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Idrett og friluftsliv er viktig for enkeltmennesker 
i alle aldre og av den grunn også viktig for stor-
samfunnet.
Barn og unges oppvekstvillkår er en av de viktigste samfunnsoppgavene vi har. Idrett og 
friluftsliv er en viktig del av dette. I det utvidede kulturbegrepet er idretten en vesentlig del.  
Den gir barn og unge en mulighet til å finne sin «vinnerarena». Alle barn og unge trenger én 
eller flere arenaer hvor de opplever mestring og fremgang og får en vinnerfølelse som gir 
en sunn selvtillit og indre trygghet. Det gir et godt utgangspunkt for veien inn i voksenlivet. 
Det må og skal ikke være slik at det kun er skoleprestasjoner som avgjør om barn/ungdom 
føler mestring og fremgang.  

Fysisk aktivitet og friluftsliv er en del av den norske folkesjela. Det holder oss i god, fysisk 
form. Imidlertid er den positive virkningen på vår mentale helse kanskje enda viktigere. En 
«tur i skogen» har bidratt til å løse opp mange floker i nordmenns liv. 

På Nesodden har vi de siste 10 år brukt mye penger på idrett og friluftsliv, og i samarbeid 
med idretten har vi fått mange nye, tidsmessige anlegg. oversikter i denne planen viser 
det. Mye er likevel ugjort, og det er mange udekkede behov.

Hensikten med planen er å tilrettelegge for nye tiltak i tråd med befolkningsøkningen og 
nye og skiftende behov. Minst like viktig er det å sikre eksisterende friluftsområder – marka 
og strandsonen – slik at de fortsatt skal være tilgjengelig for alle.

Denne planen tar for seg idrett og friluftsliv og viktigheten av dette. En må imidlertid ikke 
glemme kulturlivets viktige rolle for mestring og utvikling av barn og unge. Vi som kom-
mune må legge til rette og planlegge for det også.

Kjell G. Gudmundsen 
varaordfører og medlem av prosjektgruppen for  
plan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv 2014-2025

Forord
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1.0 Innledning
Plan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv 2014-
2025 avløser gjeldende kommunedelplan for 
idrett og friluftsliv 2005-2016. 

Kommunedelplanen er et politisk dokument og et styringsverktøy. 
Samtidig er den også et plankrav fra Kulturdepartementet som 
forutsetning for å kunne søke spillemidler. 

gjennom planen skal behovsvurderinger og signaler klar gjøres i 
forhold til kommunale målsettinger. I denne revi sjonen er det lagt 
vekt på:

 » Verdien anlegg og områder for fysisk aktivitet idrett, og 
frilufts liv har i et helsefremmende perspektiv og betydningen 
av å sikre/regulere områder for dette.

 » grønne arealers kvaliteter og betydning av disse som 
 aktivitets- og opplevelsesområder.
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Kommunedelplanen skal bidra til å
 » Synliggjøre behovet for arealer til fysisk 

 aktivitet, idrett og friluftsliv, samt samordne 
behovene for disse.

 » Bedre muligheten for finansiering av 
utbygg  ingskostnadene.

 » Avklare kommunens, idretts- og friluftslivs-
organisasjonenes oppgaver ansvar og økono-
miske forpliktelser ved utbyggin og ikke 
minst drift av anlegg og områder for idrett og 
friluftsliv.

 » Sette mål for kommunens arbeid innenfor 
fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv.

 » gjennomføre en plan- og målstyrt utbygging 
av anlegg og tilrettelegging av områder for 
fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv.

Fremdriften og finansiering i tiltakene som 
beskrives i plane innebefatter stor grad av dialog 
med idretten og samarbeid om egen finansiering 
av idretten. Dette er en gitt forutsetning (i tillegg 
til spillemidler og eventuele kommunale midler). 

Plan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv er en 
kommunedelplan uten juridisk bindende virkning 
når det gjelder disponering av arealer. De areal-
vurderinger som gjøres i planen, må tas inn i kom-
muneplanens arealdel for å få rettsvirkning. For at 
plan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv for 
 Nesodden skal ha troverdighet og bli det styringsverk-
tøy vi ønsker, må idrettslag, friluftslivsorganisasjoner, 
velforeninger, innbyggere, politikere og kommune-
administrasjonen få et eierforhold til planen. 

Derfor har vi lagt opp til en bred og kontinuerlig 
brukermedvirkning under hele planperioden. 
Dette gjennom folkemøter, god dialog med og 
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aktiv bruk av lokalavisen Akershus Amtstidende. 
Dessuten gjennom møter med sentrale aktører 
innenfor fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv på 
Nesodden, samt ved å gjennomføre en bred 
høringsrunde når plan utkastet forelå. 

Engasjementet og innsatsviljen blant idrett og fri-
luftslivsmiljøet på Nesodden har vært stort under 
hele prosessen.

I perioden 22.11.11-30.05.12 ble det gjennomført 
en omfattende medvirkningsprosess med fokus-
grupper innenfor utvikling av områdene Nesodd-
banen, Myklerud og Berger Idrettspark. Det ble 
også avhold åpne møter på Fagerstrand og Berger 
idrettspark i regi av Nesodden kommune. 

Idrettslagenes innspill til planen er koordinert og 
anlegg er prioritert av Nesodden idrettsråd (NIR), 
som har drøftet sine vurderinger med kom-
muneadministrasjonen. Stein Turtumøygard har 
hatt den samme rollen i forhold til innspill på fri-
luftslivsanlegg.

Kulturutvalget har vært styringsgruppe for planen.

Følgende politikere, personer fra idretts- og 
frilufts livet og kommuneadministrasjonen har 
deltatt i prosjektgruppen for plan for fysisk aktivi-
tet, idrett og friluftsliv, og bidratt til utviklingen av 
planen:

 » Kjell gudmundsen, varaordfører (H)

 » Peter-Andre Rasmussen, politiker (AP)

 » Anne Berit Smørås, politiker (V)

 » Jarle Stavø, nestleder Nesodden idrettsråd

 » Stein Turtumøygard, representant for frilufts-
livet

 » Bjørn Askautrud, driftsleder, eiendom

 » Terje Fagernes, avdelingsingeniør, infra-
struktur og vannmiljø

 » Martin Lundquist, virksomhetsleder, kultur, 
næring, idrett og friluftsliv

Etter vedtak i kulturutvalget 15.05.13 og 
kommune  styret 31.10.13 ble daværende plan-
utkast undergitt en høring. Plan for fysisk a ktivitet, 
idrett og friluftsliv har status som kommune-
delplan med hovedrullering hvert 4. år.

Som grunnlag for søknad om statlige spillemidler, 
skal planen blant annet inneholde en handlings-
plan/finansiering for bygging av idrettsanlegg og 
friluftsområder. Planen inneholder også en hand-
lingsplan for aktivitet. Handlingsplanene kan rul-
leres årlig med revisjon minimum én gang i 
valgperioden.

Planen er vedtatt av kommunestyret 12.12.13 og 
er retningsgivende og forpliktende for arbeidet 
med fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv i kommunen. 
Planen har også gitt innspill til kommuneplan-
arbeidet, både kommuneplanens areal- og sam-
funnsdel. Plan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv 
skal i sin helhet evalueres og fornyes i 2025.

”Engasjementet blant idrett og  
friluftslivsmiljøet på Nesodden har vært stort under  

hele prosessen”
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1.1 Planen som  
styringsverktøy
Ved siden av å være et politisk styringsverktøy, er 
planen også ment å være et redskap for admin-
istrasjonen til måloppnåelse. Planen skal gi tyde-
lige føringer for arbeidet på området, og må 
inneholde konkrete handlingsplaner både for 
bygging av anlegg og forslag til områder for 
fysisk aktivitet, og idretts- og friluftslivsanlegg. 

Kommunen har en viktig rolle som tilrettelegger 
for organisasjoner og enkeltpersoner som ønsker 
å drive med aktiviteter knyttet til fysisk aktivitet, 
idrett og friluftsliv. Det er viktig at alle som ønsker 
det, uavhengig av forutsetninger, har mulighet til 
en aktivitet som er tilpasset deres behov og 
ønsker. I tillegg er det viktig å sette inn ulike tiltak 
for å få flere fysisk aktive. Kommunens engasje-
ment retter seg først og fremst mot barn og unge, 
men det er viktig med oppmerksomhet på den 
gevinst det ligger i å ha mange fysisk aktive i 
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befolkningen. Vi vet at helsegevinsten ved fysisk 
aktivitet er stor, både fysisk, sosialt og mentalt.

For å lykkes med dette må det settes av tilstrek-
kelig areal og områder for fysisk aktivitet, idrett 
og frilufts liv. Dette må være en naturlig del av 
oppdraget når det planlegges et boområde, 
rehabiliteres/ bygges ny skole eller barnehage. 
Anleggs- og områdeutvikling er viktige virke-
midler for å kunne skape trygge og gode 
oppvekstsvilkår for unge.

En stor utfordring ligger i å sørge for et eierforhold 
til planen hos de aktuelle virksomhetene i kom-
muneadministrasjonen. Det er viktig at alle som 
har ansvar for å bidra til å nå målene, har kjenn-
skap til og et forhold til planen. Det tvers gående 
samarbeidet mellom virksomhetene i  kommunen 
er således satt i fokus i planprosessen.
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2.0 Overordnede 
føringer
Kunnskapen om den helsemessige gevinst ved å 
være fysisk aktiv, og ønsket om at folk selv tar 
ansvar for å holde seg i helse messig god form, 
har blant annet ført til at det er skrevet flere stor
tingsmeldinger om fysisk aktivitet, idrett og fri-
luftsliv relatert til helse de senere år. 
Blant de mest aktuelle, som har stor påvirkning for denne planen, er 
St.meld. nr. 47 (2008–2009) Samhandlings reformen:

En kartlegging (Helsedirektoratet 2008, IS-1533) viser at det 
fysiske aktivitetsnivået reduseres med 43 % mellom 9 og 15 år, og 
bare halvparten av 15-åringene tilfredsstiller anbefalingene om 
minst 60 minutters daglig fysisk aktivitet.

Trenden i dag er et generelt lavere fysisk aktivitetsnivå i fritiden, 
på arbeid, skole og ved transport enn tidligere. Personer som har 
et lavt fysisk aktivitetsnivå, har en stor risiko for å pådra seg syk-
dom eller nedsatt funksjons nivå sammenlignet med personer 
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som er fysisk aktive. I dag har én av fem nordmenn 
en kroppsmasseindeks (KMI)³ 30. Dette utgjør en 
dobling av andelen i befolkningen med fedme i 
løpet av de siste 20 årene.

Det foreligger god dokumentasjon på effekten av 
sunt kosthold, økt fysisk aktivitet og røykeslutt i 
forhold til forebygging og behandling av en rekke 
sykdommer og lidelser. 

En studie gjort i Norge viser at 74 % av alle in ak-
tive voksne (20–74 år) ønsker å komme i gang 
med regelmessig fysisk aktivitet.

Målet er at folk skal ta mer ansvar for egen helse 
gjennom organisert eller uorganisert fysisk aktivitet. 

Folkehelsemeldingen - Meld.St.34 (2012–2013): 
god helse – felles ansvar understreker viktig-
heten av fysisk aktivitet og har også stor betyd-
ning for denne planen.

Bare én av tre voksne er kjent med myndighetenes 
råd om 30 minutter fysisk aktivitet daglig, og her 
pekes på viktigheten av å gjøre ”30 minutter om 
dagen” like kjent som ”fem om dagen.”

Blant gjeldende lovverk legger folkhelseloven 
(2012) viktige føringer for denne planen:

Kommunen skal legge til rette for samarbeid med 
frivillig sektor. 

Kommunen skal iverksette nødvendige tiltak for å 
møte kommunens folkehelseutfordringer. Dette 
kan blant annet omfatte tiltak knyttet til fysisk 
aktivitet.

Planen favner vidt og berøres av flere departe-
ment som utformer politikk med betydning for 
planens tema. Det er gitt føringer i stortings-
meldinger, fylkesplaner og annet, gitt av de tre for-
valtningsnivåer; stat, fylke og kommune.

2.0 oVERoRDNEDE FøRINgER
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På fylkesnivå er det avdeling for regional utvikling 
som har ansvaret. Statens forlengende arm på 
fylkesnivå er ellers fylkesmannens miljøvernavde-
ling og fylkeslegen. Dessuten har Direktoratet for 
naturforvaltning og helsetilsynet viktige opp-
gaver med å realisere statens politikk

2.1 Statlige føringer
Se vedlegg 8 for de viktigste retningslinjer som er 
kommet de senere år, og som har betydning for 
denne planen.

2.2 Fylkeskommunale og 
regionale føringer
Anlegg for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet 
2005–2008

Fylkesplanen i Akershus handlingsprogram 2009 
–2010

I handlingsprogrammet for 2009-2010 vektlegges 
blant annet muligheter for fysisk aktivitet i 
nærmiljøet, tilrettelegging av stier, veier, lysløyper 
og turtraseer og rekruttering/motivering til fysisk 
aktivitet.

Sektorplan om anlegg for idrett, friluftsliv og 
fysisk aktivitet i Akershus 2010–2013

I planen er det trukket opp mål og strategier for 
hva, hvor og hvordan det kan tilrettelegges for å 
bygge anlegg for å fremme økt fysisk aktivitet. 
Planen omhandler fordeling av spillemidler til 
blant annet idretts- og friluftslivsanlegg. 

Blant utfordringene fylkesmannen i oslo og 
Akers hus peker på, er å sikre friluftsinteressene i 
marka og allmennhetens tilgjengelighet til kyst-
sonen gjennom planarbeid.

2.3 Kommunale føringer
Samfunnsdelen for gjeldende kommuneplan 
peker på flere viktige målsetninger, som gjelder 
fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv på Nesodden:

 » Nærhet og enkel tilgang til naturen

 » godt kultur- og idrettstilbud

 » god ivaretakelse av natur-, landskaps- og 
 friluftsverdier

 » økt fokus på forebygging

 » Bevaring av kommunens unike friluftsmuligheter

 » gode arenaer for idrettsaktivitet og friluftsliv

Arealdelen for gjeldende kommuneplan peker på 
flere viktige målsetninger, som gjelder fysisk 
aktivitet, idrett og friluftsliv på Nesodden:

Foto: AmtaFoto: Amta
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 » Utearealer for nærlekeplasser, idrettsbaner og 
badestrender

 » Hensynssone for Nesoddmarka: stier, løyper 
og andre tiltak som fremmer idretts- og fri-
luftsliv

 » Folkehelse: I all planlegging og regulering 
skal muligheter for bevegelse og aktivitet i et 
folkehelseperspektiv belyses.

Arealdelen for gjeldende kommuneplan rulleres i 
løpet av 2013. Resultatet av plan for fysisk aktivi-
tet, idrett og friluftsliv må innarbeides i kommune-
planen. Arealdelen rulleres med hovedfokus på å 
oppnå en kommuneplan som er et strategisk 
verk tøy for tilrettelegging for å gå og sykle. Ved-
tatt plan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv vil 
ha målsetninger, satsingsområder og strategier 
som skal gjennomføres som konkrete tiltak.

Vedtatt plan for fysisk aktivitet, idrett og frilufts-
liv vil gi føringer for arealer i kommunen. Disse 
tas med under arbeidet med rullering av kom-
muneplanen.

I hovedsak gjelder dette:
 » Hva slags arealer for fysisk aktivitet, idrett og 

friluftsliv det er behov for å få avsatt, og i 
hvilke deler av kommunen.

2.4 Norges idretts forbund 
og olympiske  
og paralympiske komité
Norges Idrettsforbund og olympiske komité (NIF) 
er idrettens øverste organ, og har som formål: 
«NIF skal arbeide for at alle mennesker gis 
mulighet til å utøve idrett ut fra sine ønsker og 
behov.  All idrettslig aktivitet skal bygge på grunn-
verdier som idrettsglede, fellesskap, helse og 
ærlighet. NIF mener det er viktig å:

 » sikre arealer til idrettsanlegg i forbindelse 
med offentlig planarbeid.

 » øke idrettens formelle innflytelse i anleggs
politikken.

2.5 Lovverk
Se vedlegg 9 for informasjon om lovverk, som har 
betydning for denne planen.
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3.1. Evaluering av kommunedel plan for 
idrett og friluftsliv 2005–2016
3.1.1 Utfordringer - mål, strategier og tiltak 2005–2016
Kommunen har hatt fokus på anleggsutvikling i perioden, og fått 
til nybygg av flere større anlegg, f. eks. kunstgressbanen på 
Berger idrettspark og Bjørnemyr flerbrukshall.

Ambisjonen har vært å legge til rette for at flest mulig skal gis 
anledning til å drive idrett og friluftsliv. Dette innebar at fysisk 
aktivitet og naturopplevelse var det endelige mål for kommunens 
engasjement på området.

Det var egne målformuleringer for handlingsplandelen for hen-
holdsvis idrettslivet og friluftslivsdelen i perioden.

Dette vil det gjøres en endring på i denne planen, som vil ha ett 
hovedmål: “Alle i bevegelse!”

3.0 Status og  
utfordringer
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Planen vil i tillegg inneholde 3 delmål: aktivitet, 
anlegg/områder og arealplanlegging. Alle større 
tiltak for å oppnå målene, vil bli lagt inn i: 

 » «Hand lingsplanen for aktivitet 20142017»

 » «Handlingsplan/finansiering  bygging av 
idrettsanlegg og friluftsområder i perioden 
20152018»

 » «Langsiktig plan, uprioriterte anlegg»

3.1.2 Status - handlingsplan for  
idretts anlegg og friluftsområder 2010–2013 
Handlingsplanen ble sist revidert i 2010, men er 
rullert hvert år (se definisjon i vedlegg 1). Det har 
i planperioden 2010–2013 blitt brukt vesentlig 
med kommunale midler til bygging og rehabilitering 
av anlegg. Det er bevilget kommunale midler til 
følgende anlegg i perioden:

Anleggene bør fungere som gode sosiale 
møteplasser i lokalsamfunnene. Tilskudds-
ordningen til nærmiljøanlegg er utvidet de siste 
årene. Det fokuseres sterkere på egenorganisert 
virksomhet og arenaer for denne type aktivitet. 
Anlegg i tilknytning til skolens uteområde går 
også inn under tilskudd for nærmiljøanlegg.

Spillemidlenes totale ramme varierer fra år til år, 
avhengig av overskuddet fra Norsk Tipping AS. 
Hovedregelen ved rehabilitering og nyanlegg er 
en statlig støtte på 1/3 av byggekostnadene, 
begrenset oppad til kr 1 000 000. Til større, kostnads- 
krevende anlegg (f.eks. svømmehaller/flerbruks
haller) er tilskuddsbeløpet høyere. 

Nærmiljøanlegg får en statlig støtte på 50 %, 
begrenset oppad til kr 300 000. 

Friluftslivsanlegg som turveier, stier og løyper får 
en statlig støtte på 50 %, begrenset oppad til kr  
1 000 000.

Det er et stort etterslep på innvilgelse av spillem-
idler. overskuddet fra Norsk Tipping AS er for lite 
til å dekke behovet. Det kan ta flere år fra første 
gangs søknad til spillemidler blir innvilget. Dette 
kan føre til forsinkelser i anleggsstart og at kom-
munens handlingsplan ikke blir gjennomført i det 
tempo som er vedtatt, med mindre en løsning 
med mellomfinansiering blir benyttet. Dette vil for 
de frivillige organisasjonene være svært kost-
nadskrevende og for mange urealistisk.

Spillemidler 2005–2012, Nesodden kommune
Til sammen 31 anlegg/søkere i Nesodden kom-
mune har i perioden søkt om tilskudd gjennom 
spillemiddelordningen.

Anleggene har i perioden til sammen mottatt kr 
14 028 772 i tilskudd gjennom spillemiddelord-
ningen, fordelt på de ulike anleggskategoriene (se 
vedlegg for spesifisering av anleggene, kostnader, 
tilskudd og tiltakshaver):

 » kr 13 133 772 i kategorien ordinære idrettsanlegg

 » kr 800 000 i kategorien nærmiljøanlegg

 » kr 95 000 i kategorien mindre kostnads-
krevende nærmiljøanlegg

Akershus fylkeskommune har i perioden hatt kr 
438 842 000 til disposisjon av spillemidler. Nes odden 
kommune er tildelt 3,2 % av totalpotten i perioden 
2005–2012.

Tiltak Sum.

Nesoddhallen: Nytt idrettsgulv Kr 1 300 000

Brattbakken: Utvidelse og ny heis Kr 1 450 000

Bjørnemyr flerbrukshall Kr 25 800 000

Berger tennishall Kr 3 600 000

Myklerud: Kunstgressbane Kr 2 100 000

Nesoddbanen: Kunstgressbane Kr 500 000

Totalt har det vært bevilget kr 34 750 000 til 
anlegg i perioden.

3.1.3 Spillemidler til bygging av anlegg
Etter gitte kriterier gis det spillemidler til bygging 
og rehabilitering av anlegg for idrett og friluftsliv, 
samt nærmiljøanlegg. Staten har som mål å bidra 
til bygging og rehabilitering av infrastruktur, slik 
at flest mulig kan drive idrett og fysisk aktivitet 
(egenorganisert og/eller organisert aktivitet). De 
viktigste målgruppene for bruk av spillemidler er 
barn (6–12 år) og ungdom (13–19 år).

Anlegg i lokalmiljøet som stimulerer og tilfreds-
stiller barns behov for fysisk aktivitet i organi-
serte og egenorganiserte former, prioriteres 
særskilt. Når det gjelder ungdom, er det et mål å 
utvikle anlegg som tilfredsstiller ungdommens 
behov for utfordringer og variasjon. Ungdom må 
gis mulighet til å medvirke i utforming av anlegg. 
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3.2 Idrett
Det ble dannet mange idrettsforeninger på Nesod den 
i 20- og 30-årene, blant annet Arbeidernes idretts-
forening på Fjellstrand. 

Vinteridrettene hadde gode betingelser; åtte 
for skjellige hoppbakker, skøyteis på tjern og dam-
mer og skiløyper som la ute i terrenget.

Den første virkelige idrettsbanen (for sommer-
bruk) ble anlagt på Nyborgjordet 1932, hvor en 
blant annet arrangerte friidrettsstevner (riktig nok 
i lett motbakke den ene veien).

Nesodden idrettsforening (NIF) ble stiftet i 1920. 
Vinter idrettene dominerte programmet. Høsten 
1937 kom også fotball på programmet. Det var 
ingen godkjente fotballbaner på Nesodden. I 
mange år måtte NIF spille sine hjemmekamper i 
Drøbak. Etter hvert ble det grus på Jaerbanen.

NIF utviklet seg raskt til en stor og aktiv forening, 
som drev med langrenn, skihopp, skøyter og 

bandy på vinteren, og friidrett, terrengløp og fot-
ball på sommeren. Behovet for en sentral idretts-
bane på Nesodden vokste frem. 

Søndag 6. august 1961 åpnet Berger idrettsbane 
(Berger idrettspark), 15 år etter att formannskapet 
for første gang hadde fått saken. I dag er Nesodden 
idrettsforening den desidert største lokale klub-
ben med 2046 medlemmer (2012), som er aktive 
innenfor en eller flere grupper; basketball, bord-
tennis, fotball, friidrett, orientering, fekting, ski 
og skøyter.

Fagerstrand idrettsforening (FIF) ble stiftet i 1968 
og er en lokal klubb med eget klubbhus ved 
Myklerudbanen. Klubben har (2012) 395 medlem-
mer som er aktive i en eller flere grupper; fotball, 
innebandy, håndball, allidrett og styrke.

Nesodden idrettsråd (NIR) ble etter hvert etablert 
som en paraplyorganisasjon for idrettslagene og 
kommunen. Idrettsrådet er verdifullt for idretts-
lagene og fungerer som et godt kontaktorgan 
overfor blant annet kommunen. 

Foto: Amta
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I de siste årene har taekwondo og fotball fått et 
stort oppsving på Nesodden - med mange utøvere 
og gode resultater; Nesodden taekwondoklubb 
har flere utøvere på ypperste norgesnivå, som 
også hevder seg godt i internasjonale mester-
skap. Nesodden IF Fotball som har spilt i 2. divi-
sjon 2011–2013.

Idrettslagenes betydning
Idretten produserer toppidrettsutøvere og deres 
prestasjoner skaper entusiasme og begeistring, 
og gir oss glede og følelse av tilhørighet. Likevel 
er det idrettslagenes engasjement for barn, unge 
og breddeidretten som har størst betydning. 
Effek ten av arbeidet som legges ned i idretts-
lagene er stor. Den engasjerer mange, både de 
som driver aktivitet og de som arbeider med å 
legge til rette for det. Idrettslagene har lang tradis-
jon i å fungere som en positiv møteplass i nær-
miljøet. Idretten har i så måte hatt stor betydning for 
opprettholdelse av det sosiale nettverk i kommunen.

oppslutningen om den organiserte idretten i 
 Nesodden kommune har økt jevnt de siste årene, 
og fremstår i dag som imponerende, både i sitt 
mangfold og sin oppslutning. 

I dag har idrettslagene i kommunen et medlems-
tall på 5596 personer (vedlegg 4). Dette betyr ikke 
at 35 % av kommunens innbyggere er medlem av 
idrettslag, da det er mange som er medlemmer i 
flere idrettslag. Likevel er det et relativt imponer-
ende tall. Med dette utgjør idrettslagene den desi-
dert største frivillige organisasjon i kommunen.

Idrettens verdiskapning er stor, men idretten står 
overfor mange utfordringer for å stimulere til 
bedre og mer aktivitet, spesielt for ungdom og 
voksne. Kommunen har her et stort ansvar for å 
legge forholdene til rette for mer og bedre aktivitet, 
slik at idrettens visjon; “Idrett for alle”, kan nås.

Det er behov for en kompetanseheving blant 
mange trenere og ledere, og det må bygges flere 
anlegg slik at idrettslagene ikke må selektere 
deres aktivitetstilbud i så stor grad som i dag. I 
denne sammenheng er det på sin plass å under-
streke nødvendigheten av å beholde prinsippet 
om gratis treningstid på anlegg. 

En annen utfordring for idrettslagene er å øke 
andelen av jenter. Det rekrutteres færre jenter til 
idrettslag enn gutter, og frafallet fra idretten er 
større blant jenter enn gutter.

Idretten krever flerbrukshaller til gjennomføring 
av konkurranser. Dette utfordrer også tilretteleg-
gingen og anleggsutviklingen. Idretten er avhengig 
av at det offentlige bidrar, og det gjør kommunen. 

I tillegg til å bidra med kompetanse, tilskudd og 
anleggsbygging, må kommunen sette av tilstrek-
kelig med areal for anlegg, slik at underdekningen 
kan reduseres og at det blir plass til nye innbyggere.

Idrettslagene utfører en betydelig innsats når det 
gjelder bygging, drift og vedlikehold av anlegg. 
Det ville ikke vært bygget såpass mange anlegg i 
kommunen dersom idrettsledere ikke hadde 

Foto: AmtaFoto: Amta
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arbeidet med både planer og gjennomføring. Her 
har kommunen er viktig rolle som rådgiver og 
økonomisk støttespiller. De fleste anlegg, uavhengig 
av eierskap, blir driftet og vedlikeholdt av kommunen 
eller i samspill mellom kommunen og idrettslag. 

Samarbeid kommunen og idretten
Samarbeidet mellom kommunen og idrettens 
organer skjer som hovedregel gjennom Nesodden 
idrettsråd (NIR). NIR er en viktig aktør og med-
spiller i arbeidet med å legge til rette for idrett og 
fysisk aktivitet på lokalt nivå. Det politiske ansvaret 
for idrett er lagt til kulturutvalget (utleie), samt 
teknikk-, miljø- og planutvalget (anleggs utvikling).

Kommunen har inngått en samarbeidsavtale med 
NIR. NIR’s forhold til kommunens administrasjon 
går i hovedsak gjennom virksomheten kultur, 
næring, idrett og friluftsliv. Det avholdes 2 årlige 
møter mellom virksomhetene Kultur, næring, 
idrett og friluftsliv og Eiendom, og NIR. Det er 
jevnlige kontakter på administrativt plan og møter 
med idrettslag hvor kommuneadministrasjonen 
er til stede.

NIR er fundert på NIF’s lovnorm som fastslår at 
idrettsrådene skal være samordningsutvalg for 
idrettslagene og behandle, samordne og priori-
tere idrettslagenes henvendelser til kommunen.

Unntatt fra dette er løpende driftsoppgaver på 
anlegg, hvor kontakten ofte går direkte mellom 
idrettslagene og virksomheten eiendom.

Idrettens økonomiske rammebetingelser
For de fleste idrettslag utgjør det kommunale til-
skuddet en liten del av inntektene. Inntektene 
baserer seg stort sett på medlems- og treningsav-
gifter, dugnader og tilskudd fra ulike samarbeids-
partnere.

Tilskuddene øker i henhold til kommunens bud-
sjettutvikling, og ikke i henhold til utviklingen i 
idrettslagenes medlemstall. Dette medfører en 
reduksjon på tilskudd pr. medlemskap.

Formålet med det kommunale aktivitetstilskud-
det er å støtte foreninger og lag som arbeider for 
fritidstiltak for barn og unge. Aktivitetstilskuddet 
beregnes på bakgrunn av aktivitet foregående år. 
Hver aktivitet må strekke seg over en skoletime 
eller mer for å gi rett til tilskudd. Hvis aktiviteten 
strekker seg over flere dager i trekk, vil hver dag 
regnes som fremmøte. Hver organisasjon får 
beregnet et aktivitetstall på bakgrunn av antall 
deltakere under 19 år ganger antall sammen-
komster i året.

Aktivitetstilskuddet er for lag og foreninger som 
tilbyr aktiviteter for barn og unge mellom 5 og 19 
år i Nesodden kommune og som bygger på indiv-
iduelt medlemskap, er åpen for alle og har mer 
enn 5 registrerte, betalende medlemmer.

Aktivitetstilskuddet er viktig for å holde nede 
prisnivået for å drive med fysisk aktivitet og idrett, 
slik at flest mulig på Nesodden har mulighet til å 
være mest mulig i aktivitet

I tillegg til det kommunale aktivitetstilskuddet, 
mottar idrettslagene økonomisk støtte fra staten 
gjennom de såkalte LAM-midlene. Dette tilskud-
det fordeles av NIR og utgjør 10 % av overskuddet 
fra Norsk Tipping. 

Tilskuddet er basert på antall innbyggere i kommunen 
i aldersgruppen 6–9 år. For idrettslagene i Nesodden 
kommune utgjorde dette i 2012 kr 654 561.

Norsk Tipping innførte i tillegg ”grasrotandelen” 
fra 2010. Dette går ut på at 5 % av innsatsen ved 
spill kan tilfalle et idrettslag (eller andre lag og 
foreninger som står oppført i frivillighetsregis-
teret i Brønnøysund) som hver enkel spiller støtter.

Kompensasjon for merverdiavgift i forbindelse 
med idrettslagenes bygging av idrettsanlegg ble 
innført fra 2010. 

Kommunen fører et prinsipp om gratis treningstid 
på kommunale idrettsanlegg, mens det betales 
for arrangementer. Terskelen for å drive idrett i 
kommunen ønskes lavest mulig. Det skal ikke 
være avgjørende for valg av idrett hva foresatte 
har i inntekt. Prinsippet om gratis treningstid har 
unntak. Treningstid på helger betales det også 
for. Rammevilkårene for idrettslagenes drift av 
anlegg er varierende. Driftsavtalene mellom 
idrettslag og kommunen har ulik historie, og 
varierer i relativt stor grad. Det vil i årene som 
kommer være en utfordring å bedre de økonomiske 
rammevilkårene for idrettslagene.

Toppidrett
Toppidretten er en viktig faktor for identitetsskaping, 
engasjement, inspirasjon og underholdning. I et 
helsefremmende arbeid kan toppidretten inspirere 
til aktivitet, samt stimulere til samvær og glede. 
Toppidrett er svært mediefokusert, og er i flere 
sammenhenger med på å markedsføre kommu-
nen på en positiv måte. Den vil også bidra til å øke 
stolthetsfølelsen til innbyggerne.

Innen rimelige grenser skal kommunen legge til rette 
for toppidrett gjennom bygging/utvikling av anlegg.
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Kommunen har fostret flere suksessrike utøvere. 
Blant de mest kjente kan nevnes Cato Zahl Pedersen, 
som har vunnet 13 gull og ett søll i fire forskjellige 
Paralympics, i grenene langrenn, alpint, friidrett, 
og Anne Cecilie ore (to gull, to sølv og en bronse) 
i Paralympics (dressur-riding). 

Utøvere som Julia Fieler (juniorverdensmester og 
vinner av US open i taekwondo 2004), Janike Lai 
(bronsemedalje i U21-EM 2012 i taekwondo), 
Stian Boretti (flerårig norgesmester i tennis), Knut 
oddvar Sæborg (VM og EM-gull i latin-amerikansk 
dans 1987), Ellen Kathrine Lie (norgesmester 
2000 på skøyter) , Rikke Jeppson (norgesmester 
på skøyter), Nils Egil Aas (norgesmester junior 
1981 på skøyter), Sjur Dyb Berg (aldersbestemt 
landslag basket og spiller i toppserien for Asker 
Aliens), Kristin Haugstad (landslagsspiller fotball 
og spiller i toppserien for Vålerenga), Eirik Haugstad 
(spiller i tippeligaen for Stabæk) og Phillip Sjøen 
(lag-VM gull junior skihopp 2012) har også på en 
god måte bidratt til å synliggjøre Nesodden. 

3.3 Friluftsliv
Friluftsliv defineres som «opphold og fysisk aktiv-
itet i fritiden med sikte på miljøforandring og 
naturopplevelse» (Miljøverndepartementet T1474 
«naturopplevelse, friluftsliv og vår psykiske helse»). 

At mennesket påvirkes av å være i naturen, og at 
naturen har potensial både til forebygging og 
håndtering av stress, lindring av smerte, krise-
bearbeiding og mental oppbygging, har fått bred 
støtte og er vitenskapelig dokumentert (T-1474).

I denne planen favner friluftslivet den grønne og 
blå strukturen innenfor kommunens grenser. Det 
vil si grønne områder i byggesonen, ved sjøen, i 
marka og kommunens vann og vassdrag.

Kommunen har på grunn av sin beliggenhet, 
geologi, topografi og klimatiske forhold en rik 
flora og fauna. Sjøen og marka ligger naturlig til 
for et variert og innholdsrikt friluftsliv for alle års-
tider. Den blågrønne strukturen danner grunnlag 
for innbyggernes mulighet til å utøve fysisk aktiv-
itet på en arena som tilbyr opplevelser i form av 
natur, stillhet, kulturminner m.v.

Grøntstruktur
grøntstrukturen er nettverket av store og små 
grønne arealer, og har funksjoner og verdier som 
knytter seg direkte til muligheten for fysiske 
 aktivitet og naturopplevelse. Kommunens blå og 

grønne strukturer, i og utenfor byggesonen, danner 
grunnlaget for utøvelse av friluftsliv i kommunen. 
Denne planen omhandler arealer som er allment 
tilgjengelige, med eller uten tilrettelegging for 
aktivitet, i byggesonen og i marka. Disse områdene 
er det ønskelig å sikre og videreutvikle med en 
balanse mellom bruk, opplevelse og vern.

Grøntstruktur i byggesonen
Kommunens offentlige grønne rom omfatter alt 
fra naturområder, lekeplasser, turveier, kirke-
gårder, badestrender, skolegårder, barnehager, 
torg m.v. Mange av disse områdene er med på å 
danne grøntstrukturen i byggesonen. Stedene tilbyr 
et spekter av ulike opplevelser; sosiale møteplas-
ser, naturopplevelser, kulturminner og kultur-
miljøer, og ikke minst mulighet for fysisk aktivitet 
og rekreasjon.

I byggesonen tilbyr grøntstrukturen arenaer for 
aktivitet i naturomgivelser, med nærhet til og 
enkel tilgang for alle. Den danner et viktig grunn-
lag for infrastrukturen for myke trafikanter, og 
 viktige forbindelser ut mot de større friluftslivs-
områdene (marka). Disse områdene gir mulighet 
for fysisk aktivitet og et stort spekter av opplevelser. 
Det er derfor viktig med sikring av områdene og 
kvalitetene disse innehar, som kulturminner, bio-
logisk mangfold, m.v.

Nesoddmarka
Marka i kommunen er kultivert utmark. For publikum 
er ”Nesoddmarka” et begrep som definerer skogs
områdene, og betyr for mange opplevelse i form 
av turer på ski, sykkel eller til fots. I tillegg til skog-
bruksvirksomhet, har den verdi som allsidig mat-
kammer med rikt innhold av bær, sopp, fisk og vilt, 
og byr på opplevelsen av stillhet og natur med 
rike muligheter til fysisk utfoldelse gjennom hele 
året.

Sammen med en del jordbruksområder er største-
parten av arealet mellom riksvegene på hver side 
av Nesodden. I sør strekker den sammenhen-
gende skogen seg et stykke inn i Frogn  kommune. 
Med områdene i Frogn er det et sammenhengende 
skogsområde på om lag 50 km2. 

I skogs- og kulturlandskapet på Nesodden er det 
et rikt biologisk mangfold. Det er gode bestander 
av elg og rådyr. Det store innslaget av løvtrær gir 
grunnlag for et rikt insekt- og fugleliv. Eikeskogen 
på nordre Nesodden regnes som verdens nordligste, 
naturlig viltvoksende.

Med utgangspunkt i Berger idrettspark er turvei- 
og lysløypenettet godt utbygd på nordre Nesodden. 
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Vi har også lysløyper på Fagerstrand og Fjell-
strand. Kommunen holder vedlike et løype nett på 
om lag 110 km.

I marka har vi flere steder som regelmessig holder 
åpent for servering, i første rekke vinterstid. Det 
gjelder Tjernsbråtan, To gård og Berger sportscafé.

Jakt forekommer i skogs- og kulturlandskapet. 
Det er gode bestander av rådyr og elg. Jaktretten 
ligger til grunneierne. Fiskeretten i ferskvann lig-
ger til grunneier. I kommunen er det registrert 39 
tjern og større dammer. Til sammen utgjør dette 
et areal på ca 0,7 km2. Mulighetene for innlands-
fiske er lite benyttet, noe som antakelig henger 
sammen med at det er få større tjern og liten 
kunnskap om de mulighetene som finnes. Senere 
tids fiskeribiologiske undersøkelser har vist at en 

rekke av tjern og dammer i kommunen har gode 
bestander av fisk.

Kulturminner
Kulturminner og kulturmiljøer er spor etter men-
neskenes tidligere virksomhet. De krydrer tur og 
naturopplevelsen. Naturen og kulturminnene 
bidrar til nye sanseinntrykk, kunnskap og tanker 
(T-1474). Spor etter fortidens mennesker har en 
styrke som formidler av historie, fordi kultur-
minnene gir mulighet til å komme fortiden nær. Til 
mange steder knytter det seg også sagn og histo-
rier. Nesodden har en rik kulturarv, med et stort 
mangfold av kulturminner fra steinalderen til vår 
egen tid.

Det er i kommunen registrert 41 automatisk 
 fredete kulturminner (skipsfunn, gravminner etc.) 

”At mennesket påvirkes av å være i naturen, og at naturen 
har potensial både til forebygging og håndtering av stress, 
lindring av smerte, krisebearbeiding og mental oppbygging, 

har fått bred støtte og er vitenskapelig dokumentert”
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og ett vedtaksfredet objekt (kulturhistoriske byg-
ninger og bygningsmiljøer), i form av Nesodden 
kirkested, i kommunen. 

Samfunnsregnskap
T-1474 ”Naturopplevelse, friluftsliv og vår psykiske 
helse” bekrefter en sammenheng mellom menne-
skers tilgang til natur og deres velbefinnende. 
Undersøkelser referert her, viser at pasienter som 
har gjennomgått mindre operasjoner og i restitus-
jonstiden har utsikt til natur og grønt, har en 
 raskere restitusjon enn de som har annen utsikt. 
Disse pasientene har også mindre komplikas-
joner i etterkant av operasjonen. Dette bekreftes 
for øvrig også av Sunnaas sykehus, som mener at 
beliggenheten er noe av det viktigste for deres 
pasienter. 

Rapporten konkluderer med at rekreasjon som 
forebyggende tiltak har stor betydning for den 
enkeltes psykiske helse, og da er det de natur-
baserte fritidsaktivitetene som synes å ha den 
avgjort mest allsidig positive effekt.

At en ivaretar store og små naturområder i bygge-
sonen og planlegger for et lett tilgjengelig, trygt 
og sammenhengende nettverk av grønne områder, 
danner grunnlaget for et rekreasjonstilbud.

Turveiene beveger seg som et finmasket nett 
gjennom kommunens større og mindre grønne 
årer. Kysten med kyststi og badeplasser gir glede, 
lek og opplevelse for mange i sommerhalvåret.

Sikring av en sammenhengende grøntstruktur 
har altså ikke bare betydning for fysisk aktivitet, 
men bidrar også positivt i samfunnsutviklingen 
for øvrig.

Betydningen av frivillige organisasjoner
De frivillige organisasjonene arbeider aktivt for 
sikring av viktige områder i lokalmiljøet. De bidrar 
med dugnadsarbeid, arrangementer og innspill til 
kommunens planer og daglige virke. Deres arbeid 
er svært viktig da de representerer Nesodden inn-
byggere. Via deres arbeid for lokalmiljø, bidrar de 
også til sikring av viktige grøntområder. 

En hovedutfordring i Nesodden kommune kan 
være å etablere et offisielt organ for friluftslivet, 
som ivaretar friluftslivets interesser på samme 
måte som Nesodden idrettsråd (NIR) gjør for 
idretten.

3.4 Hovedutfordringer

3.4.1 Folkehelse og fysisk aktivitet
Bevegelse er menneskets naturlige tilstand. Beveg- 
elsesglede er så essensielt at det er avgjørende 
for livskvaliteten. Tradisjonelt har fysisk aktivitet 
og opphold i naturomgivelser engasjert mange 
mennesker i fritiden, blant annet gjennom 
idrettslagenes organiserte virksomhet og/eller 
gjennom egenorganisert aktivitet i skog og mark. 

I de senere år har denne tradisjonen blitt utfordret 
av vår tids passivitet og inaktivitet. Det er en stor 
utfordring å snu denne trenden, slik at fysisk aktiv-
itet inngår som en naturlig del av vår hverdag.

Folkehelse handler om mye mer enn det helse-
tjenester kan påvirke. Helse kan defineres som å 
ha overskudd i forhold til hverdagens krav, og ha 
styrke og motstandskraft i møtet med påkjen-
ninger (Peter F. Hjort). 

I 2009 kom rapporten T1474 «Naturopplevelse, 
friluftsliv og vår psykiske helse». Basert på et nor-
disk samarbeidsprosjekt ønsket man å kartlegge 
sammenhengen mellom friluftsliv og folkehelse. 
Rapporten trekker frem fysisk inaktivitet og psy-
kisk helse som de to sentrale helseutfordringene. 
De senere årene har det vært et økende fokus på 
naturen som rekreasjonskilde for mennesker. 
T-1474 dokumenterer at naturopplevelser og fri-
luftsliv har en svært positiv effekt både på vår 
fysiske og psykiske helse. 

Turer i skog og mark er mer enn fysisk aktivitet. 
Undersøkelser viser at den store endringen i tren-
ings- og mosjonsvaner og livsstil, skjer i alderen 
15–25 år. Livsstilen ser deretter ut til å feste seg 
og varierer lite frem til pensjonsalderen. Den mest 
kritiske fasen er mellom 17 og 20 år, da andelen 
fysisk inaktive øker med 24 prosentpoeng (Brei-
vik & Vaagbø, 1999). 

Kommunen har som en av sine overordnede 
arbeidsoppgaver å sikre tilgangen til strandsonen 
og de grønne ferdselsårene, samt sikre arealer til 
friluftslivs- og idrettsformål. 

Fysisk aktivitet i et folkehelseperspektiv handler 
om å gi muligheter til hverdagsaktiviteter for alle. 
Nesodden kommune etablerte frisklivssentral i 
2012. Per i dag er virksomheten ved frisklivs-
sentralen rettet mot voksne i kommunen. Videre 
utvikling av frisklivssentralens virksomhet vil 
være viktig.

24   PLAN FoR FYSISK AKTIVITET 2014-2025



Kommunen har et særlig ansvar for å sikre befolk-
ningen muligheter for å drive fysisk aktivitet i hver-
dagen gjennom planlegging og tilrettelegging.

Fysisk aktivitet er et anerkjent virkemiddel i helse-
fremmende og forebyggende arbeid, og er nedfelt 
i forebyggingspolitikken. Folkehelsemeldingen - 
Meld.St.34 (2012–2013): God helse – felles ans-
var understreker viktigheten av fysisk aktiviter og 
har også stor betydning for denne planen.

Bare én av tre voksne er kjent med myndighetenes 
råd om 30 minutter fysisk aktivitet daglig, og her 
pekes på viktigheten av å gjøre ”30 minutter om 
dagen” like kjent som ”fem om dagen.”

3.4.2 Drift og vedlikehold
Det er inspirerende og spennende å planlegge/
bygge nye anlegg, men nye anlegg vil fremover 
kreve ressurser til drift og vedlikehold. Mens 
anleggskostnadene er engangskostnader, krever 
drift og vedlikehold en årlig strøm av penger og 
tjenester. ofte blir denne drifts- og vedlikeholds-
fasen ikke viet særlig oppmerksomhet, og vil over 
tid legge beslag på store ressurser.

Friluftsliv
Etablering av badeplasser, bål- og grillplasser, 
gapahuker og nye turveier bidrar til at drifts- og 
vedlikeholdskostnadene øker. 

Driftsbudsjettet øker derimot ikke i takt med disse 
kostnadene. Dessuten er det gjennom omorgan-
iseringer tatt ut rasjonaliseringsgevinster for 

disse oppgavene. Resultatet kan over tid bli at 
kvaliteten på anleggene etter hvert blir dårligere 
på grunn av manglende vedlikehold.

Friluftslivet har også spesielle utfordringer ved at 
friluftsorganisasjonene tradisjonelt ikke har 
bidratt i like stor grad som idretten når det gjelder 
frivillighet, både under etablering/bygging av 
anlegg og senere ved drift av anleggene.

Idrett
I kommunen er det ca. 125 idrettsanlegg. Ansvaret 
for drift og vedlikehold på kommunale anlegg er 
kommunens. Flere kommunale anlegg driftes i 
samarbeid mellom idrettslag og kommunen. 
Ansvars fordelingen er nedfelt i driftsavtaler for 
de aktuelle anlegg. Idrettslagenes ansvar er for-
skjellig fra anlegg til anlegg, men er i flere tilfeller 
betydelige. 

Kommunen har et stort engasjement knyttet til 
drift av idrettsanlegg. Utgangspunktet for inn-
gåelse av driftsavtalene er:

 » kommunen står formelt som eier

 » formalisering og klar ansvarsfordeling mel-
lom klubb/kommune

 » et hjelpemiddel for lagene ved skifte av tillits-
valgte

 » kommunal oppfølging for å sikre god drift, 
godt vedlikehold og høy standard

3.0 STATUS og  UTFoRDRINgER   25   



Idrettsanleggene brukes både til egenorganisert 
og organisert idrett, trening og konkurranser. 
Brukergruppene er idrettslag, skoler, barnehager, 
institusjoner og publikum. 

De fleste idrettsanleggene er i bruk fra tidlig mor-
gen til sen kveld. Dette gir stor slitasje og er utfor-
drende for drift og vedlikehold, både i forhold til 
når oppgaver kan gjøres og økonomi.

Mange av de større idrettsanleggene er teknisk 
kompliserte og krever egne spesielle bruks-
standarder i henhold til ulike idretters krav. Drift 
og vedlikehold av spesielle anlegg krever kompe-
tent fagpersonell. Det er viktig med tiltak for å 
beholde og rekruttere godt kvalifisert personell til 
de ulike oppgavene på idrettsanlegg. I tillegg blir 
anleggene eldre, og med det inntrer større 
vedlikeholds oppgaver og dermed utgifter.

Det er således av stor betydning at budsjettet 
 styrkes både på kommunalt drevne anlegg og 
anlegg på driftsavtale med idrettslag.

I vedlegg 3 fremgår en oversikt over anlegg med 
ulike avtaler mellom kommunen og idrettslag.

3.5 Utviklingstrekk i  
kommunen/analyse
Det bor 17 809 innbyggere bor i Nesodden kom-
mune pr. 1.1.12. Det gir en befolkningsøkning på 
1 577 innbyggere i perioden 2005–2012. I peri-
oden 2012–2025 er det forventet en befolknings-
økning på ca. 2 650 personer.

Befolkningsutvikling i   
forhold til aldersgrupper : 

Aldersgruppen 0–24
økningen i denne gruppen i perioden 2005–2012 
er 270 personer. gruppen er aktiv på mange arenaer, 
best representert i organisert idrett og minst 
utsatt for livsstilssykdommer. Aldersgruppen antas 
å øke med ca. 350 mennesker frem til året 2025.

Aldersgruppen 25–66
Her befinner det seg voksne mennesker i etabler-
ingsfasen og arbeidsaktive til pensjonister. Det er 
mest egenorganisert aktivitet i denne gruppen. I 
perioden 2005–2012 øker denne gruppen med 
941 personer. Ifølge prognosen frem til 2025, vil 
antallet øke med ca. 837 personer.

Aldersgruppen 67–100
I pensjonsalderen og oppover finner vi mange 
friske oppegående mennesker med mye fritid. For 
disse er det viktig med tilrettelegging for fysisk 
aktivitet. Turgåing er den mest utbredte egen-
organiserte aktivitet i denne gruppe. Helse er 
 sentral, både fysisk og psykisk. Allsidig fysisk 
aktivitet er derfor en forebyggende faktor. Veksten 
i denne aldersgruppen i perioden 2005–2012 er 
366 personer. Ifølge prognosen fram til 2024, vil 
antallet øke med ca. 1 465 personer.

3.6. Anleggssituasjonen
Kommunes viktigste utfordring er å sørge for at 
eksisterende anlegg er i en slik stand at de fun-
gerer etter formålet. Det er derfor viktig å følge 
opp rehabiliteringsplaner med nødvendige midler.

Anleggssituasjonen i kommunen er generelt god. 
Vi har et bredt spekter av anlegg som gjør allsidig 
aktivitet mulig. Likevel er det en underdekning på 
sentrale anleggstyper da anleggsbehovet er voks-
ende i takt med befolkningsutviklingen generelt i 
kommunen. Den anleggskategori som det er 
størst underdekning på er svømmehall og 
idrettshall. Selv om det er bygget en ny idrettshall, 
er fortsatt utfordringen med tilstrekkelig trenings-
tid stor. En viktig strategi for å bedre situasjonen 
er å bygge idrettshall på de større skolene i 
forbindelse med nybygging og rehabilitering.

I tillegg er det en utfordring å gi vinteridrettene 
sikre forhold. Skal vi få til det, må det etableres 
kunstisanlegg.

På uteanlegg er det gjort betydelige løft for 
kunstsnø- og kunstgress, men det kreves også at 
banene blir vedlikeholdt og videreutviklet etter år 
med sterk slitasje.

Befolkningsøkning 2005-2012 2012-2025 

Alder 0-5 år 104 102

Alder 6-12 år -147 190

Alder 13-19 år 181 -31

Alder 20-24 år 132 89

Alder 25-66 år 941 837

Alder 67-100 år 366 1 465

SUM 1 577 2 652
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Kommunen har et sterkt mangfold av ulike idretter 
og idrettsutøvere. Kommunen har allerede fostret 
flere store idrettsutøvere, men skal det kunne 
fortsette må satsningen på breddeidretten heves. 
Tilretteleggingen for barn og ungdom vil bli av -
gjørende for fremtidens Nesodden.

De ulike sentrale anleggskategorier omtales i det 
følgende, og hvor eventuelle behov beskrives.

Lekeplasser
Kommunens mange lekeplasser favner en viktig 
arena for aktivitet og lek for de yngste innbyg-
gerne i kommunen, og blir dermed også viktige 
sosiale møteplasser for både foreldre og barn.

Turveinettet i byggesonen
En av de viktigste og mest utbredte former for 
fysisk aktivitet er turgåing. I et folkehelsepers-
pektiv er det derfor av stor betydning at innbyg-
gerne har tilgang til et sammenhengende og 
finmasket nettverk av turveier. Det å gå tur er mer 
enn bare høy puls og forbrenning av kalorier. Van-
dring, jogging og sykling langs en turvei gir rekrea-
sjon, avkobling og naturopplevelse. Turveiene må 
kunne gi innbyggerne positive opplevelser av 
omgivelsene og landskapet der de bor. 

Kommunen har en overordnet målsetning om å 
etablere et sammenhengende nettverk av trygge 
og opplevelsesrike turtraséer som strekker seg 
mellom sjøen og marka, slik at flest mulig har 
kortest mulig avstand fra der de bor til nærmeste 
turvei. I de kommende årene vil det derfor være 
utfordringer knyttet til å komplettere kyststi- og 
turveisystemet for å gjøre det sammenhengende.

Utfordringer i arbeidet er knyttet til manglende 
lenker, skilting og farlige krysningspunkter mel-
lom turvei og kjøreveier.

Nærmiljøanlegg
I en rekke av kommunens friområder, skolegårder 
og barnehager er det etablert anlegg for egen-
organisert aktivitet. Disse områdene går under 
betegnelsen nærmiljøanlegg. 

F.eks. er grøntarealet ved Skoklefall gård hyppig 
benyt tet til ballidrett, og representerer samtidig et 
nær miljøanlegg før det omkringliggende bolig-
området. Det samme gjelder for forskjellige ball-
binger i kommunen, som på Bakkeløkka ungdoms-  
skole og Nesoddtangen skole. Det ligger en utfor-
dring i å videreutvikle eksisterende nærmiljø-
anlegg på en slik måte at de lokker og frister til 
fysisk aktivitet utenfor skole- og arbeidstid.

gjennom etablering og rehabilitering av trygge 
atkomstveier til skolene, opprusting av utstyr og 
høyt vedlikehold tror vi at lysten til å bruke are-
alene stimuleres. Det er en utfordring å gjøre 
disse anleggene enda mer attraktive. Dette kan 
gjøres med nye anleggselementer.

Kyststi og badeplasser
Kommunen har en kystlinje på 36,3 km. En stor 
del av kystlinjen langs vestsiden av nesoddlandet 
er bratt og vanskelig tilgjengelig, men i de mindre 
bratte områdene har vi flere fine badeplasser.  
Ved disse strendene som finnes er det et yrende 
badeliv på gode sommerdager, spesielt på 
Fagerstrand, oksval, Hellviktangen, Hornstranda, 
Alværn, Fjellstrand og Presteskjær.

Disse er viktige arenaer for opplevelse og lek, og 
som sosiale møteplasser. Vedlikehold av bade-
plassene innebefatter både drift og vedlikehold 
av fasiliteter som toaletter, griller, søppel og 
lignende, og vedlikehold av stranden slik at den 
fremstår som attraktiv og velholdt. Her er 
utfordringene knyttet til tilgjengelighet, påfyll av 
sand, slitasje, hærverk m.m.

Arealpresset på de sjø- og strandnære arealer er 
stort. Arealene er svært attraktive som utbyg-
gingsområder. For å styre arealutviklingen har 
avgrensing av strandsonen hatt særlig fokus i 
den overordnede arealplanleggingen.

Båtliv er utvilsomt av de mest utbredte fritids-
aktivitetene, men selv om kystlinja er lang, har vi 
få naturlige havner. Det er organiserte små-
båthavner flere steder. På Steilene er det gjennom 
Nesodden seilforening fine forhold for seileaktivi-
teter for barn og ungdom.

over 40 friområder er nå sikret for allmennheten 
på Nesodden. Ved de fleste boligområdene er det 
god tilgjengelighet til friluftsområder. Tilgjengelig- 
heten med bil til mange av disse plassene er van-
skelig på grunn av parkeringsforholdene.

Kyststien i Nesodden kommune er under stadig 
utvikling, og i dette arbeidet møter en utfordringer 
knyttet til den bebygde kystlinjen i Nesodden. En 
tett kontakt og et godt samarbeid mellom innbyg-
gere og kommunen er viktig i dette arbeidet for å 
sikre allmennheten tilgang til kyststripen.

Kyststi på Nesoddens østside er merket og opparbeidet. 
Fra Tangen brygge i nord, og sørover til Fjordvangen 
brygge er tilgjengeligheten på denne stien god. 
Lenger sør er fremkommeligheten  mindre god. Kystsi 
er planlagt også på Nesoddens vestside.
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Det foregår også et utstrakt stangsportsfiske 
langs nesoddlandet, hvor blant annet de mange 
kystbryggene benyttes.

Steilene, øyene som ligger rett vest for Alværn, 
anses som et regionalt viktig kultur- og frilufts-
område Her lå et av de største oljeanleggene i 
Oslofjorden inntil virksomheten ble flyttet over til 
Sjursøya. Utvikling og bruk av Steilene vil bli 
berørt i rulleringen av kulturplanen.

Ridestier
I følge lov om friluftslivet § 2 kan hester generelt 
ferdes på stier og veier i utmark. Hester er store 
dyr og kan forårsake skader i terrenget hvis det 
rides der underlaget ikke tåler det. I tillegg er en 
del mennesker redde for hester og ønsker ikke å 
møte dem på nært hold. I enkelte områder der det 
er mye trafikk av turgåere, skiløpere, ryttere, 
syklister m.m. kan det derfor være fornuftig å 
kanalisere noe av trafikken i egne, spesielt tilret-
telagte traséer. Dette vil være viktig å etablere i 
Nesodden kommune.

Hestesport en stor friluftsaktivitet på Nesodden, 
men utøverne av sporten er i varierende grad er 
organisert i rideklubber. De to største rideklub-
bene er Hasle hestesportsklubb og Nesodden 
rideklubb, der medlemmene har tilhørighet til to 
private ridesenter: Nesodden ridesenter og Hasle 
ridesenter. Disse ridesenterne har ridehus, i tillegg 
til utendørs ridebaner. Det er også et ridesenter 
på Skoklefall, samt mange private staller av 
varierende størrelse. De aktiviserer et betydelig 
antall brukere, i første rekke barn og unge.

Det er særlig unge jenter som rekrutteres til heste-
sporten, og anlegg rettet mot hestesport vil der-
for gi en positiv effekt for denne gruppen som 
ellers ofte faller tidlig ut av annen organisert idrett.

økt rideaktivitet kan gi mer støy og slitasje i sår-
bare områder og må avveies mot de positive virk-
ninger aktiv bruk gir brukerne. Ved nyanlegg og 
endret bruk må imidlertid forskjellige interesser 
og verdier vurderes mot hverandre for å oppnå 
det mest optimale resultat.

Det foreligger et initiativ fra en interessegruppe 
for å anlegge en gjennomgående ridesti på hele 
Nesodden. Denne gruppen foreslår at en slik 
ridesti etableres etappevis og at en begynner 
med det mest belastede området som er stre-
kning mellom de to største ridesentrene, fra Hasle 
til Kirkekrysset. Her er det tatt initiativ til en fler
brukssti som følger traséen som er merket av 
 Historielaget som en historisk kirkevei.

«Markastuer»
Tilretteleggingen i marka gjennom et nett av park-
eringsplasser, opparbeidede stier og løyper og 
serveringssteder, gir en betydelig gevinst i form 
av opplevelser, helse og trivsel. gjennom året har 
«markastuene» et relativt stort besøksantall. 

Skiaktiviteter er en av de mest populære formene 
for aktivitet i kommunen, og skiaktivitetene drives 
hovedsakelig i Nesoddmarka. Her er ofte et av 
serveringstedene, som drives av frivilligheten (To 
gård, Tjernsbråtan og sportskaféen på Berger), et 
viktig besøksmål.
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Hovedutfordringen til disse serveringsstedene vil 
være å opprettholde og videreutvikle tilbudet til 
brukerne. 

Parkeringsplasser
Utvikling av parkeringsplasser vil være et viktig 
tiltak i forbindelse med bruken av Nesoddmarka, 
badeplasser og i tilknytning til alle våre friområder. 
P-plassene er mye brukt gjennom hele året og tid-
vis sprengt.

Stier og løyper
Nesoddmarka byr på et nettverk av innbydende 
stier og løyper, sommer som vinter. Hovedut-
fordringene vil blant annet være å opprettholde 
dagens merking og vedlikehold av stier og løyper. 
Målet er å bedre tilgjengeligheten til marka gjennom 
et sammenhengende opplegg av stier og løyper 
som knytter sjøområder, bebyggelse og marka-
områder sammen. Turparkeringer er  viktige i 
denne sammenheng. Det er planer om utvikling 
av turparkeringer ved gjøfjell gård, Burmaveien/
Svestad gård (Tjernsbråtan), Fjellkrysset (nordre 
Fjellstrand) og Svennemåsan.

Orienteringskart
orienteringskart har status som idrettsanlegg. 
gode orienteringskart er en forutsetning for 
utøvelse av orienteringsidretten. Dessuten er 
 orienteringskartene i bruk til mange typer frilufts-
aktiviteter, blant annet for turgåere, skoler, jegere, 
speidere m.m. 

Nesten hele Nesoddmarka er dekket av orient-
eringskart. Kartene må ajourføres regelmessig. 
Kommunen bidrar økonomisk til dette i tillegg til 
egeninnsats fra Nesodden idrettsforening og 
støtte fra spillemiddelordningen.

Lysløyper
Vi har lysløyper på Berger, Fagerstrand (Myklerud) 
og Fjellstrand. Dette er attraktive anlegg for både 
egenorganiserte og organiserte brukere. Svært 
mange benytter jevnlig kommunens lysløyper. Det 
foreligger mange ønsker om oppgraderinger av lys-
løypene i kommunen. Blant annet oppgradering og 
utvidelse fra Fagerstrand (Myklerud) til Fjellstrand.

Skisport
Kommunen holder vedlike et skiløypenett på om 
lag 110 km. På Berger idrettspark arrangeres 
ukentlig skirenn for alle aldersklasser hele vinteren. 
Skigruppa i Nesodden idrettsforening arrangerer 
også hvert år Nesodden på langs, med flere 
 hundre deltakere. NIF produserer kunstsnø for å 
bedre skiforholdene i området rundt Berger 
idrettspark.

I tillegg planlegges et nytt multisportsanlegg for 
langrenn (asfaltert sprinttrasé), rulleski, rulle-
stolpigging, rulleskøyter og landeveissykling i 
Berger idrettspark (hovedsakelig finansiert av 
Nesodden idrettsforening). Forventes ferdigstilt 
2015.

Vannsport
Vannsport har mange utøvere, både egenorgani-
serte og organiserte. Det er viktig at det legges til 
rette for denne aktiviteten. 

Nesodden seilforening driver et seilsportsanlegg 
på Steilene, som har status som fylkesanlegg for 
seilsport. Stedet representerer et sosialt sam-
lingssted for alle seiler interesserte. Seilforeningen 
drifter brygger for jolleseiling og en havn for inntil 
60 plasser. Havneanlegget benyttes til flere regatta 
arrangementer, som Norges Cup og kretsmester-
skap for joller og seilbrett for barn og ungdom og 
norgesmesterskap etc. Seilforeningen forestår 
opplæring, kurs og trening i jolle- og brettseiling.

Nesodden seilforening er Nesoddens nest største 
idrettsforening med 430 medlemmer. De tilret-
telegger for at mange besøkende kommer til 
 Nesodden sjøveien. I 2013 hadde seilforeningen 
over 1 000 gjestedøgn i havna av båter som ikke 
er hjemmehørende på Persteila. 

Nesodden kajakk-klubb (ca. 250 medlemmer) har 
hovedbase på Nesoddtangen gård, men har også 
virksomhet på oksval, Fagerstrand brygge og 
Svestad brygge. Formålet med klubben er å benytte 
strandsonen og sjøen til rekreasjon, trim og fri-
luftsliv.

Klubben gjennomfører introduksjonskurs for nye 
medlemmer og felles padling hver uke, meste- 
parten av året. Nesodden kajakk-klubb arrangerer 
også videregående kurs i padling. Det har vært en 
sterk økning i medlemsmassen siden klubben ble 
startet i 2005.

Alpinanlegg
Nesodden har ett alpinanlegg: Brattbakken (ved 
Flaskebekktjernet), som er svært populært i 
vintersesongen. Nesodden kommune eier, drifter  
og vedlikeholder alpinanlegget. Brattbakken alpin-
anlegg selger billetter, kjører heisen og driver 
kioskvirksomheten på frivillig basis og dugnad. 

Kommunen har gjort investeringer i snøproduks-
jonsanlegg og ny heis. Dette har ført til økt kapa-
sitet for brukere av anleggene. 
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Idrettshaller
Idrettshaller er flerfunksjonelle anlegg som 
brukes av skolen på dagtid og idretten på etter-
middag/kveldstid og i helgene.

Det er stor bruk av anleggene og en viss grad av 
underdekning, spesielt for de store hallidrettene 
håndball og basket. Det er bygget ny Bjørnemyr 
flerbrukshall (åpning 2013), men antall utøvere 
og nye idretter øker, slik at ”gevinsten” er ikke reell. 

I Nesodden kommune er det nå totalt tre idrettshaller: 
Nesoddhallen, Bakkeløkka flerbrukshall og Bjørne-
myr flerbrukshall. I tillegg følgende gymsaler: 
gymsal Tangenåsen ungdomsskole og Nesodd-
tangen skole, Berger gymsal, Alværn gymsal, Fjell-
strand gymsal, Jaer gymsal og Myklerud gymsal.

Kommunen fordeler treningstid i kommunale 
idrettshaller og gymsaler. For sesongen 2013– 
2015 ble det mottatt søknad fra 28 idrettslag for 
treningstid i hallene. 

For å kunne imøtekomme dagens og fremtidig 
behov for hallidrettene, som antas fortsette å 
vokse, er det viktig at det bygges idrettshall i 
forbindelse med all rehabilitering og nybygging 
av skoler, istedenfor gymsal(er). Dette må ligge 
som en premiss i utbygningsplanene. Dette er 
også økonomiske gunstig, da delfinansiering kan 
skje med statlige spillemidler. Dette må være en 
strategi for å øke antall idrettshaller i fremtiden.

Det er også viktig at kommunen ivaretar nød-
vendig rehabilitering på bygg og tekniske instal-
lasjoner.

Skøytebaner
Det er rimelig god dekning av skøytebaner i kom-
munen, men klimatiske forhold gjør forholdene 
ustabile på naturisbaner. Skøyteanlegg er attrak-
tive for både organisert bruk og egenorganiserte 
brukere i alle aldersgrupper. Som ledd i tilretteleg-
ging for fysisk aktivitet, er det derfor en viktig 
anleggstype.

Det foreligger en langsiktig plan for tiltak/bygging 
av multianlegg: «Berger idrettspark øst» (Nesodd-
banen) med kunstis for bandy, hurtigløp, ishockey, 
curling og kunstløp på vinterstid, og kunstgress 
for fotball, pluss tilrettelegging for inline, basket, 
håndball og volleyball i sommerhalvåret.

Det er en stor utfordring å finansiere drift og ved-
likehold av kunstisbaner. Brukerne må derfor 
dekke mesteparten av utgiftene for et slikt anlegg.

Svømmehaller
Det er stor underdekning på svømmeanlegg i 
kommunen, både når det sammenlignes med 
andre kommuner og hva innbyggerne etterspør 
(Innbyggerundersøkelsen 2009).

Det foreligger ikke noen generell akseptert standard 
for hvor mange m2 vannflate pr. innbygger det bør 
være i en kommune. Norges svømmeforbund 
benytter en vannarealindeks, som er 0,05m2 vann-
flate pr. innbygger. Dette mener de vil ivareta både 
den organiserte og egenorganisertes behov for 
aktivitet. om kommunen skal følge denne 
indeksen, betyr dette et behov på 900 m2 vann-
flate, som tilsvarer 3 bassenger på 25 x 13m.

I Nesodden kommune har vi én svømmehall med 
25 m idrettsbasseng, hvor bruken for innbyggerne 
er svært begrenset: Sunnaas sykehus (eies av 
Helse SørØst). Det finnes også to undervisnings-
bassenger, Alværn og Myklerud, som ikke er åpne 
for publikum annet enn gjennom organisert virk-
somhet (skoler og idrettslag). 

Dette utgjør til sammen ca. 575 m2 vannareal, 
med svært begrenset tilgang for innbyggerne i 
Nesodden kommune. Hvis alle svømmehaller 
hadde vært åpne for publikum hadde dette til-
svart 0,03m2 vannflate pr. innbygger.

Det er også et stort uttalt behov for et badeanlegg 
i kommunen. Tidene forandrer seg, og folk er i 
dag mer opptatt av opplevelser utover det å 
svømme frem og tilbake. Det være seg barn, ung-
dom, småbarnsforeldre, funksjonshemmede eller 
eldre. Alle har forskjellige behov, og i et bade-
anlegg kan en dekke flere av behovene enn i en 
”vanlig” svømmehall. 

I tillegg er det et stort og aktivt miljø i klubbene 
Sjøstjerne svømme og livredningsklubb og Delfin 
barnesvømming på Nesodden. Et nytt bade-
anlegg (svømmehall) vil derfor fylle et viktig 
behov i Nesodden kommune.

Friidrettsanlegg
På Berger stadion i Berger idrettspark ligger kom-
munens friidrettsanlegg (totalrehabilitert med 
kunststoffdekke i 2004). Her er mange barn og unge 
i fysisk aktivitet sommerhalvåret. Friidrettsgruppa i 
Nesodden idrettsforening arran gerer friidretts- 
karuseller jevnlig, samt det årlige  terrengløpet 
 Nesodden på langs, med flere  hundre deltakere.

I tillegg er det lagt dekke som tåler piggsko i nye 
Bjørnemyr flerbrukshall, slik at friidretten også 
har et innendørsanlegg til trening om vinteren. 
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Fotballbaner
Kunstgressbanen på Berger som har vært en stor 
suksess i forhold til både organisert og egen-
organisert aktivitet, blir nå etterfulgt av flere 
baner med kunstgressdekke.

Først på Myklerud på Fagerstrand og Nesod d - 
banen ved Berger skole. De blir et bra ”løft” for 
fotballen, som da vil få gode forhold for trening og 
kamper. 

I tillegg er det planlagt nye tribuner på Berger 
kunst gressbane, utvidelse av Berger stadion med 
stoler og tak for tribunen, og på lang sikt en ny 
fotballhall (70 x 50 m).

Fotballen er den desidert største breddeidretten 
på Nesodden med ca. 70 lag og 1 000 barn og 
ungdommer fra Nesodden idrettslag i aktivitet. I 
tillegg representerer fotball den eneste lagsporten 
på Nesodden på elitenivå (2. divisjon 2013). 

Toppidretten er svært mediefokusert. Den er med 
på å markedsføre kommunen på en positiv måte 
og vil også bidra til å øke stolthetsfølelsen til inn-
byggerne.

Tennisanlegg
Nesodden tennisklubb ferdigstiller ny tennishall 
ved eksisterende utebaner i løpet av 2013. Denne 
skal driftes i regi av klubben. Dette vil lede til en 
ytterligere vekst (primært av barn og ungdommer), 
som tilsier et behov for ytterligere 3–4 utendørs 
baner. 

Kampsport
Karate, judo og taekwondo har vokst til store idret-
ter på Nesodden. Judo har egne lokaler, som egner 
seg godt til virksomheten. Men for karate og taek-
wondo er behovet for en egen, tilrettelagt kamp-
sporthall stort. Taekwondo har flere elite - 
idrettsutøvere i den ypperste norgestoppen. Som 
en prøveordning vil Tangenåsen gymsal fungere 
som en provisorisk kampsporthall i 2013–2015, 
hvilket også vil gi mer tid i idrettshallene til hall-
idrettene på Nesodden. 

Sykkelsport
Etter å ha startet som en fritidsaktivitet for noen 
få treningsinteresserte voksne i 2003, har sykkel-
sport blitt en meget populær idrett på Nesodden. 
Nesodden sykkelklubb feiret ti års jubileum i 
2013, og har nærmere 250 medlemmer. 

Klubben arrangerer karusellritt for barn og unge 
fire ganger i året, samt Nesodden på langs på ter-
rengsykkel med flere hundre deltakere, hvert år.

Kommunens grunneiere støtter opp om dugnads-
arbeidet og lar klubben benytte deres grunn til ritt 
og trening. Sykkelsporten trenger imidlertid mer 
permanente rundbaneløyper for terrengsykling, 
for å kunne imøtekomme dagens og fremtidig 
behov.

Nesodden sykkelklubb samarbeider med skigruppa 
i NIF om nytt multisportanlegg for langrenn (asfal-
tert sprinttrasé), rulleski, rullestolpigging, rulle-
skøyter og landeveissykling i Berger Idrettspark. 
Forventes ferdigstilt 2015.

”Kunstgressbanen på Berger, som har vært en stor  
suksess i forhold til både organisert og egenorganisert  

aktivitet, blir nå etterfulgt av flere baner med 
kunstgressdekke”
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Etter å ha startet som en fritids-
aktivitet for noen få trenings-

interesserte voksne i 2003, har 
sykkelsport blitt en meget populær 

idrett på Nesodden
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Hovedmål: Alle i bevegelse!
En av de største utfordringene kommunen står overfor er befolk-
ningens helse. Det er derfor et overordnet mål med en mer aktiv 
hverdag for befolkningen. Bedre fysisk og  psykisk overskudd 
som følge av aktivitet er viktig, ikke bare i forhold til den enkeltes 
opplevelse av glede, velvære og mestring, men også i form av en 
samlet helsegevinst for samfunnet.

Kommunens engasjement i fysisk aktivitet, idrett og frilufts liv er 
begrunnet ut fra at aktivitetene har en verdi for den enkelte og for 
samfunnet. Verdigrunnlaget for den enkelte vil være en opp levelse 
av velvære i form av aktivitet og naturopplevelse. glede og 
mestring er aktuelle begreper i denne sammenhengen. Utøvelse 
av fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv gir mulighet for deltakelse i 
et fellesskap. Dette er ikke bare verdifullt for den enkelte, men også 
for samfunnet, gjennom etablering av nettverk og organisasjoner.

4.0 Målsettinger
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Kommunen skal tilrettelegge for gode og til-
gjengelige anlegg og områder, både for organisert 
og egenorganisert aktivitet. For at flest mulig skal 
være fysisk aktive  hver dag, er det viktig med god 
informasjon om helsefordelene ved fysisk aktivitet, 
eksisterende tilbud og nærhet til et allsidig og 
variert aktivitetstilbud.

Kommunen skal stimulere frivillige organisa-
sjoner og være pådriver i anleggsutviklingen.

Kommunens engasjement skal definitivt også 
rettes mot mennesker som er lite fysisk aktive og 
de egenorganiserte som av ulike grunner står uten-
for dagens tilbud. Tilrettelegging for fysisk aktivi-
tet som en naturlig del av hverdagen, f.eks. til og 
fra jobb/skole/barnehage, vil være viktig for mange.

Kommunen skal ha i planperioden ha et særlig 
engasjement og skape målrettede tilbud for men-
nesker som er lite aktive. Disse trenger ofte 
spesielle «lavterskel» insitamenter for å få dra
hjelp til å være fysisk aktive. Det er viktig å tilrette-
legge for mindre grupper som av ulike årsaker 
står utenfor dagens tilbud.

4.1 Delmål 1: Aktivitet
Det skal stimuleres til fysisk aktivitet, idrett og 
friluftsliv til glede for Nesoddens innbyggere.

Regelmessig allsidig fysisk aktivitet er sentralt i 
menneskers utvikling og har avgjørende betyd-
ning for barns oppvekst. Fysisk aktivitet er fore-
byggende og gir økt selvtillit, mindre stress, bedre 
trivsel og helse. En satsing på dette området vil 
derfor tjene samfunnet som helhet.

Nesoddens befolkning er gjennomgående fysisk 
aktive, men det er en stor utfordring å stimulere 
spesielt ungdom, eldre og mennesker som er lite 
fysisk aktive og som av ulike grunner står utenfor 
dagens tilbud, f.eks. personer med funksjons-
nedsettelse, psykisk syke, arbeidsløse og personer 
i rehabilitering.

For å oppnå ønsket effekt av tiltak fra kommunen 
i form av nye anlegg, sikring av områder og tilret-
telegging for allsidig fysisk aktivitet, er det avg-
jørende at en arbeider tverrfaglig med stimulering 
og bevisstgjøring av befolkningen.

Dette gjelder både tilgjengelige tilbud og den 
posi tive effekten fysisk aktivitet har på helse, 
velvære, miljø og samfunn. I slikt arbeid har de 
frivillige organisasjonene en sentral rolle, med 
idrettslagene i spissen. Det er derfor viktig at 
ramme vilkårene for de frivillige organisasjoner 
innen idrett og friluftsliv støttes opp om og styrkes.

”Kommunen stimulerer  
– organisasjonene aktiviserer”

Det tverrfaglige samarbeidet må styrkes for å 
sikre et helhetlig aktivitetstilbud. Skoler, barne-
hager og institusjoner må ta sitt ansvar for den 
daglig fysiske aktiviteten for barn, unge og eldre. 
De offentlige institusjonenes uteområder er sen-
trale i denne sammenheng. Disse anleggene og 
områdene er viktige arenaer for fysisk aktivitet, 
idrett og friluftsliv, samt møtested på tvers av 
generasjoner.

Nesodden kommune skal ha et aktivt samspill 
med Nesodden idrettsråd og friluftslivet   

For å oppnå økt grad av aktivitet blant Nesoddens 
befolkning vil det være viktig med:

”Kommunen skal tilrettelegge for gode og tilgjengelige 
anlegg og områder, både for organisert og  

egenorganisert aktivitet”
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 » Informasjon: om anlegg og tilbud. om helse-
gevinster. om universell utforming - tilrettelegging 
for alle. Primært gjennom kommunens hjemme-
side og lokalavisen Akershus Amst tidende.

 » Samarbeid: Mellom kommunale virksomheter, 
mellom kommunen og frivillige organisasjoner 
og mellom de frivillige organisasjoner.

 » Brukermedvirkning: For økt grad av eierskap 
til anlegg og områder, samt økt bevissthet 
om helse.

 » Tilgjengelighet: jf. delmål 2 og 3

 » Tilrettelegging: Kommunen skal legge til rette 
for gode vilkår for idrettslag og frivillige 
organisasjoner.

4.2 Delmål 2:  
Anlegg og områder
Nesoddens innbyggere skal ha tilstrekkelig med 
anlegg og områder for å møte behovet for fysisk 
aktivitet, idrett og friluftsliv.

Underdekning av anlegg og arealer til fysisk aktiv-
itet, idrett og friluftsliv må følges opp. Her vil inn-
byggernes og alle lag og foreningers behov for et 
variert tilbud og etterspørsel være avgjørende.

Ca. 125 anlegg for idrett og friluftsliv på Nesodden 
tilbyr et variert behov for fysisk aktivitet, idrett og 

friluftsliv, og fungerer som gode møteplasser. I 
tillegg kommer alle tilgjengelige natur- og grønt-
områder uten tilrettelegging.

Likevel er underdekningen på enkelte anleggs-
typer stor. Dette gjelder spesielt svømmehaller og 
idrettshaller. En premiss for rehabilitering/nybygg 
av skoler er at det bygges idrettshall og ikke gym-
saler. I tillegg vil det være viktig å prioritere 
skøyteaktiviteter.

god drift og vedlikehold/skjøtsel av anlegg og 
områder for idrett og friluftsliv er en stor 
utfordring. Drift- og vedlikeholdsoppgavene blir i 
dag løst med utstrakt brukermedvirkning ved at 
det utføres en betydelig innsats først og fremst 
fra idrettslagenes side, men også fra andre frivil-
lige organisasjoner. Dette utgjør en stor verdi for 
kommunen.

Kommunen skal ha hovedansvaret for forvaltning, 
drift og vedlikehold/skjøtsel av egne anlegg og 
områder for fysisk aktivitet og naturopplevelse.

Nesodden kommune skal fokusere på optimal 
utvikling og ivaretakelse av anlegg og frilufts-
områder for fysisk aktivitet. 

Nesoddens befolknings behov for anlegg og 
områder skal sikres ved:

 » Rehabilitering/videreutvikling av  
eksisterende anlegg

 » Bygging av nyanlegg
 » Vedlikehold og skjøtsel
 » Tilgjengelighet

Foto: Amta
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Ved rehabilitering og nyanlegg skal det sikres 
ivaretakelse av:
 » Kvalitet
 » Biologisk mangfold
 » Universell utforming - tilrettelegging for alle: 

adkomst inn i anlegget, samt parkering
 » Skjøtsel og vedlikehold /driftskostnader
 » grøntstruktur
 » Sambruk/flerfunksjonalitet
 » Brukermedvirkning
 » Variasjon og mangfold (breddeidrett)
 » opplevelsesverdier som kulturminner og  

historiske veifar
 » Egenorganisert og organisert aktivitet
 » Miljø

4.3 Delmål 3:  
Arealplanlegging
Arealer til fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv skal 
sikres i arealplanlegging og forvaltning.

Nesodden er en kommune under arealpress. 
Utbyggerinteressene er sterke, prisene øker og 
arealene er begrenset - i hvert fall i den nordlige delen 
av kommunen. Med en middels befolkningsvekst,  
vil Nesoddens befolkning de nærmeste 20 årene  
øke med om lag 3 500 mennesker (SSB). Dette vil 
øke presset på arealene ytterligere. 

Det må derfor fremheves betydningen av å sikre 
arealer for ivaretakelse av befolkningens helse og 
rekreasjonsmuligheter, både i form av organisert 
og egenorganisert aktivitet. Innbyggernes hver-

dagsbehov må stå i fokus, og underdekning på 
anlegg og områder i kommunen må danne grunn-
lag for vurderingene av dette viktige arbeidet.

grøntstruktur spiller en viktig rolle for ferdsel mel-
lom boligområder, sjøen og marka, samt sikring 
av biologisk mangfold, miljø, estetikk, opplevelse 
og rekreasjon. De grønne lommene og idretts-
anleggene er de viktigste arenaene for fysisk 
aktivitet, idrett og friluftsliv.

Sikring av en sammenhengende grøntstruktur vil 
øke muligheten for et nettverk av trygge, opp-
levelsesrike og miljøvennlige ferdselsårer fra der 
folk bor, til arbeidsplassen og sentrum. Dette vil 
kunne være med å øke mange av innbyggernes 
hverdagsaktivitet.

Viktige områder for fysisk aktivitet, idrett og fri-
luftsliv skal sikres gjennom innløsning, reguler-
ing og/eller langsiktige bruksavtaler.

I alle arealplaner skal følgende kriterier vurderes:
 » Kvalitet på og tilgjengelighet til grønne 

områder og idrettsanlegg i boligområder, i 
marka, ved/på sjøen 

 » Et variert aktivitetstilbud som favner 
mangfoldet i kommunen

 » Biologisk mangfold
 » Universell utforming - tilrettelegging for alle: 

adkomst inn i anlegget og parkering
 » Kulturminner
 » Arealkrav til anlegg og områder for fysisk 

aktivitet, idrett og friluftsliv
 » Estetikk
 » Trygge ferdselsårer
 » Miljø

”Grøntstruktur spiller en viktig rolle for ferdsel mellom bolig
områder, sjøen og marka, samt sikring av biologisk 
mangfold, miljø, estetikk, opplevelse og rekreasjon”
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5.1 Handlingsplan for aktivitet i 
perioden 2014-2017
Se handlingsplan for aktivitet 2014 – 2017 i tabellen  
til høyre.

5.0 Handlingsplaner

Foto: AmtaFoto: Amta
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Prioriterte tiltak Areal  
planlegg.

Anlegg & 
områder 

Aktivitet Ansvarlig 
Rådmann

Samarbeid

Alle skoler på Nesodden bør ha 
fysisk aktivitet hver dag - og alle 
trinn bør ha innført dette innen 2017

X Skoler og skole- 
fritidsordninger 
(SFo)

Utarbeidelse av sykkel- og gangvei, 
og utvikle stier. Skille  mellom sykkel 
og gangvei på de mest trafikkerte 
strekningene, og til skolene.

X Plan, Bygg og 
geodata

Infrastruktur og 
vannmiljø

øke tilbudet for fysisk aktivitet til 
alle innbyggere

X Frisklivssentralen, 
og Seniorsentrene

Nesodden IF (Aktiv på 
Dagtid), Eldrerådet,
Frivilligsentralen, 
Bedriftsidrettslaget og 
Rådet for likestilling

Utvidet bruk av nærområder til 
fysisk aktivitet

X Skole og barne-
hager, og
Frisklivssentralen

FAU

Skilting/merking av turveier og 
stier (regulerte friområder)

X X Eiendom Kultur, næring, idrett og 
friluftsliv

gå til skolen aksjon X X Skoler

Sammenhengende kyststi  
gjennom kommunen

X X X Eiendom Plan, bygg og geodata, 
Kultur, næring, idrett og 
friluftsliv, og 
Kommuneadvokaten

Aktiv på dagtid X X Kultur, næring, 
idrett og friluftsliv

Nesodden IF, og 
Frisklivssentralen

Utarbeide reguleringsplaner med 
hovedformål å sikre gode arealer til 
idretts- og friluftslivsformål

X Plan, bygg og 
geodata

Kultur, næring, idrett og fri-
luftsliv, Nesodden 
Idrettsråd, og 
friluftslivsorganisasjoner

Styrke Nesodden Idrettsråds rolle 
som en samlende kraft for idretten 
på Nesodden – aktiv som hørings-
part for idretten

X X X Kultur, næring, 
idrett og friluftsliv

Nesodden Idrettsråd

Reviderte hovedprinsipper for hall-
tildelning på Nesodden

X X Kultur, næring, 
idrett og friluftsliv

Nesodden Idrettsråd, og 
Frisklivssentralen

Sikre adkomst til Nesoddmarka 
ved utbygging/utviklingsprosjekter 
- ivareta friluftslivets interesser 
tidlig i prosjekter

X Plan, bygg og 
geodata

Friluftslivs-
organisasjoner

Utvikle rutine for dialog med 
Skogeierforeningen i forhold til 
hogst - diskutere hvordan hogsten 
utføres, slik at friluftslivets behov 
og interesser ivaretas.

X X Eiendom Friluftslivs-
organisasjoner

Utvikling av turparkeringer 
- Burmaveien, Svestad gård 
(Tjernsbråtan)
- Fjellkrysset (Nordre Fjellstrand)
- Svennemåsan 

X X X Plan, Bygg og  
geodata, og 
Eiendom

Infrastruktur
og vannmiljø, Kultur, 
næring, idrett og frilufts-
liv, og grunneiere

gjennomføre Handlingsplan for 
utbygging og tilrettelegging av 
anlegg og områder 2014-2017

X X Eiendom, og Kultur, 
næring, idrett og 
friluftsliv
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5.2 Handlingsplan/finansiering  bygging av 
idrettsanlegg og friluftsområder i perioden 
2015–2018 
Det er mottatt en rekke innspill til planen, spesielt 
fra Nesodden idrettsråd (NIR) og friluftslivet. 
Rådet har koordinert og prioritert aktuelle innspill.

Kommunedelplanens handlingsprogram gir en 
oversikt over de tiltak som er planlagt gjennom-
ført de nærmeste 4 år. I tabellene nedenfor, en 
tabell for ordinære anlegg og en tabell for nærmil-

jøanlegg og andre friluftstiltak, har vi presentert 
fordeling av investeringsutgifter. 

Alle spillemiddelberettigede anlegg som føres 
opp i inneværende år må være teknisk godkjent  
og alle nødvendige tillatelser  må være innhentet 
innen fristens utløp. Det vil si at idrettsanlegg 
som faller inn under plan og bygningslovens 
bestemmelser bør ha godkjent byggetillatelse  
før søknaden om spillemidler kan oversendes 
kommunen.

Investeringsutgifter ordinære anlegg i perioden 2015–2018:
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Anleggsstart – Finansiering

2015 2016 2017 2018

K P S K P S K P S K P S

1 Bjørnemyr 
idrettshall (N)
Anleggsnr. 
0216033304

NK Bjørnemyr 32,0 25,0 7,00

2 Berger tennishall (N)
Anleggsnr. 
0216030403 

N. 
t.kl. 
1

Berger 14,07
eks 
mva

3,97 5,6 4,5

3 Myklerud kunst-
gress (R)
Anleggsnr. 
0216030303

NK Fagerstrand 3,50 2,10 0,30 1,10

4 Skifte av kunst-
gress Berger 
 kunstgress (R)

NK Berger 2,1 1,4 0,7

5 Nesoddbanen 
kunstgress 
(Berger skole) (R)

NK Berger skole 3,5 2,2 0,3 1,0

6 Merking og farging 
av kunststoffdekke, 
friidrettsbaner (R)
Ligger p.t ikke inne i 
kommunens øk.plan

NK Berger 
stadion

0,6 0,4 0,2

7 Jaerteigen  
konkurransekart (R) 

NIF Jaerteigen 0,15 0,02 0,08 0,05

Symbolforklaringer:

N = Nybygg NIF = Nesodden idrettsforening P = Privat andel (i mill. kr)

R = Rehabilitering FIF =Fagerstrand idrettsforening S = Andel fra spillemidler (mill. kr)

NK = Nesodden kommune K = Kommunal andel (i mill. kr) X = Ikke beregnede kostnader

1 N. Tennisklubb
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Anleggsstart – Finansiering

2015 2016 2017 2018

K P S K P S K P S K P S

8 Tursti (N) NK Fjellstrand-
Bleksli

0,8 0,4 0,4

9 Hus for vedlike-
holds-, drifts- og 
idrettsmateriell (N) 
Ligger p.t ikke inne i 
kommunens øk.plan

NIF Berger 
idrettspark

0,5 0,3 0,033 0,167

10 Multisportanlegg 
(N): Langrenn, rulle- 
ski, rullestolpigging, 
rulleskøyter og lan-
deveissykling (N). 
Kommer søknad 
om kommunalt til-
skudd. Ligger p.t 
ikke inne i kommun-
ens øk. plan.

NIF Berger 
idrettspark

9,9 1,65 4,95 3,3

11 Tribune kunstgress-
bane (N). Ligger p.t 
ikke inne i kommun-
ens øk.plan.

NK Berger 
idrettspark

1,5 1,5

12 Lagerplass, Tribune 
kunstgressbane (N) 
Ligger p.t ikke inne i 
kommunens 
øk.plan.

NK Berger 
idrettspark

0,5 0,333 0,167

13 Havneanlegg (R). 
Ligger p.t ikke inne i 
kommunens 
øk.plan.

N. 
seil 
for.2

Persteila 1,5 0,3 0,7 0,5

14 Ridesti (N). Etappe 
1: Hasle-
Kirkekrysset, 2015

NK Skoklefald-
Frogn

x x x x x x x x x x

15 Klatrevegg, Saga 
skatehall (N)  

F. 
BK 3

Fagerstrand x x x x

16 Skifte av gress (R) . 
Ligger p.t ikke inne i 
kommunens 
øk.plan.

NK Berger  
stadion

4,0 3,0 x 1,0

17 Stoler og tak  
tribune (R)

NK Berger  
stadion

2,5 x x

18 Svestadtjern  
konkurransekart (R)

NIF Svestad-
tjern

0,15 x x 0,05

19 Tangenbanen  
kunstgress (R)

NIF Tangen 0,5 x x 0,167

20 Alværn  
kunstgress (R)

NIF Alværn 1,5 x x 0,5

21 Turvei,  
rullestolbrukere (N)

FIF Myklerud x x x x x

2 Nesodden Seilforening
3 Follo BK

46   PLAN FoR FYSISK AKTIVITET 2014-2025



   
 P

rio
rit

et

   
 A

nl
eg

g 
&

an
le

gg
s-

 
nu

m
m

er

An
sv

ar
lig

   
 P

la
ss

er
in

g

U
tg

ift
 i  

m
ill

. k
r

Anleggsstart – Finansiering

2015 2016 2017 2018

K P S K P S K P S K P S

22 oppgradering  
lysløyper (N)

FIF Myklerud- 
Fjellstrand

x x x x

23 Tomåsan  
konkurransekart (R)

NIF Tomåsan 0,15 x x 0,05

24 7-er fotballbane, 
kunstgress  (N) 

FIF Myklerud x x x x

25 Slottet  
konkurransekart (R)    

NIF Slottet 0,15 x x 0,05

26 Kaldtvannbade- 
anlegg (N)

NK Kyststien x x x x

Investeringsutgifter nærmiljøanlegg i perioden 2015-2018
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2015 2016 2017 2018

K P S K P S K P S K P S

1 Myklerud skole 
ballbinge

    
FIF

Fagerstrand 0,60 x x 0,3

2 Petanquebane (N) NIF Berger 
idrettspark

x x x x

3 Tangenåsen 
instruksjonskart (R)

NIF Tangenåsen 0,06 0,03 0,03

4 Hattløkka  
ballaktivitet  (N) 

N.T.  
vel 4

Nesodd- 
tangen

x x 0,1 x

5 Vinterpark/
Skileikanlegg (N)

FIF Bakkeløkka- 
hallen

x x x x

6 Steilene  
friluftsområde (R)

NK Steilene x x x x x

7 Rehab.  
kystkultursti øst (R)

NK Kyst øst x x x x x

8 Kystbryggene (R) NK Langs 
kysten

x x x x x

4 Nesoddtangen vel
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6.0 Langsiktig 
plan, uprioriterte 
anlegg
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Anlegg/tilrettelegging Ansvarlig Samarbeid Invest. kostnad
1 000 kr

Videreutvikling av opplevelsespunkter:
- Historielagets kirkevei  
  (Myklerud-Nesodden kirke)
- Tomåsan 

Nesodden  
kommune

Historielaget,
Den Norske 
Turistforening,
Skiforeningen, og 
grunneiere

Ukjent

Multianlegg, Berger idrettspark øst 
(Nesoddbanen)
-Vinterhalvåret:  
 Bandy, hurtigløp, ishockey,  
 curling og kunstløp 
-Sommerhalvåret:  
  Fotball, inline, basket,  
  håndball, volleyball

Nesodden 
Idrettsforening

Nesodden  
kommune

4 000

Badeanlegg/Svømmehall Privat utbygger Nesodden  
kommune og 
Nesodden  
idrettsråd

Ukjent

Kampsporthall Nesodden taek-
wondo, og 
Nesodden 
karateklubb

Nesodden  
idrettsråd

Ukjent

Nesodden fotballhall Nesodden 
idrettsforening

Nesodden  
kommune

1 000

Bowling-/squashhall
 

Privat utbygger Nesodden  
kommune

Ukjent

Utbygging av kyststien - vest Nesodden kommune Ukjent
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7.0 Vedlegg
Vedlegg 1: Begrepsavklaringer
Vedlegg 2: Anleggsstatus pr. 1/1 2013
Vedlegg 3: Driftsavtaler 
Vedlegg 4: Medlemstall idrettslagene 2012 
Vedlegg 5: Kommunalt aktivitetstilskudd
Vedlegg 6: Spillemidler 2005-2012, Nesodden kommune
Vedlegg 7: Aktivitet som kan gjennomføres i regi av skolen
Vedlegg 8: Statlige føringer
Vedlegg 9: Informasjon om enkelte lover
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Vedlegg 1: Begrepsavklaringer

Friområder
Avgrensede områder med spesiell tilrettelegging 
og opparbeiding for allmennhetens uhindrede 
rekreasjon og opphold. områdene er vanligvis 
ervervet, opparbeidet og vedlikeholdt av kommunen. 
De kan være parkanlegg, turveier, lysløyper, leke-
plasser, nærmiljøanlegg og badeplasser. I reguler-
ingssammenheng er friområder en egen kategori 
(jf. Pbl § 25, nr. 4).

Grøntstruktur
områder som etter plan- og bygningsloven er gitt 
formålet ”friområde”, med underformål park, 
turvei, skiløype, lek, badeplass eller idrett/sport, 
samt naturområder, strandområder, vassdrag 
med randsoner, jordbruksareal, uregulerte grønt-
områder for friluftsliv, grønne fellesområder og 
annet. Med overordnet grøntstruktur menes nett-
verket av større, grønne arealer og hovedtur-
traséer (grønne lenker) mellom disse.

Helse
Helse er å ha et overskudd i forhold til hverdagens 
krav (Peter Hjorth).

Idrett
Aktivitet i form av konkurranse, eller trening i den 
organiserte idretten.

Idrettsanlegg
Alle anlegg som er spesielt tilrettelagt for utøvelse 
av en/flere idrett(er). Departementet opererer 
med følgende klassifisering i henhold til spille
middelfordelingen:
 » Nærmiljøanlegg
 » ordinære anlegg

Inaktiv
De som ikke er i bevegelse minimum 30 minutter 
sammenhengende i løpet av en uke, karakter-
iseres som inaktive.

Allsidig fysisk aktivitet
Egenorganiserte trenings- og mosjonsaktiviteter, 
herunder friluftsliv og lekpregede aktiviteter.

Allemannsretten
Retten til fri ferdsel, opphold og aktivitet i utmark. 
Se forøvrig friluftsloven.

Arealplan
Plan for hvordan grunn i et nærmere avgrenset 
område skal utnyttes. Arealplaner viser hvordan 
hus, veier, skoler m.m. skal ligge.

Flerfunksjonelle anlegg
Anlegg hvor det kan utøves ulike aktiviteter både 
sommer og vinter.

Folkehelsearbeid
Samfunnets totale innsats for å opprettholde, 
bedre og fremme folkehelsen. I dette ligger nød-
vendigheten av å styrke verdier som gir det 
enkelte individ og grupper mulighet til å ta ansvar, 
delaktighet, solidaritet, mestring og kontroll over 
eget liv og situasjonen. (NoU 1998:18).

Fysisk aktivitet
organisert og egenorganisert trenings- og mos-
jonsaktiviteter, inkludert friluftsliv.

Friluftsliv
opphold og allsidig fysisk aktivitet i friluft i 
fritiden, med sikte på miljøforandring og natur-
opplevelser. Kulturdepartementet har valgt å la 
friluftsliv inngå i begrepet fysisk aktivitet.

Friluftsområder
Store, oftest uregulerte deler av utmark som 
omfattes av allemannsretten. Det er ikke krav om 
parkmessig opparbeidelse, kun tilrettelegging for 
funksjon og bruk. områdene benyttes til tur, fri-
luftsliv, jakt, fiske, trim og aktiv trening. I reguler-
ingssammenheng kan friluftsområder avsettes til 
spesialområder for friluftsliv (jf. Pbl § 25, nr. 6).
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Nærmiljøanlegg
Anlegg eller områder tilrettelagt for egenorgani-
sert aktivitet i tilknytning til bo- og/eller oppholds-
områder. områdene skal være fritt allment 
tilgjengelige, primært for barn og ungdom. 
Nærmiljøanlegg kan lokaliseres i tilknytning til et 
skoleanlegg og/eller idrettsanlegg.

Ved samlokalisering med idrettsanlegg skal 
anlegget være for egenorganisert fysisk aktivitet. 
De skal ikke utformes for å dekke behovet for 
anlegg til organisert idrettslig aktivitet, eller 
konkurranseidrett.

Naturopplevelse
opplevelse er en subjektiv oppfatning av en ytre 
påvirkning av alle våre sanser. graden av opp-
levelse for den enkelte er avhengig av egne grunn-
leggende verdier (den enkeltes indre landskap). 
Naturopplevelse er opplevelse hvor den ytre 
påvirkningen er knyttet til natur og natur-
elementer.

Ordinære anlegg
Tilskuddsberettigede anlegg som fremgår av 
”Forskrifter og bestemmelser om stønad av 
spillemidlene til anlegg for idrett og friluftsliv.” De 
tekniske krav til mål og utforming av anleggene 
tar utgangspunkt i konkurransereglene til det 
enkelte særforbund.

Revidering/revisjon
En fullstendig saksbehandling, etter plan- og byg-
ningslovens § 20-5, med sluttbehandling i kom-
munestyret. Vesentlige endringer av planen skal 
behandles på samme måte som revidering av pla-
nen. Utføres minimum hvert 4. år.

Rehabilitering av anlegg
Istandsetting av et anlegg som skal gi en vesent-
lig funksjonell og bruksmessig standardheving i 
forhold til dagens situasjon. Rehabilitering kan 
bety å tilpasse det til nye funksjoner og bruksom-
råder.

Rullering
Mindre vesentlige endringer av handlings-
programmet. (Handlingsplan blir benyttet som 
begrep i planen, for at det ikke skal forveksles 
med budsjettet). Så lenge rullering kun medfører 
endringer på prioriteringslisten av allerede 
oppsatte anlegg (og ikke vesentlige endringer for 
øvrig) aksepterer departementet at den politiske 
behandlingen delegeres til et hovedutvalg. 
Idrettsråd og andre involverte parter i kommunen 
bør få handlingsplanen til uttalelse.

Strategi
Fremgangsmåte for å nå et mål.

Universell utforming – tilrettelegging for alle
Universell utforming betyr at produkter, byggverk 
og uteområder som er i alminnelig bruk, skal 
utformes på en slik måte at alle mennesker skal 
kunne bruke dem på en likestilt måte så langt det 
er mulig, uten spesielle tilpasninger eller hjelpe-
midler. (Jf.) regjeringens handlingsplan for økt 
tilgjengelighet for personer med nedsatt funks-
jonsevne. Plan for universell utforming innen viktige 
samfunnsområder. Arbeids- og sosial departementet 
og Miljøverndepartementet, desember 2004).
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Vedlegg 2: Anleggsstatus pr. 1/1 2013

Type anlegg Antall

Alpin anlegg 1

Badeplasser 8

Ballbinger 4

Balløkker 17

Flerbrukshaller 3 

Fotball gressbaner 11`er 2

Fotball grusbaner 7`er 3 (?*)

Fotball grusbaner 11`er 2 (1*)

Fotball kunstgressbaner 11`er 2

Fotball kunstgressbaner 7`er 1 (1*)

Friidrettsanlegg 1

Friidrett - delanlegg 1

gymnastikksaler 6

Idrettshus 2

Klatreanlegg inne 1

Lager/garasje 1 

Lerduebane 1

Lysløyper 3

Type anlegg Antall

Motorsport trial 1

Nærmiljøkart 7

orienteringskart 10

Ridebane 3

Ridehall 2

Sandvolleyballbaner 2

Seilanlegg 1

Skateboardanlegg 3

Snøproduksjonsanlegg 2

Skiløype traseer 25

Stupeanlegg (ute) 1

Svømmehall 25 m bass. 1

Svømmehall 12,5 m bass. 2

Tennisanlegg 4

Tidtaker/sekretariat 1

Trimrom/helsestudio 3

Tursti 1

TOTALT 124

De ulike anleggstypene som finnes i kommunen fremgår av tabellen nedenfor.

Vedlegg 3: Driftsavtaler
Kunstgressbaner - helårs 
Berger kunstgressbane - Nesodden idrettsforening, 
driftsavtale.

Kunstgressbaner – sommerdrift 
Myklerud kunstgressbane – Fagerstrand idretts-
forening, driftsavtale.

Berger stadion 
Nesodden idrettsforening, driftsavtale.

Myklerudbanen
Fagerstrand idrettsforening, driftsavtale.

Arbeids- og ansvarsfordeling i driftsavtalene er 
bygd opp etter praktisk erfaring gjennom mange 
år. I den senere tid har det kommunale ansvaret/
oppgavene økt noe. Det har vist seg stadig van-
skeligere å få frivillige til å ta ansvar for alle drifts-  
og vedlikeholdsoppgavene i driftsavtalene. Anleg- 
gene er avhengige av faste rutiner for å holdes 
oppe på en akseptabel standard.

Idrettshall
Bakkeløkka flerbrukshall  Fagerstrand idretts-
forening. Driftsavtale: Avtale med idrettslag om 
drift/tilsyn og enkle vedlikeholdsoppgaver.

* Islagte flater om vinteren.

Skiløyper
Lysløyper (3), og løyper i Nesoddmarka utgjør ca. 110 km med preparerte skiløyper.
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Orgledd- 
nummer

Orgledd- 
navn M

0-
5

M
6-

12

M
13

-1
9

M
20

-2
5

M
26

-

K0
-5

K6
-1

2

K1
3-

19

K2
0-

25

K2
6-

M
Su

m

KS
um

To
ta

l

IR0216 Nesodden 
idrettsråd 111 1091 726 161 1209 84 842 481 93 798 3298 2298 5596

KL02160002 Nesodden   
badmintonkl.

KL02160003 Nesodden 
Karateklubb 0 54 18 2 32 0 43 2 4 22 106 71 177

KL02160004 Nesodden 
idrettsforening 5 504 418 56 411 0 271 159 21 201 1394 652 2046

KL02160006 Nesodden 
judoklubb 21 36 9 2 20 4 13 4 3 5 88 29 117

KL02160007 Nesodden 
rideklubb 0 1 0 0 25 1 5 10 2 25 26 43 69

KL02160008 Nesodden 
seilforening 7 30 30 16 150 6 29 25 16 125 233 201 434

KL02160010 Nesodden 
tennisklubb 2 51 66 5 111 2 47 26 4 61 235 140 375

KL02160011 Nesodden 
volleyballkl. 0 3 2 3 14 0 0 31 4 5 22 40 62

KL02160012 Fagerstrand 
idrettsforening 20 81 49 27 66 20 59 26 10 37 243 152 395

KL02160014 Fjellstrand 
sportsklubb 0 0 2 9 15 0 0 0 0 0 26 0 26

KL02160015 Nesodden 
taekwondo kl. 0 43 21 6 22 0 22 19 2 14 92 57 149

KL02160017 Nesodden 
håndballkl. 0 49 21 6 36 0 101 74 1 37 112 213 325

KL02160018 Nesodden 
undervannskl. 0 3 3 0 12 0 4 5 0 13 18 22 40

KL02160019 Nesodden 
trial klubb 0 2 6 5 11 0 0 0 0 4 24 4 28

KL02160022 Hasle 
hestesportskl. 1 2 4 0 11 1 9 54 9 63 18 136 154

KL02160023 Delfin barne  
svømming 34 88 0 0 1 41 125 9 6 0 123 181 304

KL02160024
Sjøstjerna 
svømme og 
livredningskl.

17 100 26 5 85 8 96 15 1 56 233 176 409

KL02160030 Nesodden 
sykkelklubb 1 38 17 6 89 0 11 13 5 31 151 60 211

KL02160032 Nesodden 
kajakk kl. 3 6 11 3 97 1 7 6 4 99 120 117 237

KL02160035 Nesodden 
snowboardkl. 0 0 23 10 1 0 0 3 1 0 34 4 38

Vedlegg 4: Medlemstall idrettslagene 2012 
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Vedlegg 5: Kommunalt aktivitets tilskudd

AKTIVITETSENHETER TILSKUDDSBELØP

< 1 000 > 1 000 < 1 000 > 1 000

Nesodden Jaer speidergruppe 877 0 1500 0

Barnekoret i misjonskirken 999 0 1500 0

Bjørnemyr speidergruppe 0 2524 0 6 346

Delfin barnsvømming 0 0 0 0

Fagerstrand idrettsforening 0 20171 0 50 715

Fagerstrand speidergruppe 0 1445 0 3 633

Fjellstrand og Myklerud skk 660 0 1500 0

Jaer skoles musikkorps 0 2621 0 6 590

Nesodden ballettskole 0 11814 0 29 703

Nesodden håndballklubb 0 18594 46 750

Nesodden idrettsskole for barn 0 2768 0 6 959

Nesodden judoklubb 0 4446 0 11 178

Nesodden karateklubb 0 0 0 0

Nesodden seilforening 0 1083 0 2 723

NIF turn 0 1134 0 2 851

Nesodden unge strykeorkester 800 0 1500 0

Nesodden taekwondo klubb 0 5112 0 12 853

Nesodden tennisklubb 0 5211 0 13 102

Nesodden volleyballklubb 0 2080 0 5 230

NIF fotball 53087 133 473

 NIF basket 0 11196 0 28 149

FORDELING AV KOMMUNALT TILSKUDD TIL BARNE- OG UNGDOMSARBEID 

BEVILgET BELøP 2012 480 000 

Fordeling 2012
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AKTIVITETSENHETER TILSKUDDSBELØP

< 1 000 > 1 000 < 1 000 > 1 000

NIF - friidrett 0 4334 0 10 897

NIF - Skigruppa 0 10534 0 26 485

NIF orienteringsgruppa 0 1040 0 2 615

NIF/Bordtennis 885 0 1500 0

NIF skøytegruppe 147 0 1500 0

Nordre Nesodden skolekorps 0 2876 0 7 231

Pinsekirken barn/ungdomsarbeide 1348 0 3 389

Sjøstjerna 0 7779 0 19 558

Skoklefall søndagsskole sprell l 120 0 1500 0

Skoklefall søndagsskole tweens 165 0 1500 0

NIF fektegruppe 741 0 1500 0

Nesodden sykkelklubb 462 0 1500 0

Nesodden rideklubb 320 0 1500 0

Follo brettklubb 0 13750 0 34 571

I alt 5299 184947 15000 465000 

Pr. Aktivitetsenhet 2,83 2,51 
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Vedlegg 6: Spillemidler 2005-2012, Nesodden kommune

Idrettsanlegg - store anlegg
Anlegg med rett til tilskudd over kr 2,0 mill.

Anlegg Kostnad Tilskudd Tiltakshaver

Anlegg under Berger idrettspark 
- Berger idrettspark kunstgress 11-er. 12 400 000,- 2 500 00,- Nesodden kommune

Sunnaas sykehus svømmebasseng 14 516 000.- 4 335 772,- Sunnaas sykehus

Idrettsanlegg

Anlegg Kostnad Tilskudd Tiltakshaver

Anlegg under Berger idrettspark:

- Friidrett anlegg (kunststoffdekke) 8 696 000,- 1 500 000,- Nesodden kommune

- Friidrett delanlegg (løp, hopp, kast) 2 593 000,- 700 000,- Nesodden kommune

- Målhus/tidtakerhus 1 455 000,- 485 000,- Nesodden kommune

- Undervarme kunstgressbane 3 415 000,- 700 000,- Nesodden kommune

- Driftsbygning 4 209 000,- 700 000,- Nesodden kommune

- Snøproduksjonsanlegg 470 000,- 157 000,- Nesodden kommune

- Snøproduksjonsanlegg delanlegg 974 000,- 325 000,- Nesodden 
idrettsforening

- Nesoddhallen rehabilitering sportsgulv 1 951 000,- 500 000,- Nesodden kommune

Paradisbukta stupetårn 389 000,- 130 000,- Fjellstrand vel

Nyborgjordet fotballbane 11-er grus 439 000,- 110 000,- Fjellstrand SK

Brattbakken alpinbakke skitrekk 2 897 000,- 700 000,- Nesodden kommune

Nesodden turkart 112 000,- 31 000,- Nesodden 
idrettsforening

Nesodden nord orienteringskart 300 282,- 100 000,- Nesodden 
idrettsforening

Alværn skole fotballbane 7-er lys 562 000,- 160 000,- Nesodden kommune
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Nærmiljøanlegg

Anlegg Kostnad Tilskudd Tiltakshaver

Alværn skole ballbinge 418 000,- 200 000,- Nesodden 
idrettsforening

Solåsen vel ballbane 434 000,- 200 000,- Solåsen Vel

Fjellstrand skole ballbinge 439 000,- 200 000,- Nesodden 
idrettsforening

Bakkeløkka aktivitetssanlegg 608 000,- 200 000,- Nesodden kommune

Mindre kostnadskrevende nærmiljøanlegg

Anlegg Kostnad Tilskudd Tiltakshaver

Nesoddtangen skole ballbinge 95 000,- 95 000,- Nesodden 
idrettsforening
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Vedlegg 7: Aktivitet som kan gjennomføres i  
regi av skolene på Nesodden

Det er godt dokumentert at barn som er fysisk 
aktive har det bedre og har høyere mental kapa-
sitet enn barn som er fysisk inaktive (Folkhäl-
sopolitisk rapport 2010: 109, Statens 
Folkhälsoinstitut, Sverige).

En doktorgradsavhandling viser at en time daglig 
fysisk aktivitet i skolen har gunstig påvirkning på 
barns fysiske form samt risiko faktorer for hjerte- 
og karsykdommer (geir Kåre Resaland 2010).

Helsedirektoratet mener at skolen – som er en 
arena hvor alle barn og unge nås – er en svært 
viktig arena for fysisk aktivitet. gjennom skolen 
kan gode aktivitetsvaner fremmes, herunder fri-
luftsliv, uavhengig av sosioøkonomisk tilhørighet.

Mål: Alle skoler bør ha etablert et tilbud om daglig 
fysisk aktivitet hver dag innen 2017.

Viktige arenaer for fysisk aktivitet i skole-
sammenheng:

 » Kroppsøvingsfaget: Innhold og innretning på 
kroppsøvingsfaget, herunder vurdering.

 » På vei til og fra skolen: Tilrettelegging for 
gange og sykling til og fra skolen.

 » I friminuttene: Skolens utearealer.

 » Andre deler av skolehverdagen: Fysisk aktivitet 
på tvers av fag, uteskoler, aktive skoledager

 » Skoleturer: Tilrettelegge for aktivitet på skole-
turer, herunder friluftsliv

Hva må til? Kartlegging av utendørs arealer på 
skolen eller i umiddelbar nærhet.

Fysisk tilrettelegging. Aktivitetene skal i hoved-
sak foregå ute, men skolens gymsal kan brukes 
som et supplement.

Vinter: Ski og skøyter.

Sommer: Utfra dagens fasiliteter å benytte 
områder egnet til ulike aktiviteter. 

Aktivitetsledere: En aktivitetsleder med ansvar 
for aktivitets tilbud. Fokus må være tilbud for alle. 
Leker, ballaktiviteter, dans, balanseøvelser, turn, 
sykkel, ski, skøyter etc.

Gjennomføring:
1. – 4. trinn:   
samarbeid skole / SFo

5. – 7. trinn: 
utvidet skoledag med lang aktivitets time.

8. – 10. trinn: 
midttime aktiviteter. Forskjøvet for ulike trinn.

Kroppsøvingstimer inkluderes.
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Vedlegg 8: Statlige føringer

Arbeids- og inkluderingsdepartementet
 » St.meld. nr. 49 (2003–2004) Mangfold gjen-

nom inkludering og deltagelse – Ansvar og 
frihet.

 » St.meld. nr. 40 (2002-2003) Nedbygging av 
funksjonshemmende barrierer. Stortingets 
behandling av meldingen finnes i innt.S.nr. 
162 (2003–2004).

Barne- og likestillingsdepartementet
 » St.meld. nr. 39 (2001-2002) oppvekst- og 

levevilkår for barn og unge i Norge. 
Stortingets behandling finnes i innst.S.nr. 282 
(2002–2003).

Helse- og omsorgsdepartementet
 » St.meld. nr. 16 (2002–2003) Resept for et  

sunnere Norge – Folkehelsepolitikken  
(Folkehelsemeldingen). 

 » St.meld. nr. 25 (2005–2006) Mestring, 
muligheter og mening – Framtidas 
omsorgsutfordringer.

 » Handlingsplan for fysisk aktivitet - Sammen 
for fysisk aktivitet (2005–2009)

 » St.meld. nr. 47 (2008–2009) Samhandlings—
reformen.

 » Helse- og omsorgstjenesteloven (2011)

 » St. meld. 34 (2012–2013) god helse – felles 
ansvar (Folkehelsemeldingen)

 » Folkehelseloven (2012) 

Kulturdepartementet
 » St.meld. nr.14 (1999–2000) Idrettsliv i 

endring – om statens forhold til idrett og 
fysisk aktivitet (Idrettsmeldingen).

 » St.meld. nr. 39 (2006-2007) Frivillighet for alle 
(Frivillighetsmeldingen).

Kunnskapsdepartementet
 » St.meld. nr. 30 (2003–04) Kultur for læring. 

 » Handlingsplan for fysisk aktivitet – Sammen 
om fysisk aktivitet (2004–2009).

Miljøverndepartementet
 » St.meld. nr. 16 (2004–2005) Leve med kultur-

minner.

 » St.meld. nr. 23 (2001–2002) Bedre miljø i 
byer og tettsteder (Bymiljømeldingen). 

 » St.meld. nr. 39 (2000-2001) Friluftsliv – ein 
veg til høgare livskvalitet (Friluftsmeldingen).

 » St.meld.nr. 42 (2000–2001) Biologisk 
mangfold.

 » Rapport fra det nordiske ”Friluftsliv og  
psykisk helse” T-1474/2009.

Nærmere informasjon: www.regjeringen.no
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Vedlegg 9: Informasjon om enkelte lover

 » økosystemtilnærming og samlet belastning
 » Kostnader ved miljøforringelse skal bæres av 

tiltakshaver
 » Miljøforsvarlige teknikker og driftsmetode

Loven gjelder i hele landet og vil få betydning for 
etablering av alle typer anlegg og aktiviteter.

Lov om forbud mot diskriminering på grunn av 
nedsatt funksjonsevne (diskriminerings- og 
tilgjengelighetsloven) 
LoV-2008-06-20-42

1. januar 2009 trådte lov om forbud mot diskrimi-
nering på grunn av nedsatt funksjonsevne 
(diskriminerings- og tilgjengelighetsloven) i kraft. 
Loven har som formål å fremme likestilling og 
likeverd, sikre like muligheter og rettigheter til 
samfunnsdeltakelse for alle, uavhengig av funk-
sjonsevne, og hindre diskriminering på grunn av 
nedsatt funksjonsevne.

Loven skal bidra til nedbygging av samfunns-
skapte funksjonshemmende barrierer og hindre 
at nye skapes.

Universell utforming
Kravene til universell utforming gjelder i eller i 
medhold av plan- og bygningsloven. I planlegging 
av bygninger og uteområder er det viktig å plan-
legge for flest mulig brukere. Samtidig må det i 
naturmiljøer vurderes grad av tilrettelegging 
 kontra naturverdier. Det er ikke realistisk, ei heller 
ønskelig, å skape et 100 % barrierefritt samfunn 
over alt.

Målet er at transport, bygg, uteområder og infor-
masjon skal bli tilgjengelige for alle gjennom:
 » Integrering av universell utforming i  

forvaltningen
 » Igangsetting av pilotprosjekter
 » Tilgjengelighetstiltak
 » Kompetanseoppbygging
 » Informasjon og veiledning

Det er viktig å få oppmerksomhet om hindringer 
som folk møter i hverdagen. Mange problemer 
kan løses lokalt, og kommunene vil derfor spille 
en sentral rolle for å få fjernet de samfunnsskapte 
hindringene.

Lov om friluftslivet LOV-1957-06-28
Formålet med denne loven er å verne friluftslivets 
naturgrunnlag og sikre allmennhetens rett til 
 ferdsel, opphold m.m. i naturen slik at muligheten 
til å utøve friluftsliv som en helsefremmende, 
trivselsskapende og miljøvennlig fritidsaktivitet, 
bevares og fremmes.

Allemannsretten
Allemannsretten er fundamentet for friluftslivet i 
Norge og er hjemlet i friluftsloven av 28. juni 
1957. Allemannsretten gir blant annet rett til fri 
ferdsel til fots og på ski i utmark. Friluftsloven 
inneholder ikke bare retter, men også plikter - i for-
hold til grunneier, brukere og ikke minst i forhold 
til naturmiljøet.

Formålsparagrafen i friluftsloven presiserer at 
naturgrunnlaget for friluftslivet må vernes. Det 
skal tas hensyn til hele miljøet, herunder miljø-
verdier som ren luft, rent vann, biologisk mangfold, 
landskap, ro og stillhet. Slik fremmer og verner 
friluftsloven om det miljøvennlige friluftslivet.

Med noen få unntak har friluftsloven ikke hjem-
mel til å styre arealdisponeringen.

Utviklingen styres hovedsakelig gjennom bruk av 
plan- og bygningsloven. Planlegging etter plan- 
og bygningsloven blir dermed et viktig verktøy for 
å fremme og sikre arealgrunnlaget for friluftslivs-
interessene.

Naturmangfoldloven LOV-2009-06-19-100
Naturmangfoldloven er den mest sentrale loven 
innen naturforvaltning. Loven regulerer forvalting 
av arter, områdevern, fremmede organismer, 
utvalgte naturtyper og den tar vare på leve områder 
for prioriterte arter. Naturmangfoldloven erstatter 
den tidligere naturvernloven og deler av viltloven 
og laks og innlandsfiskeloven.

Lovens formål er at naturen med dens biologiske, 
landskapsmessige og geologiske mangfold og 
økologiske prosesser tas vare på ved bærekraftig 
bruk og vern. I tillegg at den også gir grunnlag for 
menneskenes virksomhet, kultur, helse og trivsel, 
nå og i fremtiden, også som grunnlag for samisk 
kultur.

Loven bygger på miljørettslige prinsipper som:
 » Kunnskapsbasert myndighetsutøving
 » Føre-var-prinsippet
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Lov om planlegging og byggesaksbehandling 
(plan- og bygningsloven) 
LoV 2008-06-27 bnr 71

Plan- og bygningsloven er et verktøy for sam-
ordnet bruk og vern av ressurser og skal fremme 
en bærekraftig utvikling til beste for det enkelte 
individ, samfunn og fremtidige generasjoner.

Planlegging og vedtak skal sikre åpenhet, forut-
sigbarhet og medvirkning for alle berørte inter-
esser og myndigheter. Det skal legges vekt på 
langsiktige løsninger, og konsekvenser for miljø 
og samfunn skal beskrives. Prinsippet om univer-
sell utforming skal ivaretas i planleggingen og 
det enkelte byggetiltak.

Kort fortalt er det en koordinering av hvor vi skal 
bo, kjøre bil, jobbe, drive idrett eller utfolde oss i 
fritiden. Loven skal legge til rette for nærings-
utvikling samtidig som den skal ivareta hensynet 
til natur, miljø og kultur – alt i et langsiktig og 
bærekraftig perspektiv.

Lov om motorferdsel i utmark og vassdrag 
LoV-1977-06-10-82

Formålet med loven er ut fra et samfunnsmessig 
helhetssyn å regulere motorferdselen i utmark og 
vassdrag med sikte på å verne om naturmiljøet 
og fremme trivselen i marka. Bruk av motor-
kjøretøy i utmark i Nesodden kommune begrenser 
seg til noen få tilfeller av nyttekjøring. Ulovlig 
bruk av terrenggående kjøretøy i marka har vært 
økende.

Lov om pengespill 1992
Nr. 103 § 10: ”Etter at det er foretatt fondsavset-
ninger, skal selskapets overskudd fordeles med 
en halvdel til idrettsformål og en halvdel til kultur-
formål. Midlene til idrettsformål fordeles av Kongen.”

Kulturminneloven
http://www.regjeringen.no/nb/dok/lover_regler/
lover/kulturminneloven.html?id=173106

Kulturminneloven har som formål å verne kultur-
minner og kulturmiljøer både som del av vår 
 kulturarv og som ledd i en helhetlig miljø- og 
 ressursforvaltning.

Folk helseloven 2012
Kommunen skal fremme befolkningens helse, 
trivsel, gode sosiale og miljømessige forhold og 
bidra til å forebygge psykisk og somatisk sykdom, 
skade eller lidelse, 

Kommunen skal fremme folkehelse innen de 
oppgaver og med de virkemidler kommunen er 
tillagt, herunder ved lokal utvikling og planleg-
ging, forvaltning og tjenesteyting. 

Kommunen skal legge til rette for samarbeid med 
frivillig sektor. 

Kommunen skal iverksette nødvendige tiltak for å 
møte kommunens folkehelseutfordringer. Dette 
kan blant annet omfatte tiltak knyttet til fysisk 
aktivitet.
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