
 

 

 
 
 

 

  

 

 

Behandlingsrekkefølge 

Utvalg Møtedato Utvalgssak nr 

Utvalg for plan- og byggesaker 04.11.2020  

Utvalg for tjenester og oppgaver 04.11.2020  

Eldrerådet 03.11.2020  

Råd for mennesker med funksjonsnedsettelse 03.11.2020  

Barne- og ungdomsrådet   

 

Rullering av handlingsprogrammet for idrett, friluftsliv og kulturarena for 
2021 
 

 

Sammendrag 
Kulturdepartementet stiller krav til kommunene om utvikling av anlegg for kultur, idrett og friluftsliv 
synliggjøres og vurderes årlig. Hvaler kommune må årlig rullere handlingsprogrammet slik at nye tiltak 
skal kunne delfinansieres med spillemidler. 
 
 

Saksopplysninger 
Anlegg for idrett, friluftsliv og kulturhus har en jevnt utvikling på Hvaler. Mye av grunnlaget for slike 
etableringer er tilskudd i form av spillemidler. 
 
Alle anlegg som planlegges og som skal søke spillemidler må stå oppført og prioritert opp i rulleringen 
for å kunne søke og få tilskudd via ordningen. 
 
Det vises til Kulturdepartementets bestemmelser om tilskudd for idrett og fysisk aktivitet V-0732 B. 
 
Hvaler idrettsråd har hatt saken til uttalelse. 
 

Konklusjoner 
Rådmannen forslår følgende handlingsplan for 2021 basert på de faktiske planene og søknadene som 
foreligger: 

Pri Anleggsnavn Anleggstype Søker Beskrivelse  

1 Ny skole Hvaler Nærmiljøanlegg Hvaler 
kommune 

Aktivitetsområde 
Ballbaner 

 

2 Hvaler golfbane Golfanlegg Hvaler golfklubb Utvidelse av anlegg  

3 Idrettspark Asmaløy 
-Volleyballanlegg 

Sandvolleyball-
bane 

Hvaler 
volleyballklubb/
Hvaler 
kommune 

Nytt utendørs 
sandvolleyballanlegg 
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4 Nærmiljøanlegg, 
Åttekanten 

Nærmiljøanlegg Hvaler 
kommune 

Aktivitetsområde  

5 Floren 
Samfunnshus 

Idrettshall, 
aktivitetssal 

Hvaler 
kommune 

Tilpassing til bruk for 
både idrett og kultur 

 

6 Idrettspark Asmaløy 
– Bueskyteranlegg 

Bueskyteranlegg Hvaler idrettslag Nytt utendørs 
bueskyteranlegg 
 

 

7 Idrettspark Asmaløy 
– Skateranlegg 

Skateanlegg Hvaler 
kommune 

Oppgradering og 
endring av 
eksisterende anlegg 

 

8 Nordgårdsbrygga Kulturformål Hvaler 
kulturvernforeni
ng 

Bygging av skøyte 
med tilhørende 
kulturhistorisk 
bevaring 

 

9 Kornmagasinet 
kulturhus 

Universell 
utforming 

Hvaler 
kommune 

Utskifting av heis og 
forbedring av 
universell utforming 

 

10 Hvalerhallen -
Svømmehall 

Kommunalt 
anlegg 

Hvaler 
kommune/ 
Hvaler 
idrettsråd/ 
Andre 

Ønske om utbygging 
av svømmehall i 
tilknytning til 
Hvalerhallen og ny 
skole 

 

11 Hvaler – O-kart Orienteringskart Fredrikstad 
skiklubb 

Etablere nye O-kart 
for områder på 
Hvaler 

 

12 Turstier Hvaler Friluftsliv Oslofjorden 
friluftsråd/ 
Hvaler 
kommune/ 
andre 

Merking og rydding 
av turstier i hele 
kommunen 

 

13 Harestokken 
skyteanlegg 

Skyteanlegg Hvaler Jeger- og 
fiskerforening 

Omlegging til flere 
kategorier 

 

14 Idrettspark Asmaløy 
-Kunstisflate 

Vinteraktivitet Hvaler idrettslag Anlegges ved 
Hvalerhallen 

 

15 Prestegårdskogen 
lysløype 

Friluftsliv - 
lysløype 

Hvaler 
kommune 

Universell utforming.  
Rasteplasser. 

 

16 Ørekroken 
badeplass  

Friluftsanlegg Oslofjorden 
friluftsråd 

Aktivitetsområde, 
sanitæranlegg, 
tilrettelegging. 

 

17 Hvaler 
Seilsportanlegg 

Idrettshus og 
servicebygg 

Hvaler 
seilforening 

Opparbeidelse av 
anlegg for seilsport. 

 

18 Herføl grendehus Kulturbygg Grendehuset 
Herføl 

Oppgradering av 
huset. 

 

 
Saken vedtas av Utvalg for tjenester og oppgaver. Utvalg for plan- og byggesaker og rådsutvalgene 
kan komme med uttalelser til handlingsprogrammet. 
 
 
 
 



 

 

Rådmannens forslag til vedtak 
Rullering av handlingsprogrammet for idrett, friluftsliv og kulturarena for 2021 vedtas etter oversikten i 
saksframlegget. 
 
Hvaler kommune, 07.10.2020 
 
Dag Willien Eriksen 
rådmann 

 


