
 
 

 

 

 

 

 

Ås Kommune 
 

 
 

Tiltaksplan for idrett, nærmiljø og friluftsliv 2018-2021 
 
 
 

Vedtatt av kommunestyret i Ås 21.06.2017 



 

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. Ås kommune har ved årets rullering fått totalt 23 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 2018-2021 

Nye innspill er vurdert i forhold til tiltakene i gjeldende tiltaksplan. Nedenfor er forslag til tiltak i ny tiltaksplan for 2018-2021, 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. 
 



Mange av tiltakene er de samme som ved forrige behandling av planen. Flere av disse tiltakene er det søkt om spillemidler for, men fordi 
fordeling av spillemidler ikke har vært oppe til behandling i Akershus fylkeskommune enda beholdes de i planen. Dette for å ha mulighet til å 
søke spillemidler for 2018. De tiltakene som får tildelt spillemidler vil tas ut av planen. 

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  

 

    
2018 2019 2020 2021 

 

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 ytterligere 
spillemidler i 2017. 
Opprettholdes i planen i 
tilfelle tiltaket ikke 
tildeles spillemidler. Tas 
ut dersom spillemidler 
tildeles. 



3 O-kart Eldor Ås IL Orientering 305   102 203                   

Søkt om spillemidler i 
2017. Opprettholdes i 
plan i tilfelle tiltaket ikke 
tildeles spillemidler. 

4 
Rehabilitering 
Storebrand/Lillebrand 

Ås 
kommune/SiÅs/NMBU 

20 000                         

Uavklart om prosjektet 
realiseres. Det kommer 
en egen sak politisk i 
forhold til kommunens 
evt bidrag i prosjektet. 
Tiltaket opprettholdes i 
planen med tanke på å 
kunne søke spillemidler. 

5 
Ås tennisanlegg - 
rehabilitering 

Ås tennis- og 
badmintonklubb 

2 094   698 1396                   

Noe endret prosjekt i 
forhold til tidligere. 
Tiltaket opprettholdes i 
planen.  

6 
Nordskogen lysløype - 
oppgradering av 
lysanlegg 

Ås kommune 2 000 1 300 700                     

Søkt om spillemidler i 
2017. Opprettholdes i 
plan i tilfelle tiltaket ikke 
tildeles spillemidler. 

7 
Ås stadion - 
Rehabilitering av 
kunstgressbane 

Ås kommune 3 850 2 850 1 000                     

Tiltak planlagt utført i 
2017, men det er 
foreløpig ikke søkt om 
spillemidler. 
Opprettholdes i planen 
med tanke på å søke 
spillemidler. Kommunal 
andel finansiseres 
gjennom 
investeringsbudsjettet. 

8 
Nordby stadion - 
Rehabilitering av 
kunstgressbane 

Ås kommune 3 850 2 850 1 000                     

Tiltak planlagt utført i 
2018. Kommunal andel 
må finansiseres 
gjennom 
investeringsbudsjettet. 

9 O-kart Nordby sør Ås IL Orientering 255   85 170                   Opprettholdes i plan. 



10 
Rustad skole - 
flerbrukshall 

Ås kommune                           
Kommunal andel 
finansiseres gjennom 
investeringsbudsjettet. 

11 
Eika Sportssenter (tidl. 
GG-hallen) 

SiÅs 80 000   4500 75500                   
Innspill fra 2015 
opprettholdes. 

12 
Årungen ro- og 
padlesenter - 
rehabilitering/utbygging 

Stiftelsen Årungen ro- 
og padlesenter 

68 010                         

Opprettholdes i plan. 

      247764 13000 9485 77269 0 0 0 0 0 0 0 0 0   

 

 

Kommentar til tiltak som ikke lenger er med i planen: 
- Oppmerking av friidrettsdekket på Ås stadion er tatt ut av planen da dette skal gjennomføres i 2017. 

 

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  

 

    
2018 2019 2020 2021 

 

Pri. Anleggstype Eier/Utbygger 

Kostna
d 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                   

Søkt om spillemidler i 2017. 
Opprettholdes i planen i 
tilfellle tiltaket ikke tildeles 
spillemidler. 



3 
Merking og rydding av 
turstier 

Ås kommune i 
samarbeid 
med frivillige 
og grunneiere 

150 150     
150

  
                  

4 
Bevegelsesanlegg med 
tau, stokker og dekk 

FAU 
Brønnerud 
skole 

280   140 140                   Opprettholdes i plan. 

5 
Solberg skole - 
flerbruksområde 

Ås kommune 1658 829 829                     
Kommunal andel finansieres 
gjennom 
investeringsbudsjettet. 

6 
Solberg skole - 
fotballbane 

Ås kommune 970 485 485                     
Kommunal andel finansieres 
gjennom 
investeringsbudsjettet. 

7 
Solberg skole – 
skatepark 

Ås kommune 1602 801 801                     
Kommunal andel finansieres 
gjennom 
investeringsbudsjettet. 

8 
Solberg skole – 
multifunksjonell bane 

Ås kommune 1018 509 509                     
Kommunal andel finansieres 
gjennom 
investeringsbudsjettet. 

9 
Oppgradering siste del 
av kyststien 

Ås kommune i 
samarbeid 
med frivillige 
og grunneiere 

300 150 150                       

10 
Oppgradering av 
rådhusparken 

Ås kommune 1 000 1 000                       

Kommunen har fått midler til 
planlegging av oppgradering 
av parken. Dette skal gjøres i 
løpet av 2017. Deretter er det 
behov for midler til 
gjennomføring.  



11 

Oppgradering av "Lille 
Kroerløypa", en 3 km 
runde som binder 
sammen Danskerud-
Trampen-Sentrum 

Kroerløypas 
venner 

300 75 150 75                   

Dette gjelder en del av 
Kroerløypa som ikke er 
lysløype. Dette er for å 
utbedre turveier slik at det 
også blir lettere for 
rullestolbrukere, syklister og 
folk med barnevogn å bruke 
turveien. 

12 
Sykkelstiutbedring i 
området rundt Trampen 

Kroerløypas 
venner 

150 38 75 37                     

13 

Utbedring av turvei fra 
Fåle til Sjøskogen, langs 
Pollevannet 

Frivillige og 
grunneiere i 
samarbeid 
med Ås 
kommune 

100 100                         

14 

Turkart over Ås 
kommune, oppdatert 
kart med skiløyper og 
turruter 

Ås IL 
Orientering 

270 90 90 90                     

15 

Etablere kunstgress på 
den lille fotballbanen 
ved siden av 
fotballhallen 

Ås I.L. Fotball 1 450   600 850                     

16 O-kart Nordskogen 
Ås IL 
Orientering 

96         48 48             Opprettholdes i plan. 

17 O-kart Vardåsen 
Ås IL 
Orientering 

130         65 65             Opprettholdes i plan. 

18 Nærmiljøkart Ås sentrum 
Ås IL 
Orientering 

200               100 100       Opprettholdes i plan. 

      10208 4427 4096 1259 0 113 113 0 100 100 0 0 0   



Kommentar til tiltak som ikke lenger er med i planen: 
- Flere nærmiljøanlegg ved Solberg skole 

Man kan kun få spillemidler til 4 anlegg på et nærmiljøsted og derfor har man prioritert kun 4 fra Solberg skole. 
- Breivoll friområde 

Midler til disse tiltakene er bevilget i investeringsbudsjettet. De finnes også i forvaltningsplanen for statlig sikrede friområder med tanke 
på å søke ekstern finansiering i tillegg. Enhet for vei, idrett og natur har ikke kapasitet til å utføre alle vedtatte tiltak i år, så det må 
fordeles over flere år. 
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