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Innledning 
 

Tiltaksplanen for idrett, nærmiljø og 
friluftsliv omhandler konkrete 
prosjekter og tilretteleggingstiltak 
innen idrett, nærmiljø og friluftsliv i 
Ås kommune. 

Tiltaksplanen rulleres årlig som en 
del av Ås kommunes 
handlingsprogram. Økonomisk 
konsekvens, og dermed omfang av 
gjennomførte tiltak, vurderes i 
forbindelse med kommunens 
handlingsprogram 2023-2026. 

Denne tiltaksplanen, i sin nåværende 
form vil fra 2024 bli erstattet av en 
ny temaplan «Temaplan for idrett, 
nærmiljø og friluftsliv». Temaplanen 
skal omhandle kommunens 
overordnede mål, visjoner og strategi 
for all fysisk aktivitet, gode 
aktivitetsskapende nærmiljø, 
tilrettelegging for idrett og friluftsliv 
i Ås. I denne temaplanen blir det en 
tiltaksdel hvor alle konkrete tiltak 
blir beskrevet slik de er i denne 
planen. 

Tiltaksplanen er basert på innspill fra 
frivillige lag, foreninger og 
kommunes administrasjonen. 



4 

 

 

 
 
 

Om tiltaksplanen og spillemiddelordningen 
 

«Spillemidlene» er en betegnelse for det overskuddet som genereres fra de forskjellige 
spillene som administreres av Norsk Tipping, og som kommer til fordeling til allmennyttige 
formål, blant annet bygging av nye og rehabilitering av eksisterende anlegg for idrett, 
nærmiljø og friluftsliv. Kulturdepartementet er øverste forvaltningsnivå for ordningen og 
ansvarlig for tildeling. Kommunen fylkeskommunen behandler søknadene før de oversendes 
departementet. 

Ordningen er regulert av et regelverk; «Bestemmelser om tilskudd til anlegg for idrett og 
fysisk aktivitet. 2022». Informasjon om spillemiddelordningen, bestemmelsene og 
søknadsprosessen er tilgjengelig på anleggsregisteret.no. 

For å kunne søke spillemidler til tiltak innen idrett, nærmiljø og friluftsliv, må tiltaket være 
oppført og vedtatt i en kommunal plan. 

Tiltakenes prioritering i denne tiltaksplanen er grunnlag, sammen med regelverket, for 
kommunens og fylkeskommunens behandling av søknadene og Kulturdepartementets 
tildeling. 

Grunnlaget for prioritering av tiltakene i denne tiltaksplanen er: 
 

1. Igangsatte og ferdigstilte prosjekter 
 

2. Prosjekter som innebærer samarbeid/samskaping med frivilligheten 
 

De senere årene har den samlede søknadssummen om spillemidler overskredet ordningens 
tilgjengelige midler. Dette har medført at flere vedtatt igangsatte prosjekter, også i Ås, ikke 
har fått tildelt spillemidler selv om søknaden har vært godkjent. Disse tiltakene settes på 
venteliste. Søknader for tiltak på venteliste må fornyes hvert år. Det er mulig å søke om 
spillemidler, førstegangssøknad, inntil ett år etter ferdigstillelse av prosjektet. Omsøkte, 
godkjente tiltak kan fornye søknaden i flere år. 

http://anleggsregisteret.no/
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Tiltakene organiseres og tildeles midler i to kategorier som defineres slik: 
 

Ordinære anlegg: Anlegg for organisert og egenorganisert idrett og fysisk aktivitet. 
 

Nærmiljøanlegg: Nærmiljøanlegg er et utendørs anlegg eller område for egenorganisert 
idrett eller annen fysisk aktivitet som ligger i tilknytning til bo- og/eller 
oppholdsområder. Nærmiljøanlegg kan unntaksvis brukes til organisert 
fysisk aktivitet og skal ikke ivareta den organiserte aktivitetens behov 
på fast basis. 

 
 

Finansiering 
 

Økonomisk konsekvens, og dermed omfang av gjennomførte tiltak, vurderes i forbindelse 
med kommunens handlingsprogram 2023-2026. 

I kolonnen finansiering angis hvordan tiltakene er tenkt finansiert, der dette er klart. Det 
presiseres at mange av summene her er overslag basert på erfaringstall. 

K = kommunale midler 
S = spillemidler 
P = private midler 
A= andre midler 

 
Frist for spillemiddelsøknader 

 
Frivillige lag og foreninger må søke innen 15. november. 

 
Kommunens frist for oversendelse av søknadene til fylkeskommunen er 15. januar. 

 
 
Vedtak som ble gjort under politisk behandling er innearbeidet i planen. Følgende vedtak gjelder for alle tiltak:  
 

• All lyssetting av nærmiljøanlegg skal være godt skjermet, gjerne lavt plassert, og med gode av/på/dimme funksjoner 
slik at lysforurensning begrenses. 

• Ved ønske om rydding og oppgradering av kommunens skogholt i boligområder og ved skoler skal naturen på stedet 
ivaretas, både store trær og busker og kratt som er verdifulle for barn og unge og for biologisk mangfold, og 
eventuelle slike tiltak skal derfor vurderes av kommunedirektør 

• Kunstgressbaner godkjennes kun under forutsetning av at banene driftes utslippsfritt - eller tilnærmet utslippsfritt. 
Inntil dette er avklart vil finansiering av kunstgressbaner settes på vent.? En forutsetning for støtte til kunstgressbane 
er at dette etableres med miljøvennlige alternativer til gummigranulat (liktlydende med kommunestyrets enstemmige 
vedtak av 17.06.2020)
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Tabell 1: Oversikt over ordinære tiltak i prioritert rekkefølge 

Pri 
. 

Navn på tiltak Ansvar Kostnads- 
Overslag. 
Oppgitt i 
1000 kr. 

Finansi- 
ering 

 
Oppgitt i 
1000 kr. 

Planlagt 
gjennom- 
ført/- 
ferdigstilt 

Kommentar 

1 Åshallen 
Flerbrukshall 
med 
styrketreningsro 
m og sosialt 
rom. 

Ås kommune 11 000 K 
S 
A 

2020-22 Innspill 2021. Byggeprosjekt 
med vedtatt finansiering. 
Bygging pågår. Søkt om 
spillemidler i 2022. Søknad 
avslått. Ny søknad skal 
sendes inn. 

2 Åsgård skole - 
Flerbrukshall 

Ås kommune 10 000 K 
S 
A 

2021-23 
 
August 
2023 

Innspill 2021. Byggeprosjekt 
med vedtatt finansiering. 
Bygging pågår. Søkt om 
spillemidler i 2022. Søknad 
avslått. Ny søknad skal 
sendes inn. 

3 Åshallen - 
Turnhall 

Ås kommune 4 300 K 
S 
A 

2021-22 Innspill 2021. Byggeprosjekt 
med vedtatt finansiering. 
Bygging pågår. Søkt om 
spillemidler i 2022. 
Deltilsagn på kr 2 300 000 
ble gitt i 2022. Søknad om 
resterende beløp skal inn. 

4 Åshallen – 
Dansesal/ 
akitivitetssal 

Ås kommune 700 K 
S 
A 

2021-22 Bygging pågår. 
Byggeprosjekt med vedtatt 
finansiering. Søknad om 
spillemidler sendes inn for 
2023. 

5 Åshallen - 
Utebasketbane 

Ås kommune 300 K 
S 
A 

2022-23 Bygging starter høsten 2022 
og ferdigstilles våren 2023. 
Byggeprosjekt med vedtatt 
finansiering. Søknad om 
spillemidler sendes inn for 
2023 

6 Nordby 
Skatepark 

Vinterbro 
Brett- og 
rulleklubb 

2 300 K 100 
P 
S 
A 1700 

2022 Innspill 2021. Har fått 
450.000 (politisk sak F27/22). 
Har søkt om midler fra ulike 
stiftelser – totalt 1800. 
Bygging pågår. Klubben vil 
søke spillemidler i 2023. 
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7 Ålerudmyra 

skytebane 
Aas 
skytterlag 

3 500 S 1200 
K 1000 
P 1500 
A 300 

2019/2022 Innspill fra 2021. Har søkt 
om spillemidler, men ikke 
godkjent søknad. Klubben vil 
søke spillemidler i 2023. 

8 Utstyrsgarasje 
Ås stadion 

Ås IL 515 P 171 
S 171 
K 171 

2023 Innspill 2021. 
Tiltaket er planlagt og klar til 
oppstart. Idrettslaget vil søke 
spillemidler i 2023. 

9 Storebrand 
/Lillebrand 
Rehabilitering 
av hele området 

SiÅs / 
NMBU 

20 000 S 
P 
A 

2022/2023 Prosjekt er under 
gjennomføring. SiÅs/NMBU 
vil søke spillemidler for de 
siste tiltakene i 2023. 

10 Eika 
sportssenter 
Rehabilitering 
av gulv, tak, 
ventilasjon, 
oppvarming og 
lys 

SiÅs  S 
P 
A 

2019-2023 Prosjekt er under 
gjennomføring. Tildelt 
spillemidler 2022. Lys er nå 
lagt til prosjektet. 
SiÅs/NMBU vil søke 
spillemidler til dette i 2023. 

11 Lysløypa i 
Ascjemskogen 
Oppgradering. 

Ås kommune 2 000 K 2 000 
S 

2023 Arbeid med prosjektplan 
pågår. Har stått på planen i 
flere år. 

12 Garderober 
Nordbytun 
ungdomsskole/ 
Nordbyhallen 

Ås kommune   2023/2024 Innspill 2022. 
Tiltaket er innsendt av FAU 
på Nordby skole. 
Kommunens 
prosjekt/eiendomsavdeling 
må vurdere innspillet og 
prosjektere tiltaket før 
eventuell iverksetting. 
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Tabell 2: Oversikt over nærmiljøanlegg i prioritert rekkefølge 

Pri 
. 

Navn på tiltak Ansvar Overslag Finan 
si- 
ering 

Planlagt 
gjennomført/ 
gjennomført 

Kommentar 

1 Åsgård skole 
Ballbinge 

Ås kommune 300 K 
S 

2023 Innspill 2022. 
Vedtatt som en del av nye 
Åsgård skole. Ferdigstilles i 
juni 2023. Søknad om 
spillemidler sendes inn for 
2023. 

2 Nordby 
Skatepark 
Trimpark 

Vinterbro 
Brett- og 
rulleklubb 

400 K 
S 
P 
A 

2022 Innspill 2021. 
Bygging pågår. Klubben vil 
søke spillemidler i 2023. 
Prosjektet består av tre 
nærmiljøanlegg. 
Skateområdet kan også sees 
på som et ordinært anlegg. 
Har fått 450.000 (politisk 
sak F27/22) 
 
Bedre belysning i 
skolegården skal prioriteres.  

3 Nordby 
Skatepark 
Skateområde 

Vinterbro 
Brett- og 
rulleklubb 

1 600 K 
S 
P 
A 

2022 

4 Nordby 
Skatepark 
Streetbasket 

Vinterbro 
Brett- og 
rulleklubb 

300 K 
P 
S 
A 

2022 

5 Åshallen 
Sandvolleyball- 
baner (inkl. 
lysanlegg) 

Ås kommune 300 K 
S 
A 

2023 Innspill 2022. 
Byggeprosjekt med vedtatt 
finansiering. 
Etableres som en del av 
uteområdet rundt Åshallen 
flerbrukshall. Søknad om 
spillemidler sendes inn for 
2023. 

6 Åshallen 
Kunstgressbaner 
(inkl. lysanlegg) 

Ås kommune 800 K 
S 
A 

2023 Innspill 2022. 
Byggeprosjekt med vedtatt 
finansiering. Etableres som 
en del av uteområdet rundt 
ny flerbrukshall (Åshallen). 
Søknad sendes inn for 2023. 

7 Åsgård skole 
Klatrevegg 

Ås kommune 150 K 
S 

2023 Innspill 2022. Vedtatt som 
en del av nye Åsgård skole. 
Søknad sendes inn for 2023. 

8 Åsgård skole 
Grusbane 

Ås kommune 136 K 
S 

2023 Innspill 2022. Vedtatt som 
en del av nye Åsgård skole. 
Søknad sendes inn for 2023. 
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9 Åsgård skole 
Ballvegg 

Ås kommune 148 K 
S 

2023 Innspill 2022. Vedtatt som 
en del av nye Åsgård skole. 
Søknad sendes inn for 2023. 

10 Åshallen 
Trimpark 

Ås kommune 165 K 
S 
A 

2023 Innspill 2022.Etableres som 
en del av uteområdet rundt 
ny flerbrukshall (Åshallen). 
Søknad sendes inn for 2023. 

11 Åsgård skole 
Trimpark 

Ås kommune 165 K 
S 

2023 Innspill 2022. Vedtatt som 
en del av nye Åsgård skole. 
Søknad sendes inn for 2023. 

12 Frisbeegolf 
Breivoll 

Ås kommune 
i samarbeid 
med DNT 

250 K 125 
P 
S 
A 

 Innspill 2021. 
Tiltak for å økt ferdsel i 
området. Dette vil gi bedre 
sosial sikkerhet og redusere 
uønsket virksomhet 
Samarbeidsprosjekt. 

13 Åshallen 
Utebasketbane 

Ås kommune 
Ås IL basket 

300 K 
S 

2023 Innspill 2022. Etableres som 
en del av uteområdet rundt 
ny flerbrukshall (Åshallen). 
Søknad sendes inn for 2023. 

14 Åsgård skole. 
Bordtennis- 
bord 

Ås kommune 59 K 
S 

2023 Innspill 2022. Vedtatt som 
en del av nye Åsgård skole. 
Søknad sendes inn for 2023. 

15 Naturområdet 
mellom Ås 
stadion og nye 
ungdomsklubb 
en. 
Oppgradering av 
hele området 
med fokus på 
gangveier, 
rydding og 
forskjønning 

Ås kommune 4000 K 2023 Innspill 2021. 
Landskapsplan er under 
utarbeidelse. 

16 Turstier 
Skilting av 
turstier. 
Utarbeidelse og 
oppsetting av 
karttavler 

 
Utbedring av 
lokale turstier 
og tilførselsstier. 

Ås kommune 
i samarbeid 
med Ås 
Turlag/DNTo 
g andre 
frivillige lag 
og 
foreninger. 

500 S 
K 

2023 Innspill 2021. 
Oppfølging av plan for 
friluftslivets ferdselsårer i 
Ås. Intensjon legge bedre til 
rette for turer i skog og 
mark. 
Mulig å søke om midler til 
tiltaket flere steder. 
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17 Pust i bakken 
benker 

Ås kommune 
i samarbeid 
med lokale 
grunneiere 

200 K 
P 

2022/2023 Innspill 2022. 
Har vært spilt inn tidligere. 
Ulike støtteordninger.  
 
Hvilebenker savnes mellom 
blant annet sentrum og 
Sentralkrysset, og også fra 
Essostasjonen langs jernbanen 
til broen over jernbanen 
 
 
 

18 Flere 
skøytebaner - 
ombygging av 
relevante 
vannkummer 

Ås kommune 200 K 2022 Innspill 2021 
Nødvendig tiltak for å 
enklere kunne lage flere 
«løkkeskøytebaner». 
Vannkummer bygges om 
slik at de skal kunne brukes 
til uttak av vann. 

19 Miniramp Ås 
ungdomsskole 

The Bowle 
Room 

400 P 2022 Innspill 2021. 
Under gjennomføring. 
Vil søke spillemidler i 2023. 
Sees i sammenheng med 
tiltak – naturområdene ved 
Ås u.s. 

20 Utbedring og 
lyssetting av 
gangveier på 
Breivoll 

Ås kommune 1000 K 2023 Nytt innspill 
Tiltak for å økt 
ferdsel/turgåing gjennom 
området. Dette vil gi bedre 
sosial sikkerhet og redusere 
uønsket virksomhet 

21 2 Gapahuker 
med bålplasser 
Breivoll 

DNT 200 P 
S 

2023 Innspill 2021 

22 Hengekøye- 
område på 
Breivoll 

DNT 50 P 
S 

2023 Innspill 2021. 
Kanalisering av 
hengekøyetrafikk 

23 Utekjøkken på 
teltplass på 
Breivoll 

DNT 2000 P 
S 

2023 Innspill 2021 
Kanalisering av telttrafikk. 

24 Aktivitetsløype, 
Breivoll 

DNT 150 P 
S 

2023 Innspill fra DNT 2021 
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25 Toløkka; 
ballplass og 
skøytebane, en 
samlingsplass i 
Togrenda 

Askehaug og 
Bølstad vel 

1 825 P 
S 

 Innspill 2020 

26 Kart Vardåsen Ås IL 
orientering 

200 P 
S 

Planlagt 
utgivelse 2023 

Innspill 2021 

27 Kunstgress- 
bane ved 
fotballhallen 

Ås IL fotball 1450 S 
P 

 Innspill 2020 

28 Kart Kroer Ås IL 
orientering 

300 P 
S 

2024 Innspill 2021 

29 Drenering 
grusbane, 
oppgradering 
gangveier og 
lys 

Dysterlia Vel 500 P 
S 

 Innspill 2020 

30 Oppgradering 
Rustadløkka 

Rustad- 
skogen Vel 

1100 P 
S 
K 

 Innspill 2021 
Har noe egne midler. 
Dyktige dugnadsarbeidere. 
Ønsker kommunalhjel med 
finansiering. 

31 Benker på 
uteområdet 
Nordbytun 
ungdomsskole 

FAU 
Nordbytun 
ungdomsskol 
e 

 K  Innspill 2022. 
Sees i sammenheng med ny 
betongpark med 
hangoutsone. 

32 Ridestier i Ås 
og Nordby. 
Utredning av 
tiltak 

Follo 
Hestesport- 
klubb 

 P  Innspill 2022. Må utredes 

33 Oppgradering 
av 
uteområdene 
ved 
Bjørnebekk 

Ås kommune  K  Innspill 2022. Må utredes. 

34 Oppgradering 
av 
uteområdene 
ved Kinnsåsen 

Ås kommune  K  Innspill 2022. Under 
utredning. 

35 Sandhånd- 
ballbaner på 
Breivoll 

Ås IL 
håndball, 
Nordby IL, 
Ås kommune 

 S 
P 

 Innspill 2021. under 
utredning. 
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36 Utfarts- 
parkeringer 
Utredning av 
tiltak 

Ås kommune  K  Må utredes 
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