   
 

Kommunestyret 

 
 
Figuren viser plan- og behandlingsprosessen for kommunedelplanen for fysisk aktivitet i Skiptvet 
kommune 2011-2022.  
 
Skiptvet kommune har utarbeidet kommuneplan med arealdel 2010-2020. Planen ble vedtatt av kom-
munestyret 20. april 2010, under sak 25/10. 
Kommuneplanen har gitt et godt grunnlag for planarbeidet. Dels gjennom sine hovedmål for kommu-
nen og dels gjennom retningslinjer for arealbruken. Arealdelen har også et utmerket kartgrunnlag med 
flere temakart som kan benyttes i denne planprosessen. 
 
 
 
 
 
 

Referansegrup-
pe. Samhand-
ling med lag og 
foreninger  
 
 

Formannskapet 

Hovedutvalg for kultur, opp-
vekst og omsorg  
Kultursjef Camilla Ekeli 

Hovedutvalgets  
Arbeidsgruppe. 
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1.5 Planprosess 
Kommunedelplanens langsiktige del for 2011-2022 med fireårig rullerende handlingsprogram for peri-
oden 2011- 2014. 

Rammer og 
           Kommuneplanens arealdel Retningslinjer 

Forutsetninger: 
Aktuelle inn-
spill 

Geografisk og de-
mografiske data 

Fra institusjo-
ner, organisa-
sjoner og nett-
verksgrupper. 

Registrering av 
anlegg, økonom-
iske rammer mv. 

 
 
Skjema viser planprosessen for kommunedelplanen for fysisk aktivitet i Skiptvet. Den viktigste delen 
av planarbeidet ligger i gjennomføringen av de forskjellige tiltak som knyttes opp mot økonomiplanen 
med rullerende handlingsprogram og årlige budsjett. 
For kommunedelplanen for fysisk aktivitet hefter også forutsetninger som knytter seg til de årlige søk-
nader om spillemidler som etter vedtak i kommunestyret sendes fylkeskommunen  innen 15. januar 
det påfølgende år. 
 
1.6  Planperioden 
Kommunedelplanen for anlegg og områder for friluftsliv, idrett og fysisk aktivitet har en kortsiktig og en 
langsiktig del: 

• Den kortsiktige delen- handlingsprogrammet, har et tidsperspektiv på 4-år. Den rulleres hvert 
år. Innholdet skal vise prioritert liste over anlegg med kostnader, anleggsstart og finansiering. 
Den delen skal knyttes opp mot kommunens handlingsprogram med økonomiplan for samme 
4-års periode 2011 – 2014 og de årlige budsjettrutiner. 

• Den langsiktige delen har et tidsperspektiv på 12 år og omtaler den overordnede målsetting 
og utvikling. For Skiptvet er denne tidsperioden fra 2011-2022. Denne delen skal inneholde en 
beskrivelse av det langsiktige behov med uprioritert liste over anlegg og områder. Revidering-
en skal skje i en syklus på 4 år og helst samtidig med revideringen av kommuneplanen. 

 
1.7 Definisjoner og klargjøring av begreper 
Vi har hentet begrepsavklaringer fra Kulturdepartementets St.meld. nr. 14 (1999-2000) «Idrettslivet i 
endring» (Idrettsmeldingen). 

1.7.1  Idrett 
Med idrett forstås aktivitet i form av konkurranse eller trening i den organiserte idretten. 

      Visjon 
          
       Mål 

       
       Strategier 

     Tiltak på 
        bestemte 

        4-årig 
        rullerende    

      områder         H.program 

Økonomiplan 
Årlige budsjett 
2011-2014
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1.7.2  Idrettsanlegg 
Kulturdepartementet opererer med følgende klassifisering av tre hovedkategorier av idrettsanlegg: 
- Nærmiljøanlegg 
- Ordinære anlegg 
- Nasjonalanlegg 
Nærmiljøanlegg er anlegg eller områder tilrettelagt for egenorganisert fysisk aktivitet, hovedsaklig 
beliggende i tilknytning til bo- og/ eller oppholdsområder. Områdene skal være fritt allment tilgjengeli-
ge og beregnet for egenorganisert fysisk aktivitet, primært for barn og ungdom, men også for lokalbe-
folkningen for øvrig. Nærmiljøanlegg skal ikke dekke behovet for anlegg til organisert idrettslig aktivitet 
eller ordinær konkurranseidrett. Nærmiljøanlegg kan lokaliseres i tilknytning til et skoleanlegg/ og eller 
idrettsanlegg. Ved samlokalisering med idrettsanlegg gjelder at anlegget skal være for egenorganisert 
fysisk aktivitet. 
Ordinære anlegg er de tilskuddsberettigede som framgår av «Forskrifter og bestemmelser om stønad 
av spillemidlene til anlegg for idrett og friluftsliv». I hovedsak er de ordinære stønadsberettigede an-
leggstypene nært knyttet til konkurranse- og treningsvirksomhet. De tekniske krav til mål og utforming 
av anleggene tar utgangspunkt i konkurransereglene til det enkelte særforbund. Under ordinære an-
legg hører også nå rehabilitering, ombyggingsanlegg, helsesports- og friluftsanlegg. 

Nasjonale anlegg er anlegg for internasjonale idrettsarrangement. (Det er ingen slike anlegg i Øst-
fold). 

• Fylkesanlegg: Et fylkesomfattende idrettsanlegg for en særidrett. Forøvrig et anlegg med en stan-
dard som gjør det mulig å arrangere norsk mesterskap. 

• Regionale anlegg: Idrettsanlegg som er lokalisert og dimensjonert slik at det kan fungere som et 
idrettsanlegg for 2- eller flere kommuner. Forutsetningene for dette er at vertskommunen engasjerer 
seg økonomisk. 

1.7.3  Fysisk aktivitet 
Med fysisk aktivitet forstås (i henhold til St. meld 41) egenorganiserte trenings- og mosjonsaktiviteter, 
herunder lek.  
I foreliggende kommunedelplan benytter vi fysisk aktivitet som en fellesbetegnelse for både idrett og 
friluftsliv. 
 
1.7.4  Friluftsliv   
Miljøverndepartementets St. meld. nr. 40 (1986-87) definerer friluftsliv som opphold og aktiviteter i 
friluft i fritida med sikte på miljøforandring og naturopplevelse (f.eks. fotturer, skiturer, jakt, fiske, ba-
ding, båtturer, bærturer m.v.)  
I St.meld. 39 (2000 - 2001) har Miljøverndepartementet lagt fram følgende Nasjonale mål for friluftsli-
vet: Strategiske mål: Alle skal ha høve til å drive friluftsliv som helsefremjande og miljøvennleg aktivitet 
i nærmiljøet og i naturen elles. 
 
Nasjonale resultatmål: 

1. Friluftsliv basert på allemannsretten skal haldast i hevd i alle lag av befolkningen. 
2. Barn og unge skal ha høve til å utvikle dugleik i friluftsliv. 
3. Område av verdi for friluftslivet skal sikrast slik at det fremjar miljøvennlig ferdsel, opphald og 

hausting, og at naturgrunnlaget blir teke vare på. 
4. Ved bustader, skular og barnehagar skal det vere god tilgang til trygg ferdsel, leik og annan 

aktivitet i ein variert og samanhengande grønstruktur med gode samband til omkringliggjande 
naturområde. 

 
1.7.5  Friluftsområder og friområder 
Friluftsområder og friområder blir ofte brukt som fellesbetegnelser på grønne områder som er tilgjeng-
elig for allmennhetens fri ferdsel. 
 
Friluftsområder er store, oftest uregulerte områder som i hovedsak er i privat eie - og som omfattes 
av allemannsretten. Områdene benyttes til turliv, jakt, fiske, trim og aktiv trening. I kommuneplansam-
menheng er områdene vist som Landbruks-, Natur- og Friluftsområde (LNF-område). I regulerings-
sammenheng kan friluftsområder avsettes til Spesialområde friluftsliv (jfr. pbl §25, nr. 6). 
 
Sikra friluftsområder er tilrettelagte områder for allmenn bruk. De er sikra ved offentlig erverv, servi-
tutt (bruksrett) eller langsiktig leieavtale. 
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Friområder dekker avgrensede områder med spesiell tilrettelegging og opparbeiding for allmennhe-
tens uhindrede rekreasjon og opphold. I kommuneplanens arealdel er friområder oftest vist som byg-
geområde på kartet, da det betraktes som en del av dette formål. I reguleringssammenheng er friom-
råder en egen kategori (jfr. pbl § 25, nr. 4). 
 
2.0 Demografiske data 
2.1 Befolkningsutviklingen. 

Kilde SSB og Østfold analyse 
 
Folkemengden i Skiptvet 2001-2010 
 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Endring 
Tils totalt 3213 3258 3327 3336 3355 3402 3413 3525 3492 3541 +328 (10,2%) 
 

            
            
  

 

 

Utespill på Nes lensemuseum, sommeren 2010. Foto tatt av Magdalena Mekin 

 
2.2  Befolkningsprognose. 
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For Skiptvet er det bare kjørt prognoser basert på fremskrivning av befolkningsutviklingen 2005-2010. 
Prognosen er utarbeidet av Østfold Analyse. 
 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2020 2025 2030
0-5 år 274 283 294 292 277 285 296 305 314
6-15 år 486 482 483 495 513 505 528 546 563
16-19 år 205 207 197 186 187 194 198 212 216
20-66 år 2141 2165 2188 2211 2226 2239 2330 2412 2526
67-69 år 73 81 96 110 122 128 115 127 119
70-79 år 190 189 190 190 205 216 311 358 361
80-89 år 147 147 138 139 130 130 111 135 201
over 90 år 25 25 29 27 28 29 32 28 27
Tot. befolkning 3541 3579 3615 3650 3688 3726 3921 4123 4327

Skiptvet - befolkningsprognoser bastert på befolkingsutviklingen 2005-2010

 
Vi gjør oppmerksom på at beregningsgrunnlaget her gir et lavere folketall enn i kommuneplanen. Pan-
da prognosen her (s.8), kommer ut med 4663 i 2030. Ønsker kommunen en revudering av denne 
prognosen vil det bli tatt opp med Østfold Analyse. Vi gjør ellers oppmerksom på at befolkningsprog-
nosen som ble benyttet i kom.delplanen for 2005-2008 kom ut med 3542 personer i 2020. 

 
2.3  Aldersgrupper- Utviklingen 1991-til 2007  
 Beregningene er gjort av Østfold Analyse på grunnlag av Boligbyggeprogrammet 2009-2020 
 med Skiptvet + 120 som prognosealternativ.  

Skiptvet - befolkningsutviklingen for barnegruppene 1981-
2010 og prognoser frem til 2030
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Skiptvet - befolkingsutviklingen for eldregruppene 1981-
2010 og prognoser frem til 2030
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For de eldre aldersgruppene kan Østfold  Analyse presentere følgende befolkningsprognose som 
viser at den såkalte ”eldrebølgen” vil slå inn om 3-4 år i Skiptvet. Aldersgruppen 70-79 vil få en tilvekst 
på +168 (88%) fra 2010-2025 hvilket gir en stor utfordring når det gjelder aktivitetstilbudene for de 
eldre i kommunen. 
Som Helsedirektoratet sier: ”Det er aldri for sent å begynne med fysisk aktivitet.” Da en 90-åring hørte 
dette på et sykehjem, sa hun: ”Takk. Da venter jeg litt til.” ! 
 
 
3.0 Registrering av aktivitet, anlegg og områder. 
 
Registrering og undersøkelser av dagens aktivitetssituasjon skal danne grunnlag for målformuleringer, 
utarbeidelse av strategier for kommunens engasjement på aktivitetssiden og for vurderinger av an-
leggsbehovet i kommunen. 
Aktiviteten i kommunen registreres av hvert enkelt lag og samordnes av Idrettsrådet. Relevante opp-
lysninger om lagene kan være: 

• Medlemskap i ulike aldersgrupper f.eks. inndelt i barn inntil 12 år, ungdom 13-19  år vokse og 
eldre. 

• Kjønsfordeling 
• Hvilke aktivitetsformer/ idrettsgrener som drives. 
• Hvilke aktiviteter de enkelte grupper ønsker 
• Hvorfor den enkelte slutter å trene/ konkurrere i idrettslaget 

 
 
 
3.1  Lag og foreninger. 
Idrettslagene i Skiptvet kommune hadde pr.01.01.10 893 medlemskap. Dette tilsvarer 25% av folke-
mengden. For fylkets som helhet utgjør denne andelen ca 30%.For Skiptvet utgjør andelen kvinnelige 
medlemskap 59%, mens det tilsvarende tall for ØIK er 36% av det samlet medlemsmasse i fylket For 
øvrig har fleridrettslaget Skiptvet 51% av samlet medlemsmasse i kommunen. 
 
 
 

Kommunedelplanen for fysisk aktivitet I Skiptvet kommune 
Idrett og friluftsliv 2011-2022  Handlingsprogram 2011-2014 

10



Vedtatt i kommunestyret 14.12‐2010 
 

3.1.1 Antall medlemmer i idrettslag –og friluftsorganisasjoner. 
 
Kvinner-Aldersgrupper 0-5 6-12 13-19 20-25 26-år Totalt
Skiptvet IL 6 92 35 20 42 195
Skiptvet kjøre og rideklubb 0 4 14 1 16 35
Skiptvet klatreklubb 0 3 2 8 3 16
Skiptvet motorak-
tivitetsklubb 

0 3 6 1 20 30

Skiptvet svømme- og 
livredningsklubb 

90 24 4 0 4 122

Skiptvet turnforening 7 28 12 0 80 127
  
  
Skiptvet kommune 103 154 73 30 165 525
Østfold Idrettskrets  K 1288 7262 6138 1960 13642 30290
 
Menn-   Aldersgrupper 0-5 6-12 13-19 20-25 26-år Totalt
Skiptvet IL 5 108 50 33 68 264
Skiptvet kjøre og rideklubb 0 0 0 0 3 3
Skiptvet klatreklubb 0 4 1 4 3 12
Skiptvet motorak-
tivitetsklubb 

0 18 15 1 30 64

Skiptvet svømme- og 
livredningsklubb 

4 14 0 0 6 24

Skiptvet turnforening 1 0 0 0 0 1
  
Skiptvet kommune 10 144 66 38 110 368
Østfold Idrettskrets  M 1073 10311 8712 3786 29088 52970
 
Opplysningene gjelder for 1. januar 2010 og er innhentet fra Østfold Idrettskrets.(ØIK) 
Sammenlignet med forrige registreringen i (mars 2004) kom.delplanen for 2005-2008, har fleridrettsla-
get Skiptvet IL fått redusert sitt medlemstall fra 747 (håndball, fotball og skigruppa) til 459 medlem-
skap pr. 1. januar 2010. Skiptvet Turn har i samme periode redusert sitt medlemstall fra 217 til 128 
mens Motoraktivitetsklubben har opprettholdt sitt medlemstall med 94. 
Årsakssammenhengen her er opp til laga og kommunen og vurdere.Det bør bemerkes at andelen 
registrerte medlemskap i Skiptvet kommune er ikke vesentlig mindre relativt sett enn antallet i hele 
Østfold som sådan. (25%- mot 30%). Ser vi også bort fra Skiptvet skytterlag, Jeger og fiskerforening-
en, Bedriftshåndballen og Askim Jeger og fisk som ikke er med i registreringen nå, er antall medlem-
skap omtrent det samme som i 2004. Folketallet har dog økt på disse 6 åra slik at det nok er noe ned-
gang i antall medlemskap relativt sett. 
Hovedkonklusjonen må imidlertid bli, at det i første rekke har skjedd en vridning i aktivitetstilbudet i 
kommunen med nye lag og at idrettslaga har arbeidet målbevist på området fysisk fostring. Satsingen 
på barnesida er unik i Østfold. 
 
 Kvinner Menn Totalt 
Aldersgrupper i % Skiptvet ØIK Skiptvet ØIK Skiptvet ØIK 
0-5 år 11.2 1,5            1.1 1,3 113 2361 
 6-12 år 17.3 8,7 16.2 12,4 298 17573 
13-19 år   8.3 7,4 7.4 10,5 139 14850 
20-25 år   3.5 2,4 4.3 4,5 68 5746 
26- og over 18.5 16,3 12.2 34,9 275 42730 
Tils. i alt 525    30290        368  52970          893       83260  
I alt i % 58.8%    36,3       41.2%    63,6           100      100 
 
 
Det vi i først rekke legger merke til, er den høye andel registrerte 0-5 åringer i Svømme og livred-
ningsklubben. Det er også en gjennomgående høyere andel kvinner i organisert idrett i Skiptvet, 
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sammenlignet med fylket(ØIK). Dette gjelder ikke i tilsvarende grad for menn hvor spesielt aldersgrup-
pen 26 år og over,  trekker ned.  
Fleridrettslaget Skiptvet IL, har når det gjelder aldersgruppen 6-12 år, svært mange  i aktivitet sett i 
forhold til fylket og ØIK. Dette lover svært bra for den fysiske fostringen i kommunen. 
 
3.1.2 Andre lag og foreninger. 
 
Av andre lag og foreninger som driver fysisk aktivitet foreligger det ingen fullstendig oversikt. Her kan 
nevnes: 
Gjøkeredet fritidsklubb, Skiptvet speiderklubb, Lions Club, Skiptvet helselag, Skiptvet Røde 
kors, Skiptvet Frivilligsentral, Haugen vel, Engskroken vel, Lund vel, Meieribyen vel, Vidnes 
vel, Voll vel, Brekkeveien vel, Skiptvet handicaplag, Gammeldansens venner, Skiptvet byg-
deungdomslag, Skiptvet bygdekvinnelag, Skiptvet bondelag, Heli og Langli travselskap. 
 
Videre er det grunneierlag og skogeierlag som har interesser i friluftsliv og som bør være høringspar-
ter i planarbeidet. 
 
3.1.3 Uorganisert aktivitet. 
Vel halvparten av den voksne norske befolkningen utøver en eller annen form for regelmessig fysisk 
aktivitet. En stor del av aktiviteten foregår uorganisert i regi av familie, venner eller alene. De senere 
år har tilslutningen til private helse- og treningssenter økt sterkt. Disse er ofte velutstyrte, har tilgjenge-
lig fagpersonell og tiltrekkende lokaler.  
Skiptvet kommune har også et slikt tilbud, men det er ikke medtatt i denne planen. Vi mener at fokus 
må settes på barn og unge med utvikling av såkalte street aktiviteter; filesykling og scateboard for 
ramper ved siden av ballspillaktiviter med bingenopplegg osv. "Bedre helse" gjennom fysisk aktivitet i 
forhold til folketallet er målet, men "avkobling, glede og økt arbeidsevne" er også viktige momenter. 
 

3.2  Registrering av aktivitet. 
De finnes pr. i dag ingen fullstendig oversikt over antall aktivitetstimer i de forskjellige idrettsanlegg. I 
de private anlegg har vi ingen fullstendig registrering, men i de kommunale anleggene som blir utleid 
vil det bli gjennomført en registrering. Dette vil bli tatt opp senere. 
 
Anlegg Hvilken aktivitet/       utnyttet  % Behov for rehab. og nyanl. 
Større anlegg  
  
Treningsanlegg / 
uorganisert aktivitet 

 

    
Hytter  
    
Friluftsanlegg    
    
    
 

3.3 Registrering av anlegg og områder. 
 Veilederens anvisning 
Ved registrering av eksisterende idrettsanlegg bør kommunen for hvert enkelt anlegg legge vekt på 
mangler og behov for utbedringer, tilrettelegging for funksjonshemmede, registrering av aktiviteten 
som foregår og ikke minst drift og vedlikehold. 
 
En står nå foran en omlegging av de statlige tilskudd til opparbeidelse av idrett- og friluftslivsrelaterte 
anlegg i kommunene. Tidligere var det stort sett ønskene fra idrettslagene som dannet kommunens 
anleggsplan, og ønskene ble vanligvis ført opp i den rekkefølge de kom inn. Med det store behov det 
var for idrettsanlegg med god kommunal økonomi, fungerte dette systemet stort sett bra. 
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I den senere tid har det på landsplan blitt bygget en del anlegg, som etter kort tid er blitt nedlagt på 
grunn av manglende driftsmidler. Det vil derfor i framtida bli lagt stor vekt på behovsanalyser og realis-
tiske økonomiske driftsplaner for nye anlegg.  
En må videre i større grad basere fremtidens anleggsutbygging på rehabilitering, standardheving og 
utvikling av eksisterende anlegg framfor utbygging av nye. En slik dreining vil ikke medføre nye utgifter 
til drift av anleggene. Bruksfrekvensen av anleggene kan allikevel økes som en følge av bedre stan-
dard. 
Anlegg med stort brukerpotensiale og flerbruksmuligheter bør ligge godt an prioriteringsmessig. Det 
må også vurderes om anlegg for små idretter kan bygges som region- eller fylkesanlegg.  
Eksempler på anlegg som ellers bør prioriteres i fremtiden, vil være turstier og joggeløyper. Dette er 
enkle anlegg som er rimelige både i anlegg og drift og som blir brukt av mange.  
 
4.0 Drift og vedlikehold 
Skiptvet kommune hadde i 2009 med budsjett for 2010 følgende beregnede kostnader til drift av egne 
anlegg og støtte til lag og drift av private anlegg. 

 
Anlegg/ Tilsk. medlemmer 2009 2010 
Grunntilskudd/ oppstarttilskudd  330.000,- 
Husleietilskudd  160.000,- 
Støtte til forsamlingslokaler    48.000,- 
Kursstøtte    30.000,- 
Underskuddsgaranti    10.000,- 
Jubileumsgaver      3.000,- 
Barn og unges kommunestyre    40.000,- 
   
   
Drift og vedlikehold av anlegg. Leie-
inntekter er fratrukket 

  

   
   
 
5.0 Resultatvurdering av forrige plan. 
5.1 Innledning. Veilederens anvisning 
 
Ved hver revisjon skal det foretas evaluering med en kort beskrivelse av måloppnåelse og resultatvur-
dering av forrige plan. Denne bør inneholde: 

• En kort beskrivelse av utviklingen i kommunen i perioden. 
• Det bør gjøres rede for hva som er gjennomført/ ikke gjennomført ut fra de politiske vedtak 

som er gjort 
• Det bør gis en beskrivelse av hvordan politisk og administrativt styringsvedtak har fungert 
• Kommunen bør for sin egen del følge opp med årlige resultatvurderinger som grunnlag for ut-

viklingen av kommunens økonomiplan og budsjett. 
5.2. Oppsummering når det gjelder kommunedelplanarbeidet i Skiptvet: 
Planen har vært et nyttig verktøy for  best mulig å kunne styre planlegging for idrett og fysisk aktivitet, 
herunder friluftsliv i Skiptvet kommune. Planen har gitt en god oversikt over behovene på anleggssi-
den, og på denne måten dannet grunnlag for nødvendige økonomiske og arealmessige prioriteringer i 
disse årene. På denne måten har man unngått at prioriteringer blir foretatt på bakgrunn av kortsiktige 
behov og press fra særinteresser. 
Prioritert handlingsprogram for perioden 2001- 2004 og for 2005- til 2008 har vært retningsgivende for 
en planmessig utbygging med hensyn til planlegging, finansiering og  gjennomføring av utbyggingen. 
 
5.2.1 Gjennomførte prosjekter i perioden. 
Vi tar her med først en evaluering forut for siste kommunedelplan for 2005-2008. 
For ordinære anlegg i HP 2001-2004 er følgende anlegg gjennomført. 
Sandvollybanen ved Kirkerud, orienteringskart Karterud, heis for funksjonshemmede i svømmebas-
senget, Skatebane, Trialbane ved Hoelsvingen, Rehabiltering av idrettslagets grusbane. 
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Følgende var angitt påbegynt: Skytebane og Elgbane. 
I tillegg var følgende anlegg kommet med ved rulleringen av handlingsprogrammet og gjennomført: 
Ballløkke ved Kirkerud skole, Balløkke ved Vestgård skole, Rehabilitering av Hestehagen lerduebane, 
Utvidelse av katebanen, Rehabilitering av Turvei til Furkollen turhytte. 
 
For planperiode 2001-2004 er følgende spillemidler utbetalt: 
Reabilitering gulv idrettshall Kr.    280.000,- 
Rehabilitering lysanlegg idrettshall Kr.    119.000,- 
Reabilitering av grusbanen Kr.      32.000,- 
Rehabilitering av svømmeanlegget Kirkerud skole Kr.    161.000,- 
Rehabilitering av turvei til Furukollen turhytte Kr.    106.000,- 
Rehabilitering Hestehagen skytebane Kr.      97.000,- 
Sandvolleybane ved Kirkerud skole Kr.      40.000,- 
Badeheis ved folkebadet Kr.    101.000,- 
Ballbinge ved Vestgård skole Kr.    200.000,- 
Skateboardbane Kr.      90.000,- 
Orienteringskart Kr.      14.000,- 
Skytebane Berg 100 meter Kr.    384.000,- 
Skytebane Berg  200 meter Kr.    268.000,- 
Tils i alt Kr. 2.537.000,- 
Trialbane Fjellshagen. Her er det søkt om kr. 147.000,-  
Ved rullering av kommunedelplanen for fysisk aktivitet , behandlet i kommunestyret 
9. desember 2008 ble det fremmet følgende søknader om spillemidler: 

 

 
Ved rullering av kommunedelplanen for fysisk aktivitet , behandlet i kommunestyret 9. desember 2008 
ble det fremmet følgende søknader om spillemidler for 2008 og 2009. 
Anlegg/ eier/ lag Kostnad Spillemidler 
Rehabilitering Klubbhus Skiptvet IL kr. 1.408.238,- kr.1.118.000,-
Turkart Skiptvet Kr.     40.000,-  
Klubb Berg Kr.1.496.204,- Kr.  499.000,- 
Trialanlegg Fjellshagen Kr.1.193.588,- Kr.  393.000,- 
Rehabilitering av dusjer Klubbhus Kr.     60.000,-  
Rehabilitering av grasmatte Idrettsplassen Kr.   400.000,-  
 
5.2.2 Status for gjennomføring. 
Anlegg Ansvar Status 
Klatrevegg ute på Kirkelund Skiptvet turn/ skolen uprioritert 
Klatrevegg i gymsalen på Kirkelund skole ds vurderes 
Balansebommer på Kirkelund skole ds utført 
Balansebommer ved idrettshallen Skiptvet Idrettslag utføres 
Standardheving av lysløypa Ds prioriteres 
Grusbane Haugen Haugen Vel vurderes 
Turkart Skiptvet Næring og teknikk prioriteres 
Infobrosjyre om Finndalstien og utbedring av stien Ds/ og skolen vurderes 
Trialbane på Fjellshaugen Skiptvet motor.klubb utført 
Sti fra Nes til Skipperud Næring og teknikk uprioritert 
Fiskeplass for rullestolbrukere på Nes Næring og teknikk utført 
Rehabilitering av dusjer i klubbhuset Skiptvet idrettslag utføres 2010 
Tursti fra Meieribyen til Grønnsund Næring og teknikk utført 
Akebakke på Voll Ds. Med Voll ve prioriteres 
Opparbeidelse og merking av turstier Næring og teknikk i 

samarbeid med kultur 
prioriteres 

Opparbeidelse av tur-/rullestolsti i Solliaområdet Næring og teknikk vurderes 
Klatretårn ved Kirkelund skole Kirkelund skole vurderes 
Rehabilitering av grasmatte på fotballstadion Skiptvet idrettslag utføres 
Klatrevegg ute Skiptvet misjonshus Flere foreninger utført 
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6.0 Nasjonale, regionale og kommunale mål og prinsipper. 
6.1 Nasjonale mål 
Et krafttak for friluftsliv i folkehelsearbeidet 
Visjon: 
Fysisk aktivitet og naturopplevelse for alle.  
Bedre folkehelse gjennom økt fysisk aktivitet i befolkningen. 
 
6.1.1 I St.meld. nr. 14 ” Idrettsliv i endring” blir Idrett og fysisk aktivitet for alle definert 
som den overordna visjon for statlig idrettspolitikk. Visjonen innebærer at staten har som mål å legge 
til rette for at flest mulig skal gis mulighet til å utøve idrett og fysisk aktivitet.  
Det understrekes i Stortingsmeldingen at Staten gjennom sin idrettspolitikk bør ha et særlig ansvar for 
gruppene barn (6-12) og ungdom (13-19). 
 
6.1.2 St. meld. nr. 39 (2000-2001) Friluftsliv- En veg til høgere livskvalitet.    
I St.meld.nr. 40 (1986-87) blir friluftsliv definert som opphold og fysisk aktivitet i friluft i fritiden med 
sikte på miljøforandring og naturopplevelse. Målsettinga med friluftspolitikken var å fremme det enkle 
friluftslivet- for alle, i dagliglivet og i harmoni med naturen. Den verdien friluftslivet har for både helse 
og miljøvern var sterkt poengtert. 
 
6.1.3 St.meld.nr. 16 (2002-2003) ”Resept for et sunnere Norge” 
Det blir i Stortingsmeldinga vist til at Østfold gjennom sitt Folkehelseprogram har klart å etablere et 
kontinuerlig og godt organisert folkehelsearbeid, gjennom det som kalles en ”Folkehelsekjede”. 
Folkehelseperspektivet er med i all planlegging.  
 
Fysisk aktivitet er en kilde til helse og livskvalitet og et sentralt virkemiddel i folkehelsearbeidet. 
Regelmessig og variert fysisk aktivitet er nødvendig for normal vekst og optimal motoriske ferdigheter 
hos barn og unge. Anbefalingen for voksne er en halv time daglig fysisk aktivitet med en intensitet 
som tilsvarer rask gange. Under halvparten av den voksne norske befolkningen har i dag et slikt aktivi-
tetsnivå. 
Stortingets energi- og miljøkomité uttalte ved budsjettet for 2009:  
”Komiteens flertall viser til at manglende fysisk aktivitet koster det norske samfunn milliarder i form av 
økt sykefravær og mer forbruk av helsetjenester, og gir redusert livskvalitet og levealder for den enkel-
te.”  
 
Vi trenger arenaer for egenorganiserte aktiviteter og som innbyr til bevegelse, sosial lek og aktivitet.  
En samlet strategi for fysisk aktivitet må for det første omfatte tiltak som skal påvirke den enkeltes 
holdninger og atferd gjennom generell opplysning, veiledning i helsetjenestene, lavterskeltilbud og 
muligheter for organisert og egenorganisert fysisk aktivitet i nærmiljøet og på arbeidsplassen. For det 
andre må den omfatte tiltak som tilrettelegger våre omgivelser på en måte som gjør det lettere for alle 
å velge en aktiv livsstil og å inkludere fysisk aktivitet i daglige rutiner. 
 
For ungdomsgruppen er det stort behov for anlegg som inviterer til spontan egenorganisert fysisk akti-
vitet. Kommunene har et særlig ansvar for å sikre befolkningen muligheter til å drive fysisk aktivitet i 
hverdagen. Spesielt er barn, eldre og mennesker med funksjonshemming avhengige av nærhet og lett 
tilgjengelighet til friområder. Bolignære grøntområder og lekeplasser er viktig for at barn skal kunne 
utfolde seg trygt. 
 
6.2 Fylkesdelplanen for Østfold- Regional plan 2010-2013 

Bedre helse -  fysisk aktivitet for alle 
Regional plan for fysisk aktivitet i Østfold beskriver og begrunner hvilke føringer som skal 
ligge til grunn for prioritering av de virkemidler østfoldsamfunnet har for å stimulere til økt 
fysisk aktivitet – for flest mulig. Dette er føringer som dels er definert av nasjonale, regionale 
og kommunale myndigheter, dels av de aktuelle friluftslivs- og idrettsorganisasjonene samt 
av berørte brukerorganisasjoner 
I kommunedelplanen for Skiptvet har vi tatt med de viktigste plakatene. 
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6.2.1 For friluftslivet har den regionale planen følgende mål: 
I samsvar med statlige styringssignaler og i tråd med føringer i fylkesplanen Østfold mot 
2050 kan hovedmålet for friluftslivet i Østfold angis slik: 
Hovedmål: 
Alle i Østfold skal ha mulighet til friluftsliv som en helsebringende, trivselsfremmende og mil-
jøvennlig aktivitet, i nærmiljøet og i naturen ellers. 
I folkehelsearbeidet skal friluftsliv skal ha en sentral plass i utvikling av Østfold-samfunnet, og 
friluftsliv skal være et viktig tema i samfunnsdebatten og på den politiske dagsorden. 
Strategier 
Østfold fylkeskommune: 
• Skal informere om allemannsretten og friluftslovens bestemmelse om ferdsel og 
opphold i naturen. 
• Skal kartlegge og verdsette regionale friluftsområder. 
• Skal sikre og tilrettelegge arealer i de områder hvor allmennhetens interesser ikke er 
tilstrekkelig ivaretatt gjennom allemannsretten og friluftsloven. 
• Skal ivareta friluftsinteressene i fylkes- og kommuneplanleggingen. 
• Skal stimulere fylkets innbyggere til å drive miljøvennlig friluftslivsaktivitet. 
 
 
6.2.2  Østfold-idretten 
For Østoldidretten har den regionale planen 2010-2013 satt opp følgende  
Mål: 
• Bevare frivilligheten i Østfold-idretten 
• Styrke idrettens organisasjon på kommunalt nivå 
• Gi utviklingsmuligheter for talenter innen idrett og som kan hevde seg i toppen av 
norsk idrett og legge til rette for idrett/ utdanning. 
 
Strategier 
• Styre samarbeidet mellom idretten og det offentlige, slik at en sammen kan løse 
utfordringene vedrørende det fysiske forfallet og frafallet på ungdomssektoren i idretten. 
I denne sammenheng er det vesentlig at Idrettsrådene settes i stand til å gjennomføre 
sine oppgaver. Dette gjøres ved å bedre rammebetingelsene blant annet ved 
kompetanseutvikling og fellesmøter mellom kommune, idrettsråd og idrettskretsen. 
• Bedre vilkårene for idrettsrådene i kommunene slik at de kan fungere som gode organ 
for idrettslagene i de respektive kommuner 
• Anleggsutvikling favner alle målgrupper (inkludert funksjonshemmede) for å kunne 
tilrettelegge for allsidig og mangfoldig fysisk aktivitet. Det bør være fokus på anlegg som 
kan brukes av mange, helst i nærmiljøet, til organisert og egenorganisert aktivitet. 
Aktuelle organisasjoner så som grunneierlag trekkes inn i dette arbeidet. 
• Ungdom bør være med i planleggingen av nye og rehabilitering av gamle anlegg i 
nærmiljøet. Når nye anlegg planlegges bør muligheten for flerbruk prioriteres, videre må 
åpningstiden utvides og gi plass for alternative aktiviteter. Anleggene bør tilrettelegges 

 
6.2.3 Universel utforming  
Universell utforming dreier seg om tilrettelegging av alle anlegg på en slik måte at det kan 
brukes av alle mennesker i så stor utstrekning som mulig. 
 
 
6.2.3 Aktivitetsfremmende tiltak 
 Østfoldhelsa -  fysisk aktivitet for alle 
Bakgrunn 
I St.meld.nr.16 (2002-2003) ”Resept for et sunnere Norge” blir det vist til at Østfold har gjennom sitt 
Folkehelseprogram klart å etablere et kontinuerlig og godt organisert folkehelsearbeid, gjennom det 
som kalles en ”Folkehelsekjede”. 
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Regelmessig og variert fysisk aktivitet er nødvendig for normal vekst og optimal motoriske ferdigheter 
hos barn og unge. Anbefalingen for voksne er en halv time daglig fysisk aktivitet med en intensitet 
som tilsvarer rask gange. Under halvparten av den voksne norske befolkningen har i dag et slikt aktivi-
tetsnivå. 
Mål  
Folkehelseperspektivet er med i all planlegging  
Strategier 
Øke den fysiske aktiviteten blant barn og ungdom i Østfold  
Gi mindre idretter tilpassede lokaler i tilknytning til flerbrukshaller 
 
Aktiv på dagtid 
Mål 
Gi mennesker som står utenfor arbeidslivet mulighet til å delta i et aktivitetsmiljø. Videreutvik-
le prosjektet ”Aktiv på dagtid” 

6.2.4 Den uorganiserte idretten 
Bakgrunn 
Store deler av idretten er del av den organiserte idretten. Det finnes imidlertid en voksende gruppe 
barn og unge som driver med uorganisert idrett som for eksempel skateboard, free ride, street-
aktiviteter, rullebrett street, rampe/teknisk areal , mv. 
For ungdomsgruppen er det stort behov for anlegg som inviterer til spontan egenorganisert fysisk akti-
vitet. Blant voksne kan man også finne idrettsutøvere som velger å være ikke-organsiert. Dette kan ha 
flere årsaker deriblant ønske om å stå fritt i valg av treningstidspunkt, -form og -sted.  
Mål 
Kommunene har et særlig ansvar for å sikre befolkningen muligheter til å drive fysisk aktivitet i hver-
dagen. All ungdom gis et fysisk aktivitetstilbud – uansett tilknytning til organisasjoner 
Spesielt er barn, eldre og mennesker med funksjonshemming avhengige av nærhet og lett tilgjenge-
lighet til friområder 

 
6.3    Kommunens idretts- og friluftspolitikk.  
 
6.3.1 Fysisk aktivitet i folkehelseperspektiv 
I kommunedelplanen for 2005-2008 ble det gitt uttrykk for at det var ønskelig å få med folkehelsepro-
grammet kommer med i handlingsprogrammet. Av aktuelle tiltak ble det her nevnt: 
 
Servering av frukt i barnehagene, Salg av frukt på skolene, Rabattavtale i helsestudio for kommunalt 
ansatte. Etablering av balløkker. Solhaug barnehage profileres som utebarnehage. Vestgård skole har 
regelmessige utedager. Kirkelund skole har sporadiske utedager. Anlagt skatebordbane. Anlagt sand-
volleyballbane som kan brukes utenom skoletiden. Frivillighetssentralen har ukentlige stavturer 
Åpent folkebad 3 dager i uka fra september til apri med bl.annet vanntrim for eldre. 
Tilrettelegging av turstier  hører med som noen av de viktigere tiltaka i kommunen. 
 
6.3.2 Status - Folkehelsearbeidet i Skiptvet. 
Frivillighetsmeldingen ble vedtatt av kommunestyret 10. februar 2009 og justert noe senere. Den had-
de som formål å sette fokus på begrepet frivillighet i Skiptvet kommune. Den frivillige sektor er i end-
ring, blant annet på grunn av moderniseringsprosesser og en generell individualisering i samfunnet. 
For å opprettholde en omfattende frivillig sektor og sikre rekruttering i Skiptvet, ble det nedsatt en ar-
beidsgruppe som arbeidet for å sikre en helhetlig frivillighetspolitikk gjennom en frivillighetsmelding. 
Regjeringen ser på frivillighet som grunnpilarer i demokratiet og velferdssamfunnet. De sentrale fø-
ringer har som hovedmål å stimulere til økt deltagelse og engasjement. Særlig fra grupper som fort 
kan falle utenfor det frivillige organisasjonslivet. Dette er også et ønske lokalt i Skiptvet kommune. 
Kommunen skal være en pådriver for å få til et lokalt fellesløft, og fokusere på viktigheten og betyd-
ningen av frivillig innsats. Frivilligheten skal være inkluderende og med barn og unge som et sats-
ningsområde. 
Frivillighetsmeldingen har med dette som utgangspunkt foreslått ulike tiltak for å oppnå et lokalt felles-
løft. Blant annet ble det foreslått at kommunen oppretter et folkehelseråd som innbefatter det frivillige 
arbeidet. En møteplass mellom det offentlige og frivillige med fokus å bidra til det gode liv i Skiptvet-
samfunnet. 
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Skiptvet kommune inngikk et partnerskap i Østfoldhelsa 2007. Dette partnerskapet innebærer en årlig 
støtte på kr.100.000,-. Midlene brukes til å finansiere en folkehelsekoordinator i 20% stilling, som er 
tillagt kommunens kultursjef. Kriteriene for å motta disse midlene er knyttet til at Skiptvet kommune 
synliggjør folkehelsearbeidet i egne planer på kort og lang sikt. Tar ansvar for initiering og planlegging 
av lokale prosjekter og aktiv medvirkning i gjennomføringen av disse. Ansvar for medfinansiering i 
prosjekter, tiltak og aktiviteter.  
 
Det er ennå ikke opprettet et folkehelseråd i Skiptvet, men kommunen har dette som en målsetting. 
 
Kommunedelplanens arealdel for 2010-2020 vedtatt i Skiptvet kommunestyre 20.04., sak 25/10 har 
følgende Hovedmål knytta til fysisk aktivitet og helse. 
Skiptvet skal ha god omsorg for sine innbyggere. Skiptvet kommune skal ivareta natur og miljø 
Av virkemidlene kan vi nevne følgende hovedpunkter: 

• Kommunen skal ha en bærekraftig utvikling basert på folkehelse, naturkontakt, velferd og indi-
viduell mostring. 

• Fremme folkehelse gjennom god tilgjengelighet for alle, tilpassede boliger og gode muligheter 
for å ivareta egen helse gjennom fysisk aktivitet og sosial kontakt i bolig- og nærmiljøene. 

 
Fra kommunedelplanen for fysisk aktivitet 2005-2008 har følgende  
Mål for Idrett og friluftsliv. 
For å fremme befolkningens livskvalitet skal det legges til rette for at alle innbyggere i Skiptvet 
kommune får gode muligheter til å drive fysisk, helsebringende aktivitet. 
 
En rekke undersøkelser viser at barn og unges hverdag preges mer og mer av fysisk inaktivitet. De 
siste undersøkelsene viser at ungdom i dag bruker i gjennomsnitt 5 timer hver dag til TV-titting,, PC-
shatting/Face-book og spill.Viser også her til nye trender under kap. 8.2.2 Ungdom. Skateboard er et 
typisk eksempel på aktivitet som ungdommen i Skiptvet selv har tatt initiativet til. Det er en utfordring 
for kommunen å involvere barn- og ungdom mer i utbygging av anlegg og planlegging av boligområ-
der. 
Dette er bakgrunnen for følgende: 
Mål for anleggsarbeidet og sikring av arealer. 
Skiptvet kommune skal ha et tilbud av anlegg som mest mulig er i tråd med trender hos dagens 
ungdom og samfunnet for øvrig. 
Tilstrekkelige arealer forlek og rekreasjon skal sikres i tilknytning til bomiljøet. 
 

  
 
Finlandsskogen barnehage. Foto tatt av Aage Langeland 
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7.0 Virkemidler 
7.1 Juridiske virkemidler 
Det foreligger en rekke lover som kommer til anvendelse. 
Friluftsloven lovfester allmennhetens rett til opphold og ferdsel i utmark uavhengig av eiendomsretten 
til grunnen. Den tradisjonelle «allemannsretten» i lovens § 2 kommer her til anvendelse.  
Plan- og bygningsloven (PBL) har som hovedformål å legge til rette for samordning av statlig, fylkes-
kommunal og kommunal virksomhet og gi  grunnlag for vedtak om bruk og vern av ressurser og om 
utbygging. Under § 17-1 i PBL finner vi de Rikspolitiske retningslinjene (RPR).  
Naturvernloven slår fast at naturen er en nasjonalverdi som må vernes. Naturen skal disponeres ut fra 
begrepet bærekraftig og ta hensyn til den nære samhørighet mellom menneske og natur. 
Kulturminneloven verner alle minnesmerker eldre enn reformasjonen i 1536. Lovens § 20 åpner for 
områdevern og vern av bygningsmiljøer. 
Skogbrukslovens § 1 nevner skogens betydning som livsmiljø for planter og dyr og som rekreasjons-
kilde for befolkningen. § 17b hjemler forskrifter om skogbrukets virksomhet i områder av særlig verdi 
for friluftsliv og naturvern. § 16 slår fast at løyper og stier ikke må ødelegges eller stenges etter endt 
hogst. 
Viltloven krever hensyntagen til egg, reir, boplasser, trekkveier for hjortevilt, hvor ferdsel og annen 
virksomhet berører disse.  
Vassdragsloven krever konsesjon ved større vassdragsinngrep. Ved vurdering av søknader skal hen-
synet til friluftslivet veie tungt. 
Motorferdselsloven regulerer motorferdsel i utmark og vassdrag. 
 
7.2     Økonomiske virkemidler. 
7.2.1 Spillemidler 
Over de offentlige budsjetter avsettes det midler til planlegging, sikring og tilrettelegging av friluftsom-
råder og midler til informasjon og andre aktivitetsfremmende tiltak.  
Fylkeskommunal medvirkning ligger i første rekke gjennom fordeling av statlige tilskuddsmidler, i ho-
vedsak spillemidler. Østfold fylke fikk i alt i 2008 27.3mill. kroner - som tilsvarer 36,7 % av samlet søk-
nadsmasse.  
I tillegg til dette kommer tilskudd til forenkla nærmiljøanlegg hvor det er anledning til å søke på 50% av 
anleggskostnadene.  
For lag og foreninger spesielt kanskje velforeningene i bo-områdene, bør en merke seg denne til-
skuddsordningen. Rammebeløpet til Østfold er hittil ikke blitt benyttet fullt ut og en kan søke hele året. 
 
7.2.2 Direktoratet for naturforvaltning (DN-midler) 
Fylkesmannen behandler sikringssaker og søknader om statstilskudd til tiltak i friluftsområder og støtte 
til lag og organisasjoner som fremmer det enkle friluftslivet basert på naturopplevelse. Dette er midler 
som gis av Miljøverndepartementet gjennom Direktoratet for Naturforvaltning, og hvor behandlingen 
av søknader fra kommunenivået er delegert til Fylkesmannen. Som et resultat av regionreformen skal 
søknadene behandles av fylkeskommunen fra år 2010. 
Sikringssaker er myntet på kommunene i forbindelse med erverv av friområder som primært skal være 
i offentlig eie. I områder som er sikret kan også staten gi midler til å finansiere opparbeiding av områ-
det, tilrettelegging, vedlikehold og skjøtsel. 
 
Ved siden av kommunen selv kan også lag og organisasjoner søke på tilskudd til friluftstiltak (fri-
luftsmidler). Midlene skal nyttes til arbeid med og konkrete tiltak til fremme av friluftslivet som utgangs-
punkt for gode helsevaner og miljøholdninger. Kommunen tar imot og vurderer søknader frå lokale lag 
og organisasjoner, og sender søknadene med en anbefaling om prioritering til fylkesmannen sammen 
med eventuelle søknader frå kommunen selv. Kommunens ”Kommunedelplan for fysisk aktivitet i 
Skiptvet kommune, Idrett og friluftsliv 2011-2022 vil være et viktig grunnlag for anbefalingene.  
I 2009 fordelte Fylkesmannen over 3,3 millioner kroner på ulike tiltak og organisasjoner. For nærmere 
informasjon se Fylkesmannens hjemmeside: www.fylkesmannen.no. 
 
7.2.3 Mat- og Landbruksdepartementet - tilskuddsordninger 
Fylkesmannen forvalter også tilskuddsordninger fra Mat- og Landbruksdepartementet. Tilskudd til 
spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL) skal bidra til å ta vare på natur- og kulturminneverdiene i jord-
brukets kulturlandskap, i tillegg til å redusere forurensingen fra jordbruket. Kommunen kan ikke søke 
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på disse midlene, men grunneier kan søke, eller lag og foreninger som har skriftlig avtale med grunn-
eier. Organisasjoner som selv eier landbrukseiendom kan også søke. Søknadene skal imidlertid gjen-
nom kommunen, som gir sin prioriterte anbefaling overfor fylkesmannen. I 2009 fordelte Fylkesman-
nen 9,5 mill. kr i SMIL-midler. 
 
Fylkesmannen forvalter også Regionalt miljøprogram (RMP), hvor det for eksempel gis midler til vedli-
kehold og skjøtsel av ferdselsårer, særegne elementer i landskapet, kulturminner- og kulturmiljøer. 
Aktuelle søkere og behandling av søknader er som for SMIL-midler. For nærmere informasjon, se: 
www.fylkesmannen.no. 
 
8.0 Aktivitetsdelen. Vurdering av behov for aktivitet og anlegg 
8.1 Fysisk aktivitet. Generelle utviklingstrekk 
 
Den norske befolkning er blitt gradvis tyngre de siste tiårene. Kroppsvekten blant voksne menn 
(40-åringer) har økt med over 9 kg i løpet av de siste 30 årene.  
Samtidig er folks daglige fysiske aktivitetsnivå betydelig redusert. Undersøkelser tyder på at over 
halvparten av den voksne befolkning har et for lavt aktivitetsnivå, og sammen med et for høyt energi-
inntak er dette den viktigste årsaken til overvekt og diabetes type 2. Når gjennomsnittsvekten er øken-
de, samtidig som vi ikke spiser mer enn før, er den sannsynlige forklaringen at folks daglige fysiske 
aktivitetsnivå er betydelig redusert de siste tiårene.  
Bare de siste tiårene har man fått et samfunn som i stadig sterkere grad tilrettelegger for fysisk inakti-
vitet. Den kritiske fase for overgang til inaktivitet, er alderen 13-17 år. I denne perioden ser andelen 
inaktive ut til å øke betydelig. Dette kommer tydelig fram også i bortfallet fra den organiserte idretten. 
Hos norske barn de siste 20 årene finner man en reduksjon i kondisjon hos gutter på 20%, mens til-
svarende reduksjon hos jentene er på 27%. Mellom 70 og 80% av barn og unge har for lite aktivitet.  
For disse aldersgruppene har tiden foran PC-skjermene nå kommet opp i over 5 timer pr. døgn i gjen-
nomsnitt. 
En av verdens største undersøkelser er nå gjennomført i Nord-Trøndelag, i alt 59000 er undersøkt. 
Den viser at 1 av 5 lider av fedme. Norge har nå like stor andel overvektige som USA ( 65%). Før var 
det de eldre, i dag er de yngste voksne mellom 30-50 år som veier mest. Norge kan stå foran en flod-
bølge av diabetes 2, hjerte og karpassienter.    
 
8.2 Fokus på aldersgrupper. 
Aldersgruppen 06-12 år. Heldagsskolen åpner mulighetene for større aktivitet for aldersgruppen.  
Aldersgruppen 13-17 år. Her må det settes fokus på årsakene til frafall fra idretten. 
Aldersgruppen 30-49 år: Kroppsvekten for denne aldersgruppen har økt eksepsjonelt. Det må legges 
    opp for økt aktivitetstilbud for denne aldersgruppen også. 
Aldersgruppen 67 +      : Det er aldri for sent å begynne. Økt innsats med forebyggende helsearbeide. 
    
8.2.1 Barn og unge 
Det er viktig her at en også tar med de aller minste fra 2 – 5 år for tilrettelegges av næromådene og 
”100 meters skogen” Behovet for nærmiljøanlegg gir et spillemiddeltilskudd med ramme på kr. 
200.000,-og 50% av anleggkostnadene.) mens forenklede nærmiljøanlegg har en ramme på kr. 
40.000,- i tilskudd og 50% av anleggskostnadene..  
Befolkningsprognosen og kart over skolekretsene med elevtall  legges  til grunn for en slik vurdering.  
 
8.2.2 Ungdom,fritid og aktivitet 
Når det gjelder den organiserte ungdommen,dvs de som er innmeldt i idrettslag, har Skiptvet et rimelig 
godt tilbud i form av forskjellige  idrettsanlegg. 
Problemstillingen her knytter seg i første rekke til de uorganiserte ! 
Hva kan idrettslaga\ kommunen og nærmiljøet/ velforeninger gjøre for å aktivisere disse. Kommunen 
bør satse videre på forenkla nærmiljøanlegg tilpasset ungdommens ønsker    
De unges valg av type aktivitet har endret seg noe. Ungdom er raske med å innføre nye trender og å 
være trendsettere for resten av samfunnet. 
Ungdom begynte med jeans og nå går alle med det, uansett alder og sosial tilhørighet. 
Slik var det med snøbrettet også, det kom fra USA. Ungdom hoppet på snøbrett trenden og i dag har 
denne aktiviteten nådd alle.  
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Ungdom snapper opp nye trender på ekstrem TV kanaler, internett, you tube, utenlandske magasin, 
film & video og lignende steder. Mange nye trender som blir ”inn”, er oftest også spenningsfylte og gir  
adrenalin kick for den eller de som utøver aktiviteten. 
Mange av de nye trendene innen fysisk aktivitet er av typen ekspressive og at de har et vist innslag av 
spenning – kick ved utøvelse. 
Aktiviteter som free ride, street-aktiviteter, rullebrett street, rampe/teknisk areal , inline, downhill, long-
board, beachsport, skikjøring med seil, brett med seil osv er aktiviteter som sprer seg raskt blant ung-
dom. Motoriserte aktiviteter som motocross, 4-hjulskjøring, snøscooter og banekjøring er voksende 
aktiviteter hos eldre ungdom.  Noen av aktivitetene er senere blitt ”organisert gjennom klubber og eget 
særforbund”. Off-road sykling er en tilsvarende sommeraktivitet.  
   
Slike type anlegg lokaliseres der barn og unge er, ved skoler, sentrumsnære områder, hengsted for 
unge og der aktiviteten trenger spesielle forhold for eksempel en bakke, sandslette eller en asfaltstri-
pe.  
Idrettsanlegg skal heller ikke være monumenter, men være utformet slik at de raskt kan brukes til  
andre og flere aktiviteter samtidig, av type multianlegg. De bør ha en holdbarhetsdato på  10 år.  
Tilgjengeligheten er viktig. Anleggene må også være åpne og tilgjengelige uten lås og slå ! 
Framtidens utfordring blir å tilrettelegge for ”anlegg” som blir brukt mye og ofte  av mange 
barn og ungdom. For å få dette til blir det viktig å kunne se trender og retninger og være litt  
forut for sin tid med andre ord MODERNE. Nina Søbye, Råde kommune 
 
Oversikten nedefor viser hvordan ungdom bruker fritiden sin. Tiden de bruker på idrett og friluftsliv er 
ikke særlig høy.  
Slik bruker 9-15 åringer fritiden: 
TV titting 2t 2 min, Sosialt samvær 1t 39 min ,Hjemme PC 1t 14 min, Idrett og friluftsliv 45 min, Reiser i 
samband med fritid 44 min,Lesing 17 min,Underholdning og kulturbruk 9 min 
Over 800.000 barn og unge er mellom 0 og 19 år medlem av idrettsklubb  Kilde SSB   
De siste undersøkelsene viser at ungdom i dag bruker i gjennomsnitt 5,5 timer hver dag til TV-titting 
og PC-shatting/Face-book eller spill. 
 
Det bør være et mål for kommunen å ha anlegg som stimulerer til økt aktivitet for barn og unge.     
 
8.2.3 Eldre 
Norges Idrettsforbund har som mål å oppnå idrett for alle. Kulturdepartementet startet rundt 1993 et 
program under tittelen ”Mosjon og idrett for eldre.” Dette programmet er definert som de som er 55 år 
og eldre. Dette programmet kalles 55+ og organiseres nå gjennom Norges Bedriftsidrettsforbund.  
Det er derfor ønskelig at kommunen går inn og ser på aktivitetsbehovet for de eldste aldergruppene. 
Hvilke tiltak kan iverksettes for å øke aktivitetsnivået og være forebyggende for de eldres helse og 
trivsel? 
 
8.2.4 Tilgjengelighet for funksjonshemmede. 

Universell utformning. 
Full integrering og inkludering for alle er et overordnet mål, jfr. St.meld.nr. 8 (1998-99) ”Deltaking og 
likestilling” Det vises også til handlingsplan for fysisk aktivitet 2005-2009 fra Departementene for så 
vidt når det gjelder  kap.7 Aktiv etter evne s. 62.Kommunene har en sentral rolle i forhold til fysisk 
aktivitet for bevegelseshemmede, etter som de fleste fysisk tilretteleggingstiltak skjer i kommunal regi. 
Økt tilgjengelighet er en forutsetning for økt aktivitet.  

• Planlegging, prioritering og gjennomføring av tiltak må skje i nært samarbeid med kommunale 
råd for funksjonshemmedes organisasjoner. 

• Dette gjelder tilgjengelighet til idrettsanlegg som utvikling av friluftstiltak tilrettelagt for funk-
sjonshemmede. 

• Hvilke tiltak vil i særlig grad øke aktivitetsnivået og være forebyggende for de eldres helse og 
trivsel ? 

Det bør arbeides videre med aktivitetsfremmende tiltak for perioden 2011-2014. Dette gjelder også de 
aktiviteter som er i gang eller de som trenger nye initiativ for å bli tatt opp igjen.  
Som eksempler kan nevnes :stavganggrupper, trimgrupper for eldre, k-joggen, gå-tur grupper,senior-/ 
trimdans, tur-orientering, økt fysisk aktivitet i hverdagen, faste turarrangement osv.  
”Aktiv på dagtid” er et større prosjekt som involverer idretten, kommunen og A-etat. 
Det er ønskelig at virkemidler/ stønadsordninger tas opp i denne sammenheng. 
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9.0 Anlegg for fysisk aktivitet 
Vi kan ikke ta med alle anlegg her, men viser i dette avsnittet noen av som er aktuelle å ta med i hand-
lingsprogrammet 2011-2014. 
 
9.1 Aktivitetstilbud i Meieribyen 
Bygdetunet, Vestgård skole og Idrettsplassen. 
Dette området har et betydelig utviklingspotensiale ved å videreutvikle de kultur- og oppveksttilbudene 
vi allerede har i dag. 
I Skiptvet ble det i 1997 på bakgrunn av den nye læreplanen (L97)  utarbeidet en prosjektoppgave 
”Fra Luftegård og lekeplass til vekst-arena” på Vestgård skole.. Prosjektet skulle belyse mulighetene 
innenfor skolens område ut fra følgende problemstilling: ”Hva er et godt uteområde ? Hvilke aktiviteter 
skal man tilrettelegge, for å i vareta barnas behov for vekst og utvikling ”? På bakgrunn av forsknings-
rapporter, kartlegging mv , kom  prosjektgruppa fram til en soneinndeling av skolens uteområde med 
ball og bevegelsessone, natur-og miljø- sandsone osv. 
 
Mye tyder på at området bør kunne videreutvikles og fornyes i dag. Gjerne på basis av pedagogiske 
prinsipper, tilpasset de nye trender for aktiviteter. Stadion bør trekkes mer aktivt inn, samtidig som det 
kan tas høyde for det økende behov som ligger i uorganiserte aktiviteter. 
  
Meieribyen  
 
På neste side foreligger en plan/ eller mulighetsskisse som kan danne grunnlag for den videre 
utvikling av området med forslag til lokalisering av forskjellige anlegg  
Bygdetunet sammen med administrasjonsområdet vil forsterke dette kultursentrum i bygda 
med fokus på Meieribyen.  
Aktuelle anlegg innefor dette området kan være: kunstig isflate( plast),rullebrett,skateelementer med 
ramper osv.,vippe, sklie, buldrevegg. Anleggene bør samles og ikke spres for mye. Barn og unge vil 
være sammen. Dette vil innebære en annen soneinndeling av skolens område.  
Videre bør aktivitetene på idrettsplassen vurderes på nytt. Visse elementer av den såkalte ”Friplassen” 
bør vurderes tilpasset området i dag. 

 
 
I skolens uterom. Foto tatt av Aage Langeland 
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10.0     Rekreasjon og friluftsliv I Skiptvet 2011-2022  
Dette avsnittet går spesielt på mosjonsidrett og friluftsliv.  

Alle skal ha mulighet til å drive friluftsliv som en positiv aktivitet for helse og trivsel både i 
nærmiljøet og ute i naturen.         
         

• Allemannsretten skal holdes i hevd   
• Barn og unge skal gis mulighet til å utvikle  

ferdigheter i friluftsliv    
• Områder av verdi for friluftsliv skal sikres   

• Grøntstrukturen i byer og tettsteder skal beva-
res  

 

 
 
 

 Friluftslivet i Skiptvet. 
Det må settes fokus på friluftslivet som en del av den fysiske aktivitet for ung og gammel. I forrige 
kommunedelplan blir det vist til Østfoldundersøkelsen (1997)som angir at 53,9% av befolkningen bru-
ker de nære skogsområdene, mens 40,7% bruker gang og sykkelveier og 38,7% turløyper til fysisk 
aktivitet.  

Skiptvet kommune har en særskilt gunstig geografisk beliggenhet med hele østsiden av kommunen 
avgrenset mot Glomma og mot vest skog og utmark med noen av de viktigste viltområdene i Østfold.  
Kommunen har et flere kilometer langt stisystem i syd og flere merkede skogs og turstier ellers både 
ved Meieribyen og nord i kommunen.  

Kartgrunnlaget for friluftslivet som grunnlag for stisystemet er særdeles viktig for å øke tilgjengelighe-
ten. Det er i handlingsprogrammet lagt inn at o-kartet for Meieribyen skal utvides vestover. 
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11.0 Vurdering av anleggs- og arealbehov. 
På bakgrunn av registreringer og demografiske data jfr. kap.2.0 Utviklingstrekk i kommunen, utarbei-
des en behovsanalyse for framtidig aktivitet som igjen legges til grunn for vurderingen av anleggsbe-
hovet. Sentrale spørsmål i en slik analyse vil for eksempel være: 

Hvilke anleggstyper etterspørres av ulike grupper. Ønsker man nye grupper inn i anleggene? 
Hvem vil bruke anleggene i framtida og hvilke endringer vil dette medføre for anleggene? 
 
 
 
11.1 Innspill fra lag og foreninger  

Innspill/Søker/Sted Type anlegg 
Standard i 

dag Hva må gjøres Prio Framsatt 
Stier rullestolbrukere Delvis nytt   Høringen 

Eldrerådet 
Tilgjengelige turstier 
for alle aldersgrupper Oppgradering   Ds 

A/L Vonheim Samfunns-
hus 

Elektriske anlegg og 
oppgradering av venti-
lasjonsanlegget Rehabilitering Vurderes i egen søknad  
Kunstgress Nytt   Ds 

Skiptvet IL Utbedring av hallen  Rehabilitering Sikringstiltak  Ds 
Vannrenseanlegg til 
Berg klubbhus Nytt   Ds 

15 m skytebane innen-
dørs, elektr.skiver mv Nytt   Ds Skiptvet skytterlag 

Opparb. av parkering Utbedring   Ds 
Koffelbakken tas ut  Dårlig Riving  Ds 

Frivillighetssentralen Unnarennet gjøres om 
til trimanlegg Nytt Trapper  Ds 

Skiptvet speidergruppe Gapahuk ved gamle-
Karlshus skole Nytt   Ds 

Utbedring av skatemu-
lighetene i Skiptvet    Ds 

Uorganiserte skatere 
Ønsker omlokalisering Nytt   Ds 
Utbedr. av lekeplass Rehabilitering   Ds 

Innspill fra privatpersoner 
Friidrettsbane Ny   Ds 
Lekeplassen Utbedring    

Vestgård skole 

I samarbeid med 
kommunen ønsker en 
å utvikle skolens utea-
real i sammen heng 
med aktivitetsbruken 
av hele området. 

Varierende. 
Lite samord-
net i dag. 

Utviklingsplan for 
hele området. Se 
egen planskisse 
på side 23 foran. 

 

Ds 

 
12.0  Handlingsprogram for anlegg og områder for idrett og frilufts-

liv 2010-2013. Veilederens anvisning. 
 
Kommunedelplanens handlingsprogram er en tabell som viser kommunens prioritet når det 
gjelder utbygging og fornying/ ombygging av anlegg og områder for idrett og friluftsliv. Dette 
går på konkrete planer med formell dokumentasjon for fullføring eller igangsetting i perioden. 
Skjema 1, 2 og 3 viser prioritering mellom de forskjellige anlegg. 
Handlingsprogrammet rulleres årlig, behandles i kommunestyret i desember og oversendes 
fylkeskommunen sammen med spillemiddelsøknadene senest 15. januar neste år. 
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12.1 Ordinære anlegg 

Det kan søkes om tilskudd til bygging og/ eller rehabilitering av idrettsanlegg som er åpne for 
allmenn idrettslig virksomhet (idrett og fysisk aktivitet for alle), og som ikke er underlagt 
kommersielle interesser. 
 

12.2 Friluftsanlegg 
Denne kategori hører også inn under ordinære anlegg og omfatter anlegg som dagsturhytter, 
turveier, stier og løyper. 
 

12.3    Nærmiljøanlegg 
Med nærmiljøanlegg menes anlegg eller områder for egenorganisert fysisk aktivitet, hovedsakelig 
beliggende i tilknytning til bo- og/eller oppholdsområder. 
Som anført foran blir stadig flere barn fysisk inaktive. Det er derfor viktig å tilrettelegge for stimuleren-
de nærmiljøanalegg for barn og unge som innbyr til lek og fysisk aktivitet. 
Barn må gis anledning til å være aktive i sine trygge nærmiljøer slik at de utvikler god kroppsøvelse og 
fysisk mestring. De voksne må ta ansvar for at barn får tilrettelagt aktivitetsarealer i sine bomiljøer. 
Flere typer nærmiljøanlegg kan etableres relativt enkelt og rimelig. 
Definisjon på nærmiljøanlegg: 
”Nærmiljøanlegg er anlegg eller områder tilrettelagt for egenorganisert fysisk aktivitet , hovedsake-
lig beliggende i tilknytning til bo-og/ eller oppholdsområder.” 
Områdene skal med andre ord være fritt allment tilgjengelig og beregnet på egenorganisert fysisk 
aktivitet, primært for barn og unge, men også for lokalbefolkningen for øvrig. 
Nærmiljøanlegg skal ikke dekke behovet for anlegg til organisert idrettslig aktivitet eller til konkurranse-
idrett. 
Stønadsbeløp og beløpsgrense: 
Med mindre kostnadskrevende nærmiljøanlegg menes anlegg med en godkjent kostnad på opptil kr. 
80.000,-. Nedre grense for å søke er kr. 20.000,- 
Det gis støtte med inntil 50% av godkjent kostnad begrenset oppad til kr. 40.000,-  Stønadsbeløpet 
kan ikke være mindre enn kr. 10.000,- 
Hva kan det søkes om støtte til ? 
Det vil foretas en skjønnsmessig vurdering i fylkeskommunen. Det understrekes at fysisk aktivitet skal 
være i fokus. Eksempler på mindre kostnadskrevende nærmiljøanlegg er balløkker, skateboardram-
per, sandvolleyballer osv. 
Lekeplassutstyr er ikke stønadsberettiget. 
Saksgang: 
Det er ingen søknadsfrist ! Det kan søkes gjennom hele året.Søker fyller ut søknads- og regnskaps-
skjema (V-0902), tar kopi og sender dette til kommunen der anlegget ligger. Kommunen fyller ut, un-
derskriver på s. 4 i søknadsskjemaet og videresender søknaden til fylkeskommunen.Dersom søker får 
positiv tilbakemelding fra fylkeskommunen, føres regnskapet på samme type skjema som søknaden. 
Midlene utbetales etter at revidert regnskap er oversendt kommunen. 
 
13.0 Kommentarer til Handlingsprogrammet. 
Her tar vi i første rekke opp spørsmål som bør avklares eller begrunnes nærmere i forhold til innspill 
og gjennomføringen av de enkelte anlegg.  
Når det gjelder gjennomføringen av en kunstgressbane på stadionområdet drøftes fortsatt plasse-
ringsmulighetene og størrelsen av banen. I handlingsprogrammet er kunstgressbanen satt opp som 1. 
prioritet i 2012 
 
Utviklingen av skolens uteområde og stadion må sees i sammenheng med aktivitetstilbudet for barn, 
unge og den uorganiserte ungdommen. 
Turstier og utbedringen av kartsystemet for å øke tilgjengeligheten til skogs- og naturområdene, må 
også framheves.
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   14.0 PRIORITERT HANDLINGSPLAN FOR UTBYGGING OG TILRETTELEGGING 
                                                 AV ANLEGG OG OMRÅDER FOR IDRETT OG FRILUFTSLIV 2011 – 2014                                                      

Ordinære anlegg, ombygging, nærmiljøanlegg og anlegg for  
friluftsliv 

justert etter kommunestyrets behandling ------------------------- 
 
 

Anleggstart - Finansiering Uprioritert 
2011 2012 2013 2014 2015-2022 Ordinære anlegg Ansvarlig Kostnad

Årlige 
drifts- 
utgifter K SP PR K SP PR K SP PR K SP PR   

1. 15 m skytebane m/ utstyr Skiptvet skytterlag 535   178 357           
2. O-kart Meieribyen Vest Kommunen 150     50 50 50        
3. Idrettshallen-Sikring Skiptvet IL X  X X X           
4. Kunstgressbane   (46X90) Skiptvet IL     4500    100    1500 1500 1500        
4. Grasmatta- Rehabilitering ------”------       500     X X X        

 
Utvikling av skolens uterom 
og stadionområdet 
Friplassen 

Vestgård skole og 
kommunen    2000       

   
   X X X 

 
 Vannrenseanl., Berg klubh. Skiptvet skytterlag        39     13 13 13        
 Avtrekk/ ventilasjon Ds      210           70 70 70  
 Opparbeidelse av parkering Ds            X X X  
                  
                  
                  
 Grusbane Haugen Haugen Vel                
                  
                  
 
K: Kommunen   PR: Privat finansiering   SP: Spillemidler, friluftsmidler, kulturlanskapsmidler   X: Manglende opplysninger om kostnad og 
finansiering  
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Anleggstart - Finansiering Uprioritert 
2011 2012 2013 2014 2015-2022 Nærmiljøanlegg Ansvarlig Kostnad

Årlige 
drifts- 
utgifter K SP PR K SP PR K SP PR K SP PR   

Stadionomr. m/ Vestgård 
skole                 
Skate-ledge, bank og  
funbox Kommunen         120  X X             
Skileik Vestgård skole         100   X X            
Ballbinge - Brekkeveien Kommunen/Omsorgsenteret         210  X X X           
Gapahuk ved gl.Karlsrud 
skole Speidergruppa            X  X X X           
Akebakke på Voll Voll Vel            X               
Ballansebommer v/ id-
rettshallen Skiptvet IL            X               
                 
 
 

Anleggstart - Finansiering Uprioritert 
2011 2012 2013 2014 2015-2022 Anlegg for friluftsliv Ansvarlig Kostnad

Årlige 
drifts- 
utgifter K SP PR K SP PR K SP PR K SP PR   

Turkart Skiptvet Kommunen        100  X  X              
Standardheving  lysløypa Skiptvet IL        150  X   X   X           
Utbedring av sti-og turveisystemet Ds/         X               
Finndalstien m/utbedring Ds/          X               
Oppar. av rullestolsti Solliaomr. Ds/         X               
Stier for rullestolbrukere Eldresenteret                
                 
 
K: Kommunen   PR: Privat finansiering   SP: Spillemidler, friluftsmidler, kulturlanskapsmidler   X: Manglende opplysninger om kostnad og 
finansiering  
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Kartbilag over Meieribyen  
Anlegg vises med ikoner 
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Kartbilag over Skiptvet kommune 
Anlegg vises med ikoner 
Friluftsanlegg og friluftsområder vises 
 
 
 
 
 



KRISS Kommunedelplanen 2011-2014 
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