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Del I Beskrivelse av planprosessen og grunnlaget for denne
1

Forord

Hvaler kommune har en god historie for idretts- og friluftsaktiviteter, et område som også i
fremtiden vil ha stor betydning for å kunne bygge trivsel, helse og identitet. Med rundt 320
medlemmer fordelt på flere idrettsgrener og aktiviteter er Hvaler Idrettslag det avgjort største
enkeltlag. Som fellesorgan er Hvaler Idrettsråd av stor betydning for dialog og samhandling
mellom kommunen og det organiserte idrettslivet i Hvaler kommune.
I forrige planperiode ble flere prosjekter av stor betydning for idrett og friluftslivet
gjennomført, eksempelvis ny kunstgressbane på Rød, ballbinge på Floren skole, oppstart av
arbeidet med Kyststien, lysløypa i Prestegårdsskogen, etablering av kystledhytter (i
samarbeid med Kystverket og
Oslofjordens Friluftsråd).
Nevnes skal også den
betydning ferdigstilling av
Kroksand og utvikling av
området på Storesand vil få for
friluftsliv og idrettslige
aktiviteter. Ikke minst vil de
sist nevnte anleggene i
vesentlig grad bidra til bedret
tilgjengelighet for
rullestolbrukere og andre med
redusert bevegelighet.
Samarbeid med Oslofjordens
Friluftsråd om oppgradering av
Storesand-området vil ha stor
oppmerksomhet i
planperioden.
Arbeidet med en idrett og friluftsplan, som erstatning for «Aktive Hvaler - delplan for idrett og
friluftsliv 2004 – 2007», startet våren 2013. Planen ble sluttbehandlet i kommunestyret
12. desember 2013. I forkant av behandlingen har planprogrammet ligget ute til offentlig
høring i tillegg til at det har vært gjennomført innspillsmøter med lag og foreninger.
Planen beskriver de anlegg og aktiviteter som finnes både i kommunal regi og der
kommunen på ulikt vis samarbeider med lag, foreninger og sentrale friluftsaktører. Siden
Hvaler kommune har vært uten plan for idrett og friluftslivet i seks år er det således viktig
igjen å få på plass en ny plan. Dette både for å synliggjøre bredden i det organiserte
arbeidet, men også for å understreke den vekt tilrettelegging for uorganisert frilufts- og
idrettsaktiviteter har i kommunens brede arbeid for å styrke folkehelsen.
For å oppnå en slik målsetting vil det i planperioden bli lagt vekt på å legge til rette anlegg
og turstier slik at mennesker med nedsatt funksjonsevne/eldre i størst mulig grad kan
nyttiggjøre seg disse mulighetene. Denne målsettingen understrekes derfor også som et
bærende element i plan for folkehelse i Hvaler kommune 2014 – 2017.
Sist, men ikke minst, er foreliggende plan nødvendig i kommunens arbeid med å planlegge
eventuelt renovering av eksisterende anlegg, eller for tilfeller der det er ønskelig å bygge
nytt. Med planen følger derfor en prioritert oversikt over de anlegg og tiltak en ønsker å
legge vekt på i fireårsperioden. Oversikten legges bl.a. til grunn for mulige søknader om
tippemidler gjennom fylkeskommunen.
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Organisering og fremdrift i planprosessen

Arbeidet med rullering av planen for idrett og friluftsliv ledes av en styringsgruppe bestående
av avdelingsleder Thomas Holmen Olsen, kommunalsjef Astri Engblad, avdelingsleder Laila
Kjølbo Rød og folkehelsekoordinator Paul Henriksen. Sistnevnte har koordinert
planarbeidet.
I planprosessen er det lagt opp til nær kommunikasjon med lag og foreninger i kommunen.
Hendelser
Godkjenning av planprogram i RÅLE
Skrivearbeid
Møte med lag og foreninger
Høring av planforslag
Politisk behandling (k-styret)
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Tidspunkt/periode 2013
mai
Juni - september
4.september
Uke 37 - 39
14. november

Ansvar
Astri Engblad
Paul Henriksen
Paul H/ Thomas H Olsen
Paul H
Astri Engblad

Demografisk utvikling
Tabellen under viser fremskrevet folkemengde i Hvaler kommune frem mot år 2030:

Alder

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2025

2030

0-5

226

223

228

224

230

236

248

256

266

304

320

6-12

314

319

318

316

331

333

338

335

330

365

410

13-15

146

154

146

161

146

151

132

148

155

152

169

16-19

215

221

221

202

208

210

216

207

206

222

215

20-44

1092

1088

1107

1122

1130

1123

1139

1145

1161

1205

1298

45-66

1579

1566

1526

1512

1501

1494

1470

1457

1440

1371

1316

67-79

464

522

583

639

674

705

740

766

798

890

840

80+ år

170

164

165

163

168

183

195

205

211

288

464

Total

4206

4257

4294

4339

4388

4435

4478

4519

4567

4797

5032

Som det vil fremgå av ovenstående tabell vil det være en relativt beskjeden økning i total
befolkningsmengde i planperioden. Den største veksten kommer i aldersgruppene over 67
år. Arbeidet med idrett og friluftsliv i kommunen retter seg mot alle aldersgrupper og kravet
om tilrettelegging for mennesker med bevegelseshemninger ligger som en klar føring i den
nye «Plan og bygningsloven». Den økning vi vet vil komme i de høyeste aldersgruppene
tilsier et forsterket fokus på tiltak som letter tilgang til strender og idrettsanlegg. Gode
eksempler på slik tilrettelegging finner vi både i anlegget på Åsebu (Asmaløy) og på
Kroksand (Skjærhalden).
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Føringer for arbeidet med idrett og friluftsplan

4.1 Sentrale føringer
Arbeidet med idrett og friluftsliv i en kommune reguleres av en rekke lover og lokale
forskrifter. Relevante bestemmelser i tilretteleggingen av friluftslivet på Hvaler er:
Friluftsloven
Friluftsloven har
bestemmelser om
allmennhetens rett til
opphold og ferdsel i
utmark uavhengig av
eiendomsretten til
grunnen – jfr. lovens
§ 2.
Med ny
Folkehelselov (2012)
Folkehelseloven og
vedtaket av
stortingsmelding nr
34 –
Folkehelsemeldingen
(juni 2013) settes
idrett og friluftslivet inn i en samfunnsmessig ramme der forebyggende arbeid, sosiale
nettverk og livskvalitet er stikkord. Idretts- og friluftslivet i alle sine varianter utgjør med
andre ord et viktig fundament i det helsepolitiske arbeidet det er bred enighet om i det
norske storting.
Rikspolitiske retningslinjer for planlegging i kyst- og sjøområder i Oslofjordregionen
gitt av Miljøverndepartementet (kort utdrag):
Det er også en sentral politisk målsetting å øke muligheter for friluftsliv i dagsutfarts- og
ferieområder. Strand- og skjærgårdsområder er prioritert for slike formål. Ubebygde
strandområder som ligger til rette for bading og friluftsliv er spesielt prioritert. Særlig i
områdene rundt Oslofjorden er slike områder en så knapp ressurs at omdisponering av slike
arealer til konkurrerende formål som regel ikke bør skje (St. meld. nr. 40 (1986-87) "Om
friluftsliv"). Rikspolitiske retningslinjer - Oslofjordområdet
Nasjonalparken Ytre Hvaler: Forskrift om vern - Ytre Hvaler nasjonalpark. Forskriftene har
en rekke bestemmelser som regulerer, og legger til rette for, friluftsinteressene i
verneområdet.
4.2 Regionale føringer
Bakgrunn for utarbeidelse av plan for idrett og friluftsliv ligger i et pålegg fra
Kulturdepartementet (rundskriv nr. v-7/93) om at kommuner skal utarbeide planer for å
oppnå tilskuddsmidler til sine anlegg. Fylkeskommunen skal følge opp denne planleggingen
med en samordnet fylkesdelplan for idrett og fysisk aktivitet Regional plan for fysisk
aktivitet 2011 - 2014 og har dessuten ansvaret for fordeling av spillemidler på fylkesnivå.
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Gjennom Regional plan er det vedtatt følgende mål og strategier for Østfold-idretten:




Bevare frivilligheten i Østfold-idretten
Styrke idrettens organisasjon på kommunalt nivå
Gi utviklingsmuligheter for talentet innen idrett og som kan hevde seg i toppen av
norsk idrett og legge til rette for idrett / utdanning

Strategier:









Styre samarbeidet mellom idretten og det offentlige, slik at en sammen kan løse
utfordringene vedrørende det fysiskes forfallet og frafallet på ungdomssektoren i
idretten
I denne sammenheng er det vesentlig at Hvaler Idrettsråd settes i stand til å
gjennomføre sine oppgaver. Dette gjøres ved å bedre rammebetingelsene blant
annet ved kompetanseutvikling og fellesmøter mellom kommune, idrettsråd og
idrettskretsen.
Bedre vilkårene for idrettsrådene i kommunene slik at de fungerer som gode fora for
idrettslagene i de respektive kommuner
Anleggsutviklingen favner alle målgrupper (inkludert funksjonshemmede) for å kunne
tilrettelegge for allsidig og mangfoldig fysisk aktivitet. Det bør være fokus på anlegg
som kan brukes av mange, helst i nærmiljøet, til organisert og egenorganisert
aktivitet
Aktuelle organisasjoner så som grunneierlag trekkes inn i dette arbeidet
Ungdom bør være med i planleggingen av nye og rehabilitering av gamle anlegg i
nærmiljøet. Når nye anlegg planlegges, bør muligheten for flerbruk prioriteres.
Videre må åpningstiden utvides og gi plass for alternative aktiviteter. Anleggene bør
tilrettelegges for å være møteplasser og sosiale arena også utenom trening

Levekår, og ikke minst folkehelse, er ett av tre hovedfokusområder i fylkesplanen for
Østfold. Tilrettelegging for økt fysisk aktivitet for alle er definert som et prioritert område i
vedtatt fylkesplan.
Regionalplan for fysisk aktivitet i Østfold beskriver og begrunner hvilke føringer som skal
ligge til grunn for prioritering av de virkemidler østfoldsamfunnet har for å stimulere til økt
fysisk aktivitet både i organisert og i uorganisert form.
Gjennom partnerskapet Østfold-helsa og Regional plan - Folkehelse understrekes også
viktigheten av å legge til rette for fysisk aktivitet i hele befolkningen. Særlig legges det vekt
på å stimulere til aktivitetstilbud for mennesker som er lite fysisk aktive. Stikkord i dette
arbeidet er samarbeid med frivilligheten og tverrsektorielt arbeid.

4.3 Lokalt planverk og føringer
Kommuneplanens samfunnsdel (2011 – 2014), med vekt på folkehelse og livskvalitet
for alle innbyggere på Hvaler, legger klare føringer for et bredt spekter av aktiviteter og
tiltak. Ikke minst vektlegges samarbeidet med frivillige lag og foreninger.
Kommuneplanen - samfunnsdelen
Forvaltningsplan for statlig sikrede friluftsområder i Hvaler kommune 2013 – 2018.
For å søke friluftsmidler er det fra 2013 krav om forvaltningsplan med prioritering av
tiltak.Utvalget for Miljø og teknikk behandlet planen i sitt møte 31.10.2012
Forvaltningsplan for statlig sikrede friluftsområder
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Folkehelseplan for Hvaler kommune 2014 - 2017 er under utarbeidelse og vil bli
sluttbehandlet primo 2014. Denne planen vil ta opp i seg flere av de temaområder, mål og
strategier som Idrett og friluftsplanen vektlegger.

Del II Beskrivelse av dagens idrett og friluftsliv på Hvaler
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Idrett og friluftslivet, viktige elementer i arbeidet for bedret folkehelse

Det er en vel kjent sak at fysisk aktivitet har en gunstig innvirkning på helsen og kan bidra til
å bedre livskvaliteten. Lengre perioder med inaktivitet eller stillesitting kan derimot gi
grunnlag for fedme, diabetes og annen sykdomsutvikling. Samtidig viser forskning at selv en
liten økning i
aktivitetsnivået gir en
betydelig
helsegevinst. En klar
målsetting for
folkehelsearbeidet i
Hvaler kommune vil
derfor være å «hente
ut» denne
helsegevinsten
gjennom målrettede
tiltak både gjennom
organisert idrett,
mosjonsrettede
aktiviteter og
tilrettelegging for
friluftsliv, bl.a. i
samarbeid med lag
og foreninger.
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Kommunale anlegg og områder for idrett og friluftsliv

6.1 Kommunale anlegg
Hvalerhallen
Hvalerhallen, som eies og driftes av Hvaler kommune, ble åpnet høsten 2000 og fremstår i
dag som et senter for den idrettslige aktiviteten på Hvaler, først og fremst i regi av Hvaler
Idrettslag og Hvaler Ballklubb. I tillegg benyttes Hvalerhallen til ulike kulturarrangementer og
som arena for ungdomsskoleelevenes fysiske aktivitet. Rundt
regnet 5000 mennesker bruker Hvalerhallen i løpet av et år til
ulike idrettslige aktiviteter. Foruten treningsflaten som betegnes
som normalhall er Hvalerhallen også utstyrt med en klatrevegg.
Sportsgulvdekket i Hvalerhallen er ikke skiftet siden hallen sto
ferdig i 2000. I perioden 2015 – 2016 er det planlagt
oppgradering av dette.
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Floren og Åttekanten
I tillegg til at gymsalene og ballbingene på skolene benyttes til fysiske aktiviteter i skoletiden
er disse anleggene viktige for mer uorganisert aktivitet og lek i nærmiljøene. Gymsalene
fremstår i tillegg som et supplement til Hvalerhallen for den organiserte idretten.
I løpet av 2013 og 2014 vil gymsalene på barneskolene få nytt sportsgulv og veggene bli
beiset. Det er et påpekt behov for å bytte ut ventilasjonsaggregatet på Floren i løpet av
planperioden. I tillegg bør luftkvaliteten på Åttekanten vurderes i planperioden.
Problemstillinger reist av idrettsrådet
Fra toppåret 2004 og fram til i dag har andelen av Norges befolkning som deltar i frivillig
arbeid gått ned fra 58 % i rekordåret 2004 til 48 % i 2009. Dette til tross er antallet timer
utført av frivillige fortsatt relativt konstant. Det som imidlertid synes å skje er at færre
personer tar et større ansvar for det frivillige arbeidet. Dette er en utvikling som også synes
å gjelde innenfor idretten på Hvaler der lag og foreninger sliter med å få tak i frivillige. Dette
går ikke minst ut over vedlikeholdsarbeidet på de anleggene som idretten benytter seg av.
Ønsket fra idrettsrådet er derfor at kommunen tar et større ansvar for dette arbeidet
gjennom å tilsette egen vaktmester for anleggene.
Kroksand badestrand
Kroksand badestrand, som fikk sin offisielle åpning 5. juli 2013, er blitt virkeliggjort gjennom
et samarbeid mellom Miljødirektoratet, Hvaler kommune og Østfold fylkeskommune.
Lions Hvaler har finansiert en egen brygge tilrettelagt for rullestolbrukere.
Nasjonalparksenteret
Nasjonalparksenteret i Kornmagasinet, finansiert av Miljøverndepartementet gjennom
fylkesmannen i Østfold, administreres av næringssjefen i Hvaler kommune. Senteret utgjør
en meget viktig informasjonskanal for kunnskap om friområdene generelt og nasjonalparken
Ytre Hvaler spesielt. Et viktig eksempel på dette er tiltaket «Undring i fjæra», et
informasjonsopplegg rettet mot barn og unge som gjennomføres flere ganger i uken i
sommersesongen. Dette er i tillegg et informasjons- og aktivitetstilbud til barnehager og
skoler i Hvaler og Fredrikstad
Lysløype – Prestegårdsskogen
Driftsansvaret for lysløypa på drøye 4 km ble overtatt av Hvaler kommune i 2010.
6.2

Utredning av gang- og sykkelvei
Hvaler kommune har i
samarbeid med Fredrikstad
kommune igangsatt et
utredningsarbeid for å få vurdert
mulighetene for bygging av
gang- og sykkelvei fra
Fredrikstad til Hvaler i
kombinasjon med etablering av
ny føringsvei for kabler i
bakken. Arbeidet har
sammenheng med behovet for
å styrke kraftforsyningen til
Hvaler. Kommunene,
fylkeskommunen, fylkesmannen
og en sterk opinion i
befolkningen ønsker et mer
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miljøvennlig alternativ enn de tradisjonelle løsningene med luftstrekk som Hafslund Nett AS
har søkt om konsesjon for. En ny kombinert føringsvei for «myke trafikanter» og kabler vil
reparere gamle miljøulemper i form av skjemmende stolper og ledninger i luftstrekk samtidig
som nye slike ulemper kan forebygges. I planleggingen av gang- og sykkelveien blir det lagt
vekt på at denne skal bli et effektivt medium for å:




Styrke de formene for turisme, reise- og friluftsliv som har naturlige fortrinn i kyst- og
kulturlandskapet Hvaler/Fredrikstad. Langs gang- og sykkelveien tenkes det
informasjonspunkter og veivisere frem til et stort antall attraksjoner av ulik karakter i
tillegg til rasteplasser, parkering og andre fasiliteter som er viktige for syklende og
gående. Gang- og sykkelveien må stå i forbindelse med Kyststiene og øvrige
stisystemer som blir etablert og rehabilitert
Bidra til mer miljøvennlig transportarbeid ved å øke andelen gående, syklende og
kollektivreisende. I Hvaler er lite tilrettelagt for gående og syklende, til tross for at
landskapet og klimaet gir store muligheter. Befolkningen har et sterkt ønske om
bedre tilrettelegging for disse gruppene, og kommunen vil at nye gang- og
sykkelveier skal ta en større del av det lokale transportbehovet til barnehager,
skoler, arbeid, fritidsaktiviteter og handel. Langs fylkesvei 108 mellom Skjærhalden
og Oslo, via Fredrikstad, er det nå etablert et meget godt busstilbud, men for mange
på Hvaler er det en utfordring å komme frem til og få parkert ved denne riksveien. I
planleggingen av en ny gang- og sykkelvei vil det bli tatt hensyn til behovet for
tilrettelegging for gående, syklende og kjøring frem til holdeplasser ved riksvei 108,
samt parkering, venting og informasjon på de samme plassene.

Mulighetene for å få etablert en ny kombinert føringsvei for kabler, gående og syklende
vil ventelig bli avklart i årsskiftet 2013/2014. Ønsket om å få dette gjennomført har stor
tilslutning i både Fredrikstad og Hvaler kommune, Østfold fylkeskommune og hos
Statens vegvesen.
6.3

Annen tilrettelegging for idrett og friluftsliv
Utvikling av Kyststien
I 2004 gikk 15 kystkommuner i Norge og Sverige, blant dem Hvaler, sammen og søkte
støtte gjennom Interreg IIIA Sverige – Norge. Programmet fikk navnet «Kystnære
vandringsveier» og var et søsterprosjekt til Interreg IIIB Nordsjøen (Nortrail).
Målsettingen var bl.a. å skape mest mulig sammenhengende vandringsled i det
kystnære landskapet fra Uddevalla i sør til Moss i nord.
På Hvaler har utviklingen av
Kyststien pågått kontinuerlig og
har i dag en total lenge på 23,1
km fordelt med 10,6 km på
Kirkøy, 9,0 km på Asmaløy og 3,5
km på Søndre Sandøy. På
Åsebu, Asmaløy, er Kyststien
fram til badeplassen spesielt
tilrettelagt for
bevegelseshemmede. I
Skipsstadkilen er det dessuten
bygget opp et informasjons- og
opplevelsestilbud med lydfiler,
både med fortellinger og
fuglesang (U-turn).
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Kartet gir en anvisning av de områder der kyststien går i dag.

Det planlegges en videre utvikling av Kyststien i avgrensede områder i, eller tett opp til,
nasjonalparken på
Vesterøy, Herføl og
Spjærøy, i første
omgang totalt 10
km. Kyststien,
sammen med
øvrige stisystemer,
legger grunnlaget
for helårlig bruk av
friluftsliv i
nærområdet, kort
sagt folkehelse.

Oppfølging av forvaltningsplan for statlig sikrede friluftsområder i Hvaler kommune
Hvaler kommune har 58 statlig sikrede områder for friluftsliv, samt 8 andre tilsvarende
områder som ikke er statlig sikret, men avsatt til friområder i kommuneplan eller
reguleringsplan. Alle disse områdene blir av Skjærgårdstjenesten, OF eller kommunen mer
eller mindre skjøttet og tilrettelagt for allmenheten. Forvaltningsplanen følger som vedlegg til
behandling av planen.
Samarbeidet med Oslofjordens Friluftsråd (OF) Oslofjordens Friluftsråd
OF, opprettet i 1933, har siden 1939 (sikring av Storesand) hatt et engasjement på Hvaler,
både i forhold til private grunneiere og Hvaler kommune. Ikke minst gjelder dette i etablering
av servituttavtaler for sikring av friarealer ved opprettelsen av nasjonalparken Ytre Hvaler og
10

gjennom driften av fem kystledhytter. Servituttavtalene har gitt grunnlag for sikring av rundt
15000 dekar som friluftsområder i Hvaler kommune. OF har spilt en nøkkelrolle i arbeidet
med å sikre arealer for allmennheten og legge til rette for et mangesidig friluftsliv, herunder
kystledhytter – se eget punkt.
OF har også sekretærfunksjonen for Skjærgårdstjenesten med oppgaver knyttet til:


Tilsyn:
At områdene blir brukt som forutsatt
At det tas hensyn til flora, fauna, landskap og kulturminner som er områdenes
opplevelsesfaktorer



Områderydding:
Rydde områdene for ilanddrevet søppel med faste intervaller og ellers etter behov,
f.eks. strandrydding om våren
Renovasjon:
Ukentlige kjøreruter for henting av avfall fra boder (23 anløpssteder)
Renhold:
Vask av toalettboder / serviceanlegg etter fastsatt program
Vegetasjonspleie:
Klipping av gress. Stell og rydding av busker og trær. Tilrettelegging av stier
Utstyr:
Utsetting, inntaking og løpende tilsyn av badebøyer, badetrapper,
flytebrygger mv






Dette er en tjeneste som drives av midler og tilskudd fra staten, Direktoratet for
naturforvaltning/Statens naturoppsyn, fylkeskommunen, Oslofjordens Friluftsråd og
samarbeidskommunene.
Driftsområde I - Ytre Oslofjord øst, søndre driftsenhet, består av et samarbeid mellom
kommunene Hvaler, Sarpsborg og Halden, hvor Hvaler kommune er vertskommune.
Kystledhytter
Ordningen med utleie av kystledhytter i Oslofjordområdet kom i stand i regi av Oslofjordens
Friluftsråd fra 1997 da fyrvokterboligen på Fyrsteilene på Nesodden ble åpnet. Først i 2008
ble den første hytta åpnet på Hvaler (Lauer). Senere ble det åpnet «hytter» både på
Akerøya, to ved Brottet og sist i 2012 på Homlungen fyr. «Hyttene» på Akerøya og Lauer
eies av Hvaler kommune, mens de andre eies av henholdsvis Kystverket og Hvaler
Kulturvernforening. Det planlegges for åpning av ytterligere to hytter på Hvaler i sesongen
2014, en på Papper i samarbeid med Hvaler kommune og en på Herføl som eies av
Kystverket.
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Det er OF som forestår booking og
markedsføring av dette tilbudet, mens eier
har tilsyns- og driftsansvar. Kystleden er
ikke et ordinært hytteutleie, men et
friluftstilbud med tredagers begrensning. Til
flere av hyttene er det knyttet robåter
(eker).
Samarbeidet med Statens Naturoppsyn
(SNO) Statens Naturoppsyn
Hvaler kommune og SNO samarbeider om
å legge til rette for informasjon og ferdsel
på Asmaløy. Samarbeidet har bl.a.
resultert i en Kultur- og naturguide som
følger kyststien mellom Åsebu og Viker. Denne inneholder kart og informasjon om hva man
kan se og oppleve langs stien. Mer informasjon om natur og kultur finnes i turbokser og en
u-turn (lydinstallasjon) langs stien. Koordinater og informasjon om boksene finnes også på
https://www.geocaching.com/ for de som vil ut på en elektronisk skattejakt.
Prosjektet ble gjennomført vinteren 2013. Prosjektet har også resultert i en utstilling om
kystlyngheier og kulturlandskap på Ytre Hvaler nasjonalparksenter. I likhet med
nasjonalparksenteret gjennomfører SNO prosjektet «Undring i Fjæra» rettet mot barnehager
og skoler.
Ansettelse av anleggsgartner
Som en understrekning av kommunens vekt på turisme og friluftsliv ble det i 2013 opprettet
en egen stilling som anleggsgartner innenfor park- og friluftsområdet. Anleggsgartneren er
knyttet til virksomhet Teknisk drift, men vil samarbeide på tvers av virksomheter og
avdelinger i tillegg til eksterne aktører som Nasjonalparkforvalter, SNO, Oslofjordens
Friluftsråd, NAV og frivillige organisasjoner. Anleggsgartneren har følgende
arbeidsoppgaver:




Vedlikeholde og drifte kyststier og andre tilrettelagte ferdselsårer
Vedlikeholde og drifte badestrender og landbaserte friluftsområder
Opparbeide og vedlikeholde grøntanlegg i det offentlige rom

Triatlon (svømming, sykling, løping)
Gjennom firmaet StegTo, er det tatt initiativ overfor Hvaler kommune for om mulig å legge til
rette for et årvisst triatlon-arrangement i området ved Skjærhalden. Arrangementet skal
henvende seg både til eliten og mosjonistene. De godt trente får en OL-distanse som består
av 1500 meter svømming, 40 km sykling og 10 km løping. For mosjonistene vil det bli lagt til
rette for en løype bestående av 500 meter svømming, 20 km sykkeling og 5 km løping.
I tillegg planlegges det et familiearrangement med egen løype for barn.
Det er inngått en intensjonsavtale mellom kommunen og arrangøren om å bistå med teknisk
og kommunikasjonsmessig tilrettelegging, i første omgang som en prøveordning i 2014.
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Lag og foreninger – medlemmer og aktivitet

Den idrettslige aktiviteten i Hvaler, organisert gjennom Hvaler Idrettsråd, er konsentrert i
følgende klubber med nevnte aktiviteter:
Hvaler IL: fotball / håndball / bueskyting / barneidrett / ridning og vognkjøring / turgruppe
(Øymarsjen)
Hvaler Ballklubb: innebandy
Hvaler Jeger- & Fiskeforening: jakt og fiske / lerdueskyting / kasting / friluftsliv
Hvaler Sportskyttere: luftgevær og miniatyrskyting
Hvaler Seilforening: seiling / brettseiling
Hvaler Golfklubb: golf
Hvaler Vollyballklubb: volleyball
Alle idrettsaktiviteter på Hvaler utendørs
foregår på idrettslagenes egne anlegg
og leide arealer. Dette gjelder også
kunstgressbanen på Rød som ble åpnet
i 2005.
Hvaler kommune drifter kun mindre
anlegg utendørs som lysløype i
Prestegårdskogen, skateanlegg ved
Hvalerhallen og ballbinger ved skolene.
Innendørsaktivitetene håndball /
bueskyting / barneidrett / innebandy /
volleyball / skyting foregår i Hvalerhallen og noe i de andre gymsalene.
Hvaler Jeger- & Fiskerforening har sitt eget aktivitetshus på Vesterøy (3. etasje i
Samfunnshuset).
Hvaler Golfbane, privateiet, korthullsbane med 6 hull og 9 hullsbane ligger ved Putten på
Kirkøy og er normalt åpen fra mars til oktober. Banen ligger i flott natur og en golfrunde
betyr ca 2 timer med god mosjon i frisk Hvalerluft.
Når det gjelder medlemsutviklingen innenfor de foreninger og klubber som er medlem i
Hvaler idrettsråd, så viser tallene følgende utvikling:
Klubb/Forening
Hvaler IL
Hvaler Seilforening
Hvaler Ballklubb
Hvaler Jeger og Fisk.
Hvaler Sportskyttere
Hvaler Golfklubb

2009
259
15
64
35
16
648

2010
329
18
57
418
10
601

2011
308
22
97
359
22
614

2012
320
54
75
288
8
593

Hvaler Idrettsråd

1073

1433

1422

1338

I tillegg til lag og foreninger nevnt ovenfor er Hvaler Volleyballklubb nylig etablert og
henvender seg pr i dag til en gruppe, jenter U-17. Denne gruppa trener i Hvalerhallen.
Klubben har imidlertid ambisjoner om å utvide aktiviteten til jenter og gutter på 9. og 10.
klassetrinn. I tillegg ønsker Hvaler Volleyballklubb å jobbe for et sandvolleyballanlegg på
Storesand.
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7.1 Samarbeidet mellom Hvaler Idrettsråd og Hvaler kommune
Hvaler Idrettsråd er fellesorgan for idretten og dialogpartner med Hvaler kommune i saker
som angår idretten. Virksomhetsområdet kultur ved avdeling fritid og idrett er rådets
nærmeste samarbeidspartner og kan koordinere rådets behov for kommunikasjon med
andre funksjoner i kommunen. Hvaler kommune skal i sitt samarbeid med Hvaler Idrettsråd
synliggjøre at tilrettelegging for idrett er en viktig samfunnsoppgave.
En av Hvaler Idrettsråds roller er å komme med innspill i forbindelse med budsjettarbeidet.
Innspill vil både kunne gis til administrasjonen og til det politiske utvalget.
Hvaler kommune skal samarbeide med Hvaler Idrettsråd ved fordeling av økonomiske
midler til lag og foreninger som er tilsluttet idrettsrådet etter de til enhver tid gjeldene kriterier
for tildeling av kulturstøtte.
Når det gjelder anlegg for idrett og friluftsliv, vil Hvaler Idrettsråd komme med innspill til
prioriteringer i handlingsprogrammet. Prioriteringene vil kunne gi grunnlag for søknad om
spillemidler.
For at Hvaler Idrettsråd skal kunne ha en sentral rolle i arbeidet med å legge til rette for bred
idrettslig aktivitet er idrettsrådet en viktig høringsinstans når det gjelder kommunal
planlegging som kan påvirke utøvelse av idrett og friluftslivsliv.
I sitt handlingsprogram for 2013, som også gir føringer for planperioden, legger Hvaler
Idrettsråd vekt på følgende tiltak:











Bistå lagene i forbindelse med søknad om tilskudd
Bistå Hvaler Sportskyttere i sitt arbeid med anskaffelse av elektroniske skyteskiver
Følge opp byggetrinn 2 ved å bygge svømmehall i tilknytning til Hvalerhallen. Det
bør være en selvfølge at alle barn i kommunen får tilgang til svømmeopplæring
Anlegg for idrett og friluftsliv, innspill til prioriteringer i handlingsprogrammet
Evaluere samarbeidsavtalen mellom Hvaler kommune og Hvaler Idrettsråd
Prioritering av merking og opprydning langs gamle turstier
Bistå Hvaler Seilforening i etablering av et nytt seilsportanlegg i Hvaler kommune
Støtte Hvaler Jeger og Fiskerforening i arbeidet med oppgradering av ørretbekker
Støtte Hvaler Idrettslag i opparbeidelse av Rove som flerbruksanlegg
Støtte Hvaler Idrettslag i oppgraderingen av garderober/kiosk ved kunstgressbane
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Økonomiske virkemidler i arbeidet med idrett og friluftsliv

8.1 Spillemidler til idrettsanlegg
Kulturdepartementet fordeler hvert år tilskudd av spillemidlene til anlegg for idrett og fysisk
aktivitet i kommunene. Tilskuddsordningene er søknadsbasert. Staten har som mål å bidra
til utbygging og rehabilitering av idrettsanlegg, slik at flest mulig kan drive idrett og fysisk
aktivitet.
Ved tilskudd av spillemidlene prioriteres derfor anlegg og områder med mange brukere, og
som gir befolkningen mulighet til å drive både egenorganisert aktivitet og aktivitet i regi av
den organiserte idretten
Idrettsanlegg
Staten har som mål å bidra til utbygging og rehabilitering av idrettsanlegg, slik at flest mulig
kan drive idrett og fysisk aktivitet.
Søknad om spillemidler til idrettsanlegg
Søkere om tilskudd av spillemidlenes overskudd til idrettsanlegg kan være kommuner,
fylkeskommuner, idrettslag, andelslag eller andre sammenslutninger.
Spillemidler til utstyr
Tilskuddsordningen til utstyr administreres av NIF. Søknadsskjemaer, samt ytterligere
informasjon om søknadsprosedyrer og retningslinjer for tildeling av midlene, finnes på
hjemmesiden til NIF og hos det enkelte særforbund.
Momskompensasjon - idrettsanlegg
Det er i statsbudsjettet for 2013 foreslått å bevilge 63,891 mill. kroner til kompensasjon av
merverdiavgift ved bygging av idrettsanlegg. Det er Lotteri- og stiftelsestilsynet som forvalter
kompensasjonsordningen.
8.2 Andre viktige kilder for økonomisk støtte
Norges Idrettsforbund
Norges Idrettsforbund (NIF) har en rekke støtteordninger for lag og foreninger. En av disse
ordningene, såkalte LAM-midler, kanaliseres gjennom lokale Idrettsråd.
Lokale aktivitetsmidler (LAM-midler)
Dette er midler som fordeles gjennom idrettsrådet i hver kommune. Intensjonen er at
midlene skal være en grunnstøtte til medlemsbaserte lokale lag og foreninger og
understøtte den frivillige aktiviteten. Målgruppen er barn (6-12 år) og ungdom (13-16 år).
Miljødirektoratet
På grunnlag av vedtatt forvaltningsplan kan Miljødirektoratet stille til rådighet midler til
forvaltningen av såkalte «friluftslivsområder». Hvaler kommune har vedtatt slik plan – se
vedlegg.
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Oppfølging av forrige plan (2004 – 2007)

Når det skal foretas en rullering av planen fra 2004, legger veiledningsmaterialet fra Kulturog kirkedepartementet til kommunene (jfr. Veileder av februar 2007) stor vekt på selve
planprosessen etter intensjonen i plan- og bygningsloven. Sentrale temaer i denne
sammenheng er:




Evaluering/resultatvurdering av forrige (gjeldene) plan
Samordning av det sektorovergripende kommuneplanarbeidet forøvrig (inkl.
kommuneplanens arealdel, helseplan og samordnet økonomisk handlingsplan for de
nærmeste 4 år)
Medvirkning fra aktuelle brukergrupper

Dette er søkt ivaretatt ved rulleringen av foreliggende plan.
Prioritert liste fra forrige plan og status for gjennomføring
Anlegg
Ballbinge

Beliggenhet
Floren skole

Seilanlegg
Kunstgress
Fotball
Garderober
Turstier

Skjærhalden
Rød
Rove
Rove
Hele
kommunen

Friområder

Div komm.

Eier
Hvaler
kommune
Hvaler Seilfor
Hvaler IL
Hvaler IL
Hvaler IL
Hvaler
kommune
OF
OF

Finans. behov
500.000,-

Status gjennomført
Ja

1.500.000,4.500.000,2.000.000,2.000.000,1.000.000,-

Nei
Ja
Ja
Ja
Delvis

1.800.000,-

Delvis

Oversikten viser anlegg det er utbetalt/bevilget tilskudd til fra spillemidlene i perioden
2004 - d.d.:
Anlegg
Skibstad ballbinge
Skyteanlegg Hvalerhallen
Stuevika - sandvolleyballbane og
aktivitetsområde
Storesand - volleyballbane og
klatrevegg
Rove idrettsanlegg - klubbhus
Asmaløy skole - kunstgressbane
Asmaløy skole - kunstgressbane
Floren skole - ballbinge m. kunstgress
Hvaler Samfunnshus, 3. etg

Eier/drifter
Søndre Skibstad
Velforening
Hvaler
Sportsskyttere
Oslofjordens
Friluftsråd
Oslofjordens
Friluftsråd
Hvaler IL
Hvaler IL
Hvaler IL
Hvaler kommune
Hvaler Jeger- og
fiskerforening
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Søknad
Tildelt
200.000
200.000
130.000

130.000

40.000

37.000

40.000

40.000

500.000
2.500.000
1.250.000
200.000
124.000

500.000
1.250.000
1.250.000
200.000
124.000

Rullering av handlingsprogrammet for kultur, idrett og friluftsliv for 2013 vedtas etter oversikt
i saksframlegget. I tillegg innarbeides følgende nye tiltak i planen:
Skateboardanlegg
Sanitæranlegg på Kroksand

Del III Handlingsdel – mål og strategier
I tråd med understrekningen i pkt 6 vil Plan for idrett og friluftsliv være et meget viktig
element i kommunens samlede arbeid med folkehelsen. Dette i tråd med regional plan for
folkehelse som slår fast at kommunene skal «stimulere befolkningen til økt fysisk aktivitet,
bidra til bedre tilrettelegging for fysisk aktivitet og bidra til utvikling av lokale aktivitetstilbud
særlig i forhold til mennesker som er lite fysisk aktive» Plan for idrett og friluftsliv og Plan for
folkehelse (under utarbeidelse) må derfor ses i nær sammenheng. Med dette som
utgangspunkt gjøres følgende fire hovedmål gjeldende for idrett og friluftsplanen i
planperioden 2014 - 2017:
10 Hovedmål
Plan for idrett og friluftsliv i Hvaler kommune 2014 – 2017 bygger på følgende hovedmål:
1. Utvikle Hvalerhallen med området rundt som senter for den organiserte idretten
2. Legge til rette for bruk av, og styrke informasjonen om, skjærgårdens natur, miljø og
kulturminner for å bidra til økt friluftsaktivitet i kystområdene
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3.

Arbeidet med å rehabilitere gamle tråkk og stier, samt utvikle nye, skal vektlegges i
perioden, herunder også med tilknytning til ny gang- og sykkelvei langs riksvei 108.
Arbeidet skal spesielt ha fokus på tilgjengeliggjøring for nye brukergrupper

4. I samarbeid med Oslofjordens Friluftsråd arbeide for å utvikle Storesand, Døvika og
Sjursholmen som sentrale område for friluftsliv
5. Arbeidet med idrett og friluftsliv i Hvaler kommune utgjør et viktig element i
kommunens engasjement for styrket folkehelse
6. Med en sterk økning i antallet eldre (spesielt i gruppen 67-79) i planperioden, skal
tilrettelegging for friluftsaktiviteter for eldre vektlegges
10.1 Veivalg for å nå målsettingen










Legge til rette for mulig etablering av et nærmiljøanlegg/klubbhus i tilknytning til
kunstgressbanen
Utbedring og utvikling av de faste idrettsanleggene skal skje etter prioritert plan. I
den anledning skal også muligheten for å styrke vaktmestertjenesten knyttet til
anleggene vurderes
Foreliggende plan skal rulleres innen utløpet av 2017 for å sikre et løpende og
planmessig grunnlag for å søke spillemidler. Handlingsdelen rulleres hvert år
Prosjektet «Barnetråkk» skal gjennomføres for å avdekke barn og unges
aktivitetsområder/ferdselsveier. Prosjektet inngår i kommunens planstrategi. Midler
til prosjektet søkes dekket gjennom regionale folkehelsemidler
Sørge for at idrett og friluftslivets interesser blir godt ivaretatt i arbeidet med
planlegging og etablering av gang- og sykkelveier til og på Hvaler
Hvaler kommune skal legge til rette for gjennomføring av Triatlon som et årvisst
arrangement
Det skal gjennomføres to årlige møter mellom kommunen og lag/foreninger for å
bedre informasjonsflyt og ressursbruk. Kommunen har et spesielt ansvar når det
gjelder informasjon om pålegg og retningslinjer fra sentrale myndigheter knyttet til
utforming, støtteordninger, planlegging og annet som kan være av betydning for
disse
Ved utvikling av nye boenheter for eldre skal det i omgivelsene legges til rette for en
aktivt alderdom
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Prioritert liste 2014 – 2017
Anleggsnavn

Anleggstype - tiltak

Eier

Kostnad

Egen
andel

Frisbeegolfbane
Storesand

Hvalerhallen
Akivitets- og servicehus
med sanitærdel.
Legge til rette for økt
aktivitet i et viktig friområde
knyttet til kyststien.
Bygninger og
sanitæranlegg er i meget
dårlig forfatning; vanskelig
å holde i orden, uhygienisk
og ikke trygt å bruke for
små barn. Målet er et bygg
som også gir muligheter for
møte- og aktivitetsrom
Nærmiljøanlegg
Sanitæranlegg
Stedet som benyttes mye
av barnefamilier og ligger i
tilknytning til kyststien har i
dag kun brønnvann.
Tiltaket skal erstatte
brønnvann og utedoer med
et VA-tilkoblet, enkelt
sanitærbygg. Uten
oppgradering er
hygieneforholdene ikke
forsvarlig med så vidt
mange brukere.
Dekke i gymsalen
Hvalerhallen

HK
OF

100.000
5.550.000

50.000
250.000

HIL
OF

2.400.000
600.000

900.000
90.000

HK
HK

180.000
400.000

60.000
140.000

Kostnad

Egen
andel

Klubbhus
Stuevika

Floren skole
Elektroniske
skyteskiver

Samarbeidspartnere
HK
Innsats i form av
maskiner og
mannskap.
Fritak
byggesaksgebyr
vurderes

HK
HK
Innsats i form av
Maskiner og
mannskap.
Fritak
byggesaksgebyr
vurderes

Fremtidige ønsker og behov
Anleggsnavn

Anleggstype/tiltak

Eier

Ørekroken
badeplass og
friområde
Idrettsplass på
Rove
Merking og rydding
av turstier i hele
kommunen
Lysløype Prestegårdskogen
Svømmehall

Friluftslivsanlegg

OF

Kommunalt anlegg

HK

Nærmiljøanlegg

OF
HK
Andre
HK

Seilsportanlegg
Sandvolleyballbane
Herføl grendehus
Kunstisflate
Hvaler golfbane

Kommunalt anlegg
Kommunalt anlegg
Kulturbygg
Nærmiljøanlegg
Utbedring driving range
og vanningsanlegg

Nærmiljøanlegg
Kommunalt anlegg

HK/HIL/A
ndre
HS
HK
GH
HIL
Privat og
HG

OF = Oslofjordens Friluftsråd, HIL = Hvaler IL, HK = Hvaler kommune
HS = Hvaler seilforening, GH = Grendehuset Herføl, HG = Hvaler golfklubb
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Samarbeidspartnere

Foto i planen:
Anna Karin Hellstrøm
Paul Henriksen
Laila Kjølbo Rød
Hvaler kommune
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