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FORORD 
Langsiktig kommunedelplan ”Idrett og fysisk aktivitet i Våler kommune 2008 – 2019” ble vedtatt 

i kommunestyrets sak 54/07. Planen forutsetter hovedrullering hvert 4. år. 

 

Kommunedelplan for 2016 – 2019, den 4-årige hovedrulleringen, vil erstatte « kommunedelplan 

for friluftsliv, idrett og nærmiljø 2012 - 2015” som ble vedtatt i kommunestyrets sak 49/11. 

 

Viser til høringsutkast til planprogram for – «Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet – 

hovedrullering 2016 – 2019», høringsutkast enstemmig vedtatt i kommunestyret den 07.05.2015, 

sak 14/15. Høringsutkastet ble enstemmig godkjent for utlegging til offentlig ettersyn, samt at det 

ble varslet oppstart av planarbeidet. Viser også til kommunestyrets vedtak, sak 26/15; 

«kommunestyret gir tilslutning til vedlagte, justerte forslag til Planprogram for idrett og fysisk 

aktivitet – hovedrullering for perioden 2016 – 2019.» 

 

Det kom tilbakemelding på høringsutkastet fra 3 offentlige instanser; Fylkesmannen i Østfold, 

Østfold fylkeskommune samt Miljørettet helsevern for Moss, Rygge, Råde, Vestby og Våler. 

Innspillene blir referert til senere i saken, jfr. pkt. 1.3. 

 

Plandokumentet bygger på den samme hovedstrukturen som 

forrige plan, da dette har vist seg å være et egnet 

arbeidsredskap for gjennomføring av handlingsprogrammet. 

Fagdepartementet foretok sommeren 2014 en omfattende 

revisjon av sin veileder for kommunal planlegging av idrett 

og fysisk aktivitet (trykksak V-0798). Alle minstekrav i følge 

veileder fra departementet er ivaretatt i planen samt at det er 

foretatt omredigering og innholdsoppdatering tilpasset dagens 

forhold og føringer, samt lokale behov. Det er søkt tatt inn 

signaler fra organisasjoner gjennom høringsprosess i forhold 

til revidering av handlingsprogram, samt at 

medvirkningsaspektet blir lagt vekt på fra sentralt hold. 

 

Nytt fra departementets side er at det også skal legges vekt på 

at planen skal ses i sammenheng med andre overordnede 

planer som; folkehelseplan, frivillighetsplan, planer som 

omhandler friluftsliv etc. Sammenhengen mellom friluftsliv og fysisk aktivitet i befolkningen er 

aspekter som det spesielt blir fokusert på fra departementets side; spesielt sett i sammenheng med 

folkehelseaspektet. 

Kommunedelplanen sikter mot å gi oversikt over innbyggernes behov og ønsker. Arbeidet bør 

bygge på kunnskap og fakta om hva som virker og hva som er mulig ut fra muligheter og 

begrensninger på ulike områder. Det kan være f. eks alt fra arealmessige behov, tilgang på 

frivillig arbeidsinnsats til økonomiske begrensninger. Arbeidet bør også bygge på erfaringer og 

samarbeid med andre kommuner med lignende utfordringer. 

 

 

I forbindelse med revidering av planen, har det som sagt vært lagt opp til medvirkningsprosess 

fra frivillige organisasjoner samt med andre berørte samarbeidspartnere. Idrettsrådet og aktuelle 
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lag og foreninger ble 10.07. 2015 pr. brev invitert til å komme med innspill til planprogrammet i 

hovedrulleringen. Frist for tilbakemelding med innspill til planprogrammet ble satt til 14. 

september 2015. Høringsutkast for planprogrammet ble sendt ut i april 2015. 

 

 

Vi håper med dette at kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet vil bli et tjenelig redskap når 

det gjelder forvaltning av våre ressurser for å oppnå planens visjon: 
 

 

 
 

 

INNLEDNING OG SAMMENDRAG 

Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet skal dels danne grunnlaget for en plan- og målstyrt 

utbygging av anlegg. For å få spillemidler forutsetter Kulturdepartementet at omsøkte anlegg må 

være innarbeidet i en kommunal anleggsplan. Planen består av en generell del og et handlings- 

program med en både kortsiktig og langsiktig oversikt over anlegg og tiltak. 

 

For å bedre den generelle folkehelsen er det viktig å legge forholdene best mulig til rette for å 

drive egenorganisert trenings- og mosjonsaktiviteter. Det er derfor viktig at vi har gode 

nærmiljøanlegg og lett tilgang til skog og mark. Dels sikter planen mer enn i forrige planperiode 

å fokusere på folkehelse, kulturminner, friluftsområder og frivillighet. 

Det er viktig at planen samordnes med den vedtatte kommuneplanens samfunnsdel slik at de 

vedtatte visjoner, mål og strategier i kommuneplanarbeidet gjenspeiles her. Forslag til 

handlingsprogram er blitt utarbeidet med utgangspunkt i innspill fra frivillige organisasjoner og 

andre. For å løse de ulike oppgavene innen friluftsliv, idrett og fysisk aktivitet er det avgjørende 

at kommunen samarbeider med frivillige organisasjoner. 

 

En forutsetning for realisering av prioriterte tiltak i handlingsprogrammet, er oppfølging i 

kommunens økonomi - og handlingsplan for de tiltak som krever kommunale midler. 

 

INNHOLDSFORTEGNELSE: 

1.1 PLANDOKUMENTET 

1.2 Bakgrunn for planen s.   6 

1.3 Formålet med planen s.   6 

1.4 Organisering av planprosessen s.  7 

1.5 Bakgrunnsmateriale s.   7 

1.6 Planperiode s.   8 

1.7 Definisjoner og klargjøring av begreper s.  9 

1.7.1 Idrett s.   9 

1.7.2 Fysisk aktivitet s.   9 

1.7.3 Friluftsliv s.   9 

1.7.4 Idrettsanlegg s. 11 

1.7.5 Andre vanlige brukte begrep s. 12 

1.7.6 Friluftsområder og friområder s. 13 
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1.0 PLANDOKUMENTET 
 
1.1 Bakgrunn for planen 

Planen anses å være i tråd med Våler kommunes vedtatte visjon: «Fysisk aktivitet og friluftsliv 

for alle». Planprosessen gjennomføres i tråd med plan- og bygningslovens bestemmelser og 

handlingsprogrammet i planen blir rullert en gang pr. år i samsvar med kravene. Kommunale / 

fylkeskommunale delplaner for anlegg og områder for idrett og friluftsliv skal være et 

styringsverktøy ved tildeling av kommunale/fylkeskommunale tilskudd og spillemidler. 

Kommunedelplanen er en betingelse for tildeling av spillemidler. 

 

 

1.2 Formålet med planen (Se også pkt 3.5) 

Det er et vilkår for å kunne søke om statlige midler (spillemidler) at anleggsprosjektene er med i 

en vedtatt kommunal plan for idrett og fysisk aktivitet. Kulturdepartementet har siden 1980-årene 

stilt krav om at kommunene skal utarbeide og vedta kommunale planer for anlegg og områder 

innen idrett og friluftsliv. Planen er et politisk dokument og er ment å være et styringsredskap for 

å nå kommunens mål på feltet. Målet med planarbeidet er at kommunen i samarbeid med ulike 

brukergrupper skal få en oversikt over behovene og legge grunnlaget for bedre folkehelse og økt 

fysisk aktivitet hos befolkningen. Det er disse behovene for fremtidig utbygging og aktiviteter 

som skal prioriteres og danne grunnlaget for bevilgninger og arealplanlegging de kommende år. 

 

Kommunedelplanen skal bidra til: 

• Gjennomføre en plan- og målstyrt utbygging av anlegg og tilrettelegging av områder for fysisk 

aktivitet, herunder friluftsliv. Dette innebærer klarere analyser og prioriteringer av langsiktige og 

kortsiktige prosjekter i kommunen, samt utvikling av anlegg sett i et større helhetsperspektiv. 

• Koordinering innen idrett og friluftsliv, samt sikre og motivere for medvirkning og samarbeid 

mellom berørte parter. Se sammenheng med overordnede samfunnsmål og belyse hvordan tema 

og planer for idrett, friluftsliv, folkehelse, frivillig arbeid etc. henger sammen og virker inn på 

hverandre. 

• Sikre arealer for lek, friluftsliv og idrettsaktiviteter og samordne behovene for disse. 

• Følge opp konsekvenser for arealer og anlegg ut fra rikspolitiske retningslinjer for barn og 

unge. 

• Bedre mulighetene for finansiering av utbygging. 

• Avklare kommunens og organisasjonenes oppgaver, ansvar og økonomiske forpliktelser ved 

utbygging og drift av anlegg og områder for fysisk aktivitet. 

• Informere planens lesere om idrett- og aktivitetstilbud. 

• Ha en resultatvurdering av forrige plan med statusoppdatering. 

 

 

Formål med det prioriterte handlingsprogrammet for utbygging av idretts- og friluftsanlegg er 

å vise: 

 

➢ Oversikt over nåværende status og rammebetingelser 

➢ Utviklingstrekk og evaluering av måloppnåelse innenfor ulike satsningsområder med liste 

for prioriterte (og uprioriterte langsiktige) behov. 
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➢ Rammebetingelser; økonomiske og andre pålegg kommunen må forholde seg til, heriblant 

også økonomiplan knyttet til drift og vedlikehold. 

➢ Prioriteringer og ressursfordeling (samordnet med økonomiplan). 

➢ Utfordringer de neste fire år. 

 

Visjoner 

• Strategisk mål i St. melding 26 (2011 - 2012): «Statens overordnede mål med 

idrettspolitikken kan sammenfattes i visjonen « Idrett og fysisk aktivitet for alle». 

• Strategisk mål i St. melding 39 (Miljødep. 2000 - 2001) er: «Alle skal ha rett til å drive 

friluftsliv som helsefremmende, trivselsskapende og miljøvennlig aktivitet i nærmiljø og i 

naturen ellers». 

• Strategisk folkehelseplan (2015 – 2026) har mål om at alle arenaer der barn og unge 

oppholder seg er universelt utformet, tilrettelagt for utforming, helse og trivsel gjennom 

godt utformet og tilrettelagte anlegg for fysisk aktivitet og friluftsliv. 

• Våler kommune har i de seneste rulleringer av kommunedelplan for idrett og fysisk 

aktivitet hatt følgende visjon: «Fysisk aktivitet og friluftsliv for alle». 

 

 
1.3 Organisering av planprosessen 

Planprogram for hovedrullering av kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet 2016 – 2019 

ble behandlet i kommunestyret 07.05. 2015 med vedtak om at høringsutkastet til planprogrammet 

skulle godkjennes og legges ut til offentlig ettersyn. De aktuelle høringsinstanser ble gitt 

anledning til å gi innspill og tilbakemelding om utkast til planprogrammet med svarfrist innen 

26.05.2015. Innen fristens utløp var det kommet 3 tilbakemeldinger, henholdsvis fra 

Miljørettet Helsevern for Moss, Rygge, Råde, Vestby og Våler, Fylkesmannen i Østfold samt 

Østfold fylkeskommune. Det blir referert til høringsuttalelsene under pkt 7. 

 

Kommunestyret ga tilslutning; sak 26/15, i juni 2015: «Kommunestyret gir tilslutning til 

vedlagte, justerte forslag til Planprogram for idrett og fysisk aktivitet – hovedrullering for 

perioden 2016 – 2019» 

 

Berørte lag og organisasjoner fikk deretter brev med invitasjon til forslag/innspill til handlings- 

programmet (kap. 9) i hovedrulleringen med svarfrist 14. september 2015. 

 

 
1.4 Bakgrunnsmateriale 

Ved utarbeidelse av planen har hovedkilden vært Veileder fra kulturdepartementet; «Kommunal 

planlegging for idrett og fysisk aktivitet (V-0798 B), revidert utgave 2014». Det er ingen formelle 

krav til utforming av planen, slik at kommunen kan velge metode for utarbeidelse som passer 

dens struktur. Prosessen og planen skal følge plan- og bygningslovens bestemmelser. Forslag til 

disposisjon i veilederen er ikke fulgt opp helt konkret, men alt innhold og minstekrav til planens 

innhold er fulgt og ivaretatt fullt ut. 
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Annet bakgrunnsmateriale er kommunens «Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet med 

handlingsprogram for 2012 – 2015», samt «Høringsutkast til planprogram – hovedrullering av 

kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet 2016 – 2019». 

 

1.5 Planperiode 

Kommunedelplanen har en kortsiktig og en langsiktig del: Den kortsiktige delen – 

handlingsprogrammet, har et tidsperspektiv på 4 år. Denne skal rulleres hvert år. Innholdet skal 

være prioritert liste over anlegg som skal rehabiliteres og/eller bygges. Denne delen skal knyttes 

opp mot kommunens økonomi- og handlingsplan, og det årlige budsjettet. 

Den langsiktige delen har et tidsperspektiv på 12 år og omtaler den overordnede målsetting og 

utvikling. Anlegg føres evt. opp i uprioritert rekkefølge. Revidering bør samordnes i en syklus på 

4 år, samtidig med revidering av kommunedelplanen. 
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1.6 Definisjoner og klargjøring av begreper 

Begrepsavklaringer er hentet fra:” Veileder for kommunal planlegging for idrett og fysisk 

aktivitet (V-0798 B), revidert utgave 2014. 

 
1.6.1 Idrett 

Med idrett forstås aktivitet i form av trening, eller konkurranse i den organiserte idretten. 

 
1.6.2 Fysisk aktivitet 

Fysisk aktivitet er egenorganiserte trenings- og mosjonsaktiviteter, herunder friluftsliv og 

aktiviteter preget av lek. 

 
1.6.3 Friluftsliv 

Klima- og miljøverndepartementet definerer friluftsliv som opphold og fysiske aktiviteter i 

friluft, i fritiden, med sikte på miljøforandring og naturopplevelser. Kulturdepartementet har 

valgt å la friluftsliv inngå i begrepet fysisk aktivitet. 
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1.6.4 Idrettsanlegg 

I spillemiddelfordelingen opererer departementet med følgende klassifisering av idrettsanlegg: 

 

1. Nærmiljøanlegg 

2. Ordinære anlegg 

3. Nasjonalanlegg 

 

1. Nærmiljøanlegg 

Anlegg eller områder tilrettelagt for egenorganisert fysisk aktivitet, hovedsakelig beliggende i 

tilknytning til bo- og/eller oppholdsområder. Med nærmiljøanlegg menes kun utendørsanlegg. 

Områdene skal være fritt allment tilgjengelig og beregnet for egenorganisert fysisk aktivitet 

primært for barn og ungdom, men også for lokalbefolkningen forøvrig. Nærmiljøanlegg kan 

lokaliseres i tilknytning til skoler eller idrettsanlegg. Nærmiljøanlegg skal ikke dekke behovet for 

anlegg til organisert idrettslig aktivitet eller ordinær konkurranseidrett. 

 

2. Ordinære anlegg 

Tilskuddberettigede anlegg som fremgår av Kulturdepartementets publikasjon V-0732 

”Bestemmelser om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet”, 2014. Med ordinære anlegg 

menes anlegg for organisert idrett og fysisk aktivitet. I hovedsak er disse anleggstypene knyttet til 

konkurranse- og treningsvirksomhet for idrettsorganisasjonene. De tekniske krav til mål og 

utforming av anleggene tar utgangspunkt i konkurransereglene til de enkelte særforbund. 

 

3. Nasjonalanlegg 

Anlegg som tilfredsstiller tekniske og funksjonelle standardkrav for avvikling av internasjonale 

mesterskap og konkurranser. Det er ingen slike anlegg i Østfold pr. 2015. 
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1.6.5 Andre vanlige brukte begrep 

Rehabilitering 

Utbedring av idrettsanlegg som gir vesentlig funksjonell og bruksmessig standardheving i forhold 

til nåværende funksjon. Rehabiliteringen kan også gå på tilpasning til ny funksjon og/eller 

bruksområder. 

 

Regionale anlegg 

Idrettsanlegg for 2 eller flere kommuner. Forutsetningen for denne betegnelsen er at verts- 

kommunen engasjerer seg økonomisk. I Våler er det ingen slike anlegg. 

 

Universell utforming i friluftsområder dreier seg om tilrettelegging av friluftsområder på en slik 

måte at det kan brukes av alle mennesker i så stor utstrekning som mulig. Idrettsfunksjonell 

forhåndsgodkjenning av planer for idrettsanlegg forutsetter også at anlegget oppfyller kravene til 

universell utforming, slik disse krav er utformet i plan og bygningsloven jf. § 29-3. 

 

Allemannsretten er retten til fri ferdsel, opphold og aktivitet. 
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1.6.6. Friluftsområder og friområder 

Begrepet «Frilufts- og friområder» blir ofte brukt som fellesbetegnelser på grønne områder som 

er tilgjengelig for allmennhetens frie ferdsel. 

 

 

Friluftsområder 

Friluftsområder er store, oftest uregulerte områder som i hovedsak er i privat eie, og som 

omfattes av allemannsretten. Det er ikke krav om parkmessig opparbeidelse, kun tilrettelegging 

for bruk. Områdene benyttes til turliv, jakt, fiske, trim og aktiv trening. I kommuneplanens 

arealdel er områdene oftest vist som LNF- områder (landbruk-, natur- og friluftsområder.) I 

regulerings-plansammenheng kan friluftsområder avsettes til spesialområde friluftsliv. 

 

Sikrede friluftsområder 

Tilrettelagte områder for allmenn bruk. De er sikret ved offentlig erverv, servitutt (bruksrett) eller 

langsiktig leieavtale. Anlegg og områder for friluftsliv behandles sammen med ordinære 

idrettsanlegg ved prioritering av spillemiddelprosjekter. Jfr. «Forvaltningsplan for statlig sikra 

friluftsområder Våler for 2013 – 2018;  Oppsummering pkt 1 og 2: Prioritering og drift av tiltak i 

statlig sikra friluftslivsområder i Våler kommune 2013 – 2018. 

 

Friområder 

Dekker avgrensede områder med spesiell tilrettelegging og opparbeiding for allmennhetens 

uhindrede rekreasjon og opphold. Områdene er vanligvis ervervet, opparbeidet og vedlikeholdt 

av kommunen, og kan være parkanlegg, turveier, lysløyper, lekeplasser, nærmiljøanlegg og 

badeplasser. Inngrepsfrie naturområder i nærmiljøet, f.eks. koller, sletter og bakker kan også 

defineres som friområder. I kommuneplanens arealdel er friområder oftest vist som byggeområde 

på kartet, da det betraktes som en del av dette formål. I reguleringssammenheng er friområder en 

egen kategori. 
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2.0 GRUNNLEGGENDE FORUTSETNINGER 
 

2.1 Kort om Våler – samt nasjonale utviklingstrekk 

Våler ligger i Østfold fylke. Kommunen grenser til 8 kommuner; Moss, Skiptvedt, Hobøl, 

Spydeberg, Rygge, Råde, Sarpsborg og Moss. Våler er en landbrukskommune med mye skog og 

jordbruksareal. Kommunen er stor i utstrekning; blant de største i Østfold på hele 256 km2, men 

har kun 5.100 innbyggere pr. januar 2015. Befolkningsprognose og anleggsdekning henger 

sammen. Våler kommune er en kommune med stor tilflytting. I følge befolkningsprognoser vil 

folketallet øke til 6 213 innbyggere i 2020 og 6 701 i 2025. 

 

Det er tre skolekretser i kommunen, Kirkebygden, Svinndal og Våk. Kirkebygden er kommunens 

sentrum. Kommunen har store skog- og vannarealer; med grense til og som en del av innsjøen 

Vansjø. Det er store muligheter for allsidig friluftsliv i Våler. Turterrenget finnes rett utenfor 

stuedøra for de fleste innbyggere. Det er mange muligheter for både tilrettelagte aktiviteter 

og/eller aktiviteter på eget initiativ. Mange lag og organisasjoner med stor innsats av frivillige er 

representert i Våler. 

 

Det er grunn til å anta at nasjonale utviklingstrekk også gjør seg gjeldende i Våler: Idrett, fysisk 

aktivitet og mosjon er det området som fremdeles engasjerer flest mennesker i fritiden. Flere og 

flere trener aktivt og ofte, og stadig færre trener aldri. I 2010 oppga 74 % av den norske 

befolkningen at de driver fysisk aktivitet i form av trening eller mosjon på fritiden minst en gang 
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i uka mot 58 % i 1958 (publ. V-0798 B). Til tross for at stadig flere rapporterer at de trener eller 

mosjonerer på fritiden, har det totale omfanget av fysisk aktivitet i befolkningen gått ned. Dette 

skyldes i stor grad at hverdagsaktiviteten går ned. Eksempler på dette er at vi gjør mindre arbeid 

på og i huset enn tidligere, vi går mindre i hverdagen, og de fleste av oss har mer stillesittende 

arbeid. 

 

Det viktigste det offentlige kan bidra med er utbygging av idrettsanlegg og sikring av områder 

der aktiviteten kan foregå, også for inaktive vil en tilpasset anleggsutvikling være viktig. 

 

Det er et faktum at samfunnsutviklingen stadig fører til en mer stillesittende livsstil for alle også 

barn og unge. Andelen ungdom som er medlem av idrettslag har også gått noe ned i de seneste 

årene, spesielt gjelder dette ungdom fra 12 – 13 års alderen. Det er imidlertid viktig å påpeke at 

frafall i idretten ikke har én enkelt årsak, men skyldes en rekke ulike faktorer knyttet til barn og 

unges oppvekst, omgivelser og interesser. Barn opplever også i stadig større grad en hverdag der 

mye av tiden er institusjonalisert, og mye av grunnlaget for stimulering innenfor idrett og fysisk 

aktivitet legges på denne arenaen. Bilen blir i stor grad brukt som transportmiddel både for 

voksne og barn. I undersøkelser oppgis det mangel på tid, lyst, overskudd samt sosial støtte som 

viktige hindringer for deres engasjement knyttet til fysisk aktivitet. I tillegg viser undersøkelser at 

tilgjengelighet er at stor betydning for fysisk aktivitet. Vi er i ferd med å få et markant gap 

mellom en del av befolkningen som til dels er svært aktive, og en del av befolkningen som er 

inaktive. Stillesitting kan ses på som en stor utfordring i dagens samfunn og et viktig 

utgangspunkt når grunnleggende forutsetninger for fysisk aktivitet skal beskrives. 

 

Fysisk aktivitet fremmer livskvalitet og helse i følge veilederen fra Kulturdepartementet. 

Helsemyndighetene. Anbefalte minimumsnivå når det gjelder fysisk aktivitet i forhold til 

helsegevinst er 30 minutter daglig aktivitet med moderat belastning, dette gjelder voksne og 

friske eldre. Barn og ungdom anbefales å være i aktivitet i minst 60 minutter hver dag og 

aktiviteten bør ha både moderat og høy intensitet. 

 

Hovedutfordringen når det gjelder befolkningens fysiske aktivitetsnivå er å øke andelen voksne, 

eldre og ungdom som oppfyller anbefalingene til fysisk aktivitet. 

Folkehelseloven (Lov av 24. juni nr. 29 om folkehelsearbeid) trådte i kraft i januar 2012. Loven 

har som formål å bidra til en samfunnsutvikling som fremmer helse og trivsel og utjevner sosiale 

forskjeller. Loven skal legge til rette for et langsiktig og systematisk folkehelsearbeid. Loven 

retter seg både mot kommuner, fylkeskommuner og statlige myndigheter. 

 

 

 
2.2 Sammenhengen mellom idrett og friluftsliv 

Fysisk aktivitet brukes i stor grad som fellesnevner mellom den ikke konkurransepregede idretten 

og friluftsliv. Alle gå-, jogge-, ski- og sykkelturer m.m. i naturområder kan betegnes som både 

idrett og friluftsliv, avhengig av motivene til den som utøver aktiviteten. Utendørs aktivitet i 

naturområder utøves ofte av store deler av befolkningen og fordrer som regel ikke kostbare 

investeringer. 

 

Deler av breddeidretten og deler av friluftslivet har fått klarere fellestrekk de siste årene, og 

samarbeidsrelasjonene er blitt flere og sterkere både på lokalt og nasjonalt plan. 
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Konkurranseidrett er begrenset til ”de beste”, og varer for de fleste en kort periode i livet. 

Friluftsliv og annen form for fysisk aktivitet kan drives av alle, uansett alder, kondisjon m.v. 

Barneidrett må være basert på lek og friluftsliv. Idrettsutøvere i alle aldre bør ha friluftsliv og 

annen aktivitet, gjerne igjennom idretten eller det kommersielle å falle tilbake til når de ikke 

lengre driver konkurranseidrett. Forskjellen mellom idrett og friluftsliv er ofte knyttet til krav til 

fysisk prestasjonsnivå. Noen idretter er spesielt beslektet med friluftslivet som f. eks turmarsjer, 

orienteringsløp, terrengløp, langrenn, hundekjøring, ridning, sykling, roing og padling. 

 

Friluftslivet har i høy grad nytte av et samarbeid med idretten ved at merking av løyper og 

tilrettelegging av friluftsområder ofte utføres av idrettslagene. Både idretten og friluftslivets 

organer driver holdningsskapende arbeid ved å stimulere til fysisk aktivitet for helse og trivsel. 

 

Idrett og friluftsliv bør samordne det holdningsskapende arbeidet. For å utnytte felles behov 

mellom brukergrupper er det viktig å samordne planleggingen av frilufts- og idrettsanlegg. 

Naturopplevelse gjør dessuten aktiviteten mer lystbetont og bidrar til gevinst for den mentale 

helse. 
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2.3 Fysisk aktivitet fremmer helse og livskvalitet 

 

Folkehelsearbeid er samfunnets innsats for å bedre og fremme befolkningens helse gjennom å 

svekke de faktorer som medfører helserisiko og styrke de faktorer som bidrar til bedre helse. 

Fysisk aktivitet i et folkehelseperspektiv handler om å gi muligheter til hverdagsaktiviteter for 

alle grupper i befolkningen. Dette betyr at alt fra arealdisponering og kommunal planlegging til 

befolkningens kunnskap om fysisk aktivitet i relasjon til helse, er av betydning. Kommunen har 

gjennom sin planlegging et særlig ansvar for å sikre befolkningen muligheter for å drive fysisk 

aktivitet i hverdagen/fritiden. Både gjennom organisert og egenorganisert aktivitet. 

 

Høy levestandard og økt materiell vekst representerer også potensielle negative faktorer for 

helsetilstanden.  Fysisk aktivitet kan være et virkemiddel i helsefremmende og forebyggende 

arbeid. Regelmessig fysisk aktivitet kan fremme livskvalitet, gi positiv helseeffekt, økt velvære, 

trivsel og bedre levevaner slik at sykdom ikke oppstår eller utvikles. Den kulturelle og sosiale 

faktoren i utfoldelsen av fysisk aktivitet har også en positiv innvirkning på folks helse. 

 

Moderat fysisk aktivitet (som daglige turer, gå eller sykle til og fra skole/jobb etc) er nok til å få 

en bedre helse. Skole- og arbeidsdagen bør brytes opp med små pauser for å få frisk luft og røre 

på musklene/kroppen. 

 

Å bruke fysisk aktivitet i det forbyggende helsearbeidet blir en stadig mer utbredt strategi. 

 
2.4 Idrett og friluftsliv som kulturell og sosial faktor 

Idrett og friluftsliv representerer en egenverdi. Ved å mestre fysiske oppgaver og utfordringer 

gjennom trening oppstår positiv selvfølelse og tenkning. Idrettsgleden står sentralt, og et ønske 

om opplevelser ligger i stor grad til grunn for den omfattende deltakelsen i breddeidretten. 

Mosjonister og friluftsfolk opplever også sosial samhørighet gjennom tiltagende interesse for 

fellesarrangementer. En rekke trim-/mosjonsopplegg er lagt opp slik at flere generasjoner deltar, 

noe som bidrar til å skape samhold og tilhørighet. 

 

I samhandling med andre, oppstår positive relasjoner og samarbeidsvilje. Dette gir seg utslag i 

bl.a. frivillig innsats for lagsarbeide og mange dugnadstimer på bygging/vedlikehold av anlegg. 
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2.5 Barrierer for utøvelse av fysisk aktivitet. 

”Idrett er for kjedelig. Idrett er for mye stress. Idrett er bare for vinnerne" sagt av ungdom som 

flykter fra idretten. De blir stadig flere. 

 

«Fra 12 -13 års alder er det et jevnt fall i deltakelse i organisert idrett gjennom tenårene. 

Medlemskapstallene indikerer at det skjer noe i overgangen mellom barn og ungdom når det 

gjelder forholdet til den organiserte idretten. Det er viktig å påpeke at frafall i idretten ikke har én 

enkelt årsak, men skyldes en rekke ulike faktorer knyttet til barn og unges oppvekst, omgivelser 

og interesser. 
 

Idretten er like fullt den største frivillige organisasjonen i Norge. Barn fra 6 – 12 år er den 

aldersgruppen det gjennomgående er flere medlemmer i idretten enn individer i befolkningen 

ellers. Her bør vi som kommune oppfordre idrettslag til å tenke nytt. Tildele midler til etablering 

av ny aktivitet som henvender seg til de som faller ut/går ut. 

 
2.6 Det kommersielle treningsmarkedet 

Det har vokst fram flere forskjellige kommersielle tilrettelagte tilbud for fysisk aktivitet. Tilbudet 

gir muligheten for valg av en treningstid som passer den enkelte og en kan komme og gå når en 

selv ønsker. Det kan også gi mulighet for individuell tilrettelegging og veiledning. Mange 

benytter det kommersielle treningsmarkedet. Fremvekst av treningssentere har vært markant de 

siste 15 – 20 årene. Kommersielle treningssentere og idrettsanlegg med en fortjenestebasert 

eierform berettiger ikke tilskudd fra spillemidlene. 

 
2.7 Skolens rolle 

Skolen spiller en viktig rolle for idrett og fysisk aktivitet. Skolen samler alle, og har derfor stor 

påvirkning gjennom holdninger i forbindelse med kroppsøvingsfaget, lek i friminutter og som 

samlende faktor i nærmiljøet utenom skoletid. Kroppsøvingsfaget gir stimulans til idrett og 

aktivitet, og pålagte timer til fysisk aktivitet for elever på 5. – 7. årstrinn tilrettelegger for at 

elever, uten hensyn til funksjonsnivå, kan oppleve glede og mestring gjennom bevegelse og 

motoriske ferdigheter. 

 

Grunnskolen tar hånd om barna i en meget viktig periode for utvikling av fysiske ferdigheter og 

egenskaper. Barneskolealderen er svært viktig for utvikling av motoriske ferdigheter. Ungdoms- 

skoletida er en brytningstid der skolearbeid og nye/andre interesser generelt fører til mindre 

fysisk aktivitet. Det er et betydelig frafall fra idretten i denne tiden. Skolen forsøker derfor å 

legge til rette for økt fysisk aktivitet i friminuttene gjennom egne program (jfr. Trivselsleder- 

programmet) som fremmer aktivitet i skolegården. 

 

Egnede arealer er en forutsetning for fysisk aktivitet. I Våler kommune har skolene generelt store 

og varierte uteområder som innbyr til fysisk aktivitet. Kommunens svømmebasseng og skolenes 

gymsaler legger også til rette for at fysiske aktivitet kan drives i hht læreplaner på inneområdene. 

Tilbud innen idrett og friluftsliv som inkluderer flere barn og unge, er viktig for å øke aktiviteten 

og for å motvirke sosiale forskjeller i aktivitetsvaner og helse. Tilrettelegging for aktiviteter blir 

da viktig både i skoletid og fritid. 

 

I og med en samfunnsutvikling med mer stillesitting kan det være grunn til allerede på 

barnehagenivå å legge til rette for gode lekeplasser, uteområder og aktiviteter og opplevelser i 
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naturen. «Barnehagene skal gi barn mulighet til lek og varierte aktiviteter som fremmer 

bevegelsesglede, gir allsidig bevegelseserfaring og mulighet for læring og mestring. 

Naturområder og nærmiljø skal gi mulighet for opplevelser og utfordringer. Naturen gir rom for 

et mangfold av opplevelser og aktiviteter til alle årstider og i all slags vær». Jfr. «Rammeplan for 

barnehagens innhold og oppgaver.» Kunnskapsdepartementet 2006. 
 

 

 
 

3.0 OVERORDNEDE FØRINGER OG MÅLSETTINGER 
 

3.1 Statlige retningslinjer/mål. 

Mål og rammer for den nasjonale politikken blir formidlet gjennom stortingsmeldinger, 

rikspolitiske retningslinjer, rundskriv, bestemmelser for tilskuddsordninger m.m. 

 

• St. melding nr. 26 (2011-2012) – Den norske idrettsmodellen. 

• Kulturdep.: «Bestemmelser om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet – 2014 

(V- 0732 B, årlige oppdateringer). 

• Kulturdep.: Veileder; Kommunal planlegging for idrett og fysisk aktivitet – 2014 

(V- 0798 B) 

• St. melding nr. 39 (2006 – 2007) Frivillighet for alle. 

• St. melding nr. 34 (2012 – 2013) Folkehelsemeldingen. 
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• St. melding nr. 19 (2014 – 2015) Folkehelsemeldingen, mestring og muligheter. 

• Ny St. melding om Friluftsliv er under utarbeidelse. 

 

 

 

 
3.1.1 Statlig idrettspolitikk. 

 

Idrett er en viktig del av livet til mange nordmenn. Deltagelse i idrett og fysisk aktivitet er en 

kilde til glede, overskudd og mestring. Idrett handler også om sosiale fellesskap, om gode 

oppvekstvilkår og god helse. Det overordnende målet for statlig idrettspolitikk er: 

 

”Staten har som mål å legge til rette for at flest mulig skal kunne utøve idrett og fysisk 

aktivitet.” 

 

I Stortingsmelding 26 (2011 – 2012) i Den norske idrettsmodellen slås det fast at noen grupper 

fremstår som mer sentrale for det statlige engasjementet på idrettsområdet. Disse målgruppene er 

barn (6-12 år) og ungdom (13-19 år), personer med nedsatt funksjonsevne og inaktive. 

 

I statlige føringer til kommunene stilles bl. a krav om tilrettelegging for barn/unge i den 

kommunale planleggingsprosessen i arbeidet med fysisk aktivitet og i arbeidet med å sikre 

tilstrekkelig oppholds- og lekeområder. Formålet med statlige føringer når det gjelder barn/unge 

er bl.a: 

 

• Synliggjøre og styrke barn og unges interesser i all planlegging og byggesaksbehandling etter 

plan- og bygningsloven. 

• Gi kommunene bedre grunnlag for å integrere og ivareta barn og unges interesser i sin løpende 

planlegging og byggesaksbehandling. 

• Gi et grunnlag for å vurdere saker der barn og unges interesser kommer i konflikt med andre 

hensyn/interesser. 

• Trygge lokalsamfunn/bomiljøer og god trafikksikkerhet 
 

Gjennom rammefordeling av spillemidler til fylkeskommunene, søker departementet å legge til 

rette for at det skal være tilnærmet lik tilgang på anlegg for befolkningen, uavhengig av bosted. 

Hvilke anleggstyper som bygges vil i første rekke være et resultat av lokale og regionale behov 

for prioriteringer. Målet med anleggsutbygging er å gi flest mulig anledning til å drive idrett og 

fysisk aktivitet. 

 

 

3.1.2 Statlig friluftslivspolitikk 

 

Det er et nasjonalt politisk mål at alle skal ha mulighet til å drive friluftsliv som helsefremmende, 

trivselsskapende og miljøvennlig aktivitet i nærmiljøet og i naturen for øvrig. Målsettingen med 

Klima- og miljødepartementets Nasjonal strategi for et aktivt friluftsliv fra august 2013 er at enda 

flere skal utøve friluftsliv jevnlig. Videre angir strategien at barn, unge, personer som er lite 
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fysisk aktive, personer med innvandrerbakgrunn og personer med nedsatt funksjonsevne skal ha 

hovedprioritet i statens arbeid med friluftsliv. 

 

Strategien viser også til føringene i idrettsmeldingen om at anlegg for idrett og egenorganisert 

fysisk aktivitet i kommunene, herunder friluftsliv, skal være førsteprioritet for den statlige 

idrettspolitikken de nærmeste årene. 

 

Allemannsretten, retten til fri ferdsel, opphold og aktivitet i utmark, utgjør fundamentet for våre 

friluftstradisjoner. Det er derfor viktig å verne om allemannsretten. Områder av verdi for frilufts- 

livet må sikres, slik at det fremmer miljøvennlig ferdsel, opphold, høsting og at naturgrunnlaget 

blir tatt vare på. Det må legges til rette for at folk, deriblant barn/unge har gode muligheter til å 

delta i ulike former for friluftsliv, utvikle fri lek og utfoldelse i friluftslivet. 

 

Naturopplevelser er et karaktertrekk som klarest skiller friluftsliv fra andre fritidsaktiviteter. 

Opplevelser er en subjektiv verdi som er vanskelig å måle og kvantifisere, men som er en viktig 

dimensjon i livet og bidrar til økt livskvalitet. Barn og unge skal gis mulighet til å utvikle 

ferdigheter i friluftsliv. Ved bosteder, skoler og barnehager skal det også tilrettelegges for god 

tilgang til trygg ferdsel, lek og annen aktivitet i en variert og sammenhengende grønnstruktur 

med gode samband til omkringliggende naturområder. Det skal legges vekt på å bevare 

grønnstruktur, friluftsområder generelt, kulturmiljøer samt rekreasjonsområder med minst mulig 

støy og luftforurensning. Sykkel som transportform skal tillegges vekt der det ligger til rette for 

det, samt at hensynet til gående og bevegelseshemmede skal vektlegges i planleggingen. 

 

Ny stortingsmelding om friluftsliv er under utarbeidelse. 
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3.1.3 Statlig helsepolitikk. 

 

Idrettens nytteverdi er fra statens side særlig knyttet til helseperspektivet. Den positive effekten 

som fysisk aktivitet har for det forebyggende helsearbeidet, bidrar til berettigelsen for statlig 

støtte. Fysisk aktivitet i befolkningen er viktig. Både i forhold til den enkeltes opplevelse av 

glede og velvære i forhold til de positive effekter trening har for den mentale og fysiske helse. 
 

Stortingsmelding 34 (2012 – 2013) Folkehelsemeldingen representerer nasjonale myndigheters 

oppfølging av føringene i folkehelseloven og er en samlet strategi for å utvikle en bærekraftig 

folkehelsepolitikk. Utgangspunktet for folkehelsepolitikken er at helse ikke bare innebærer 

fravær av sykdom, men også inkluderer overskudd, trivsel og velvære. Helse er noe vi kan ha 

mer eller mindre av, det er ikke slik at vi enten er friske eller syke. Faktorer som virker direkte 

eller indirekte på folks helse kan grupperes i livsstil, sosiale og økonomiske levekår og miljø- 

faktorer. Det blir derfor også lagt vekt på ikke bare helsefremmende tiltak, men også fore- 

byggende tilnærminger når det gjelder folkehelse. 

 

3.2 2 Nasjonale føringer. 

De sterkeste nasjonale føringene når det gjelder planlegging finnes i rikspolitiske retningslinjer 

for å styrke barn og unges interesser i planlegging. Disse retningslinjene er hjemlet i plan og 

bygningsloven (§ 3- 5). Retningslinjene stiller flere krav til den kommunale planleggings- 
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prosessen. Kommunen skal blant annet vurdere konsekvenser for barn og unge i plan- og 

byggesaksbehandlingen. 

Målet er også å få til miljømessige gode løsninger, trygge lokalsamfunn og bomiljø, god 

trafikksikkerhet og effektiv trafikkavvikling. 

 

 

3.3 Regionale føringer. 

 

• Fylkesplan – Østfold mot 2015. 

• Østfold fylkeskommune: Regional plan Fysisk aktivitet 2011 – 2014. 

• Østfold fylkeskommune: Regional plan Folkehelsen 2012 – 2015. 

 
Alle hovedinnsatsområdene i fylkesplanen gir føringer for temaet fysisk aktivitet, men det er 

særlig vektlegging på tema levekår, friluftsliv og folkehelse. 

Fylkesdelplanene, jfr. ”Regionalplan Fysisk aktivitet 2011 – 2014” setter spesielt fokus på 

viktigheten av fysisk aktivitet i et helse- og trivselsaspekt for alle aldersgrupper. Det fins en rekke 

dokumentasjon på at fysisk forfall er blitt et samfunnsproblem. Visjon: Fysisk aktivitet og 

naturopplevelse for alle, noe som også innebærer fokus på god universell utforming. Tilrette- 

legging for økt fysisk aktivitet for alle er definert i planen som et prioritert oppfølgingsområde i 

den vedtatte fylkesplanen. Friluftslivet blir sterkt fremhevet i regionalplanen; det står bl.a. at 

tiden er inne for et krafttak i folkehelsearbeidet med fokus på friluftsliv. 

 

Planens hovedmål for friluftsliv er utarbeidet i samsvar med statlige styringssignaler og lyder: 

«Alle i Østfold skal ha mulighet til friluftsliv som en helsebringende, trivselsfremmende og 

miljøvennlig aktivitet, i nærmiljøet og i naturen ellers». 

I folkehelsearbeidet skal friluftsliv ha en sentral plass i utvikling av Østfold. Friluftsliv skal være 

et viktig tema i samfunnsdebatten og på den politiske dagsorden. I planen blir det pekt på at det 

nære og dagligdagse friluftslivet er av stor betydning. Kulturminner, kulturlandskap, samt både 

land og vannområder knyttes til utøvelse av friluftsliv i praksis. 

 

Det blir videre pekt på utjevning av sosiale ulikheter i folkehelse, sikring av et godt miljø- 

perspektiv, styrke et verdiskapningsperspektiv; dvs. at et områdes omdømme og attraktivitet 

videre igjen kan styrke økt bosetning, reiseliv/turisme samt tilstrømning av ønsket arbeidskraft. 

 

 

3.4 Kommunale føringer 

 

• Våler kommunes kommuneplan 2011 – 2022. 
 

• Økonomiplan/handlingsplan 2014. 
 

• Forvaltningsplan for statlig sikra friluftsområder. Våler for 2013 – 2018. 
 

• Frivillighetspolitikk: pågående arbeid med Frivillighetsplan for Våler kommune. 
 

• Folkehelse: Strategisk Folkehelseplan 2014 – 2026. 
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Kommuneplanen er et redskap for de folkevalgte organene til å stimulere, påvirke og styre 

viktige utviklingstrekk i samfunnet. Kommuneplanen er forankret i viktige nasjonale og regionale 

interesser som er aktuelle for kommunen. Det vises dessuten til kommunens hovedmål. 

 
3.5 Kommunedelplanens målsettinger 

Fysisk aktivitet er viktige faktorer både for helse og livskvalitet. Alle Vålers innbyggere bør gis 

gode muligheter til å drive fysisk aktivitet der de bor ut fra den enkeltes fysiske, psykiske og 

sosiale forutsetninger og interesser, livssituasjon og ressurser. Ut fra dette utleder vi følgende 

visjon: ”Fysisk aktivitet for alle i Våler”. 

 

For å bedre de motoriske ferdighetene er det viktig med allsidige aktiviteter. Allidrett for barn er 

derfor en viktig satsing. Den organiserte idretten drives gjennom lag tilsluttet Norges 

Idrettsforbund. Idretten drives imidlertid også på andre måter, for eksempel gjennom skolene. I 

noen tilfeller klarer en ved hjelp av ”ildsjeler” å improvisere slik at utvidet/nytt tilbud kan 

framlegges. Dette til tross for at nødvendige anlegg ikke finnes. Slike prosjekter kan dessverre ha 

kort levetid om ikke anleggs-spørsmålet blir løst på en tilfredstillende måte. 

 

Forholdene må legges til rette slik at frivillige organisasjoner sammen med Våler kommune skal 

kunne gi likeverdige tilbud til: 

 

• Barn og unge i forskjellige idrettsaktiviteter 

• Utvikling og tilrettelegging for konkurranseidrett 

• Mosjon og trimaktiviteter for alle aldersgrupper og alle funksjonsnivåer 

 

Hovedmålsetningen er likevel at en ved prosjektering/igangsetting av nye grener/tilbud/anlegg 

må forvisse seg om at det finnes midler og tilskudd til å ivareta en tilfredstillende utbygging og 

en forsvarlig drift. Idretten er i tillegg til å være helsefremmende også trivselsfremmende, 

miljøskapende og fremmer den enkeltes personlige utvikling. 

 

 
3.6 Aktiviteter i nærmiljøet 

Aktiviteter i nærmiljøet bidrar i stor grad til å legge til rette for den daglige fysiske aktiviteten, 

ikke minst for barn og eldre som er der hver dag. Det har de senere årene blitt utviklet uteskole, 

gode nærmiljøanlegg, turgrupper for eldre, turstier osv. Trygge skoleveier er en forutsetning for 

at barn skal gå eller sykle til og fra skolen. I Våler er det rike muligheter til å benytte naturen til 

aktiviteter – da oppnår vi både turglede og naturopplevelser samtidig som vi rører på kroppen. 
Stier for turgåing, jogging og sykling vil ”lokke” mange opp fra sofakroken til fysisk aktivitet. Her er 
det fremdeles mye ugjort i opparbeidelse av turstier/løyper. Vedlikehold er en utfordring. Øke 
utbygging av gang- og sykkelveier er også en utfordring. 

 

Dette er avhengig av økonomiske og bemanningsmessige ressurser. Når det gjelder blant annet 
vedlikehold er det viktig at frivillige organisasjoner og kommunen samarbeider tett. 

 

Det er i Våler kommune igangsatt flere tiltak som virker aktivitetsfremmende, blant annet 

prosjektet «Aktiv på dagtid». For eldre har foreningen «Våler Seniordans» fått et stort oppsving 
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de seneste årene. Det har også vært arrangert «fotballskole», skateboardkurs etc.  i regi av 

idrettslag. 
 

Det kan også være en utfordring å skape aktivitetstilbud for grupper som faller utenfor de 

ordinære aktivitetstilbudene. 
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3.7 Kultursektoren 
 

Utvikling av gode kulturtilbud i Våler og i regionen generelt har stor betydning for livskvaliteten 

for den eksisterende befolkningen, og ikke minst for om folk vil velge å bosette seg i Våler. 

Tilflytting krever et godt utbygd og tilrettelagt skole- og kulturtilbud for barn og unge. Det er 

også  en utfordring å følge opp sentrale føringer som gis bl.a. i forhold til Lov om 

kulturminnevern og sentrale krav som stilles i forhold til spillemiddelordningen. Det gjelder bl.a. 

tilrettelegging av friluftsliv, løyper, stier etc. 
 

3.8 Grupper med spesielle behov 

Det finnes en del anlegg som er tilgjengelige for rullestolbrukere og bevegelseshemmede. Noen 

av skyteanleggene har god tilgjengelighet og det er lagt til rette for både bading og fisking ved 

friområdet ved Rødsund. Det er viktig at arbeidet med universell utforming ikke slutter ved at 

anleggene tilrettelegges, men at organisasjonene trekker grupper med spesielle behov med til 

aktivitetene. 

 
3.9 Samordning av tiltak for idrett og friluftsliv 

Ved planlegging og utbygging av anlegg står en overfor spørsmål som bl.a. knytter seg til 

lokalisering, dimensjonering og utforming. Følgende hovedprinsipper bør legges til grunn for en 

samordnet anleggspolitikk for idrett og friluftsliv i Våler: 

• Nærhet til bomiljø 

• Trafikksikkerhet og lett adkomst 

• Koordinering av behov for skole, idrett, friluftsliv, nærmiljøanlegg 

• Tilpassing av samme anlegg for flere brukergrupper: 

funksjonshemmede, toppidrettsutøver, mosjonister, barn, eldre. 

• Estetiske forhold og miljøforhold 

 
 

Det er viktig at det gjennomføres en samordnet politikk for utbygging og tilrettelegging av anlegg 

og områder for idrett og friluftsliv i forhold til viktige faktorer som: 

• Befolkningskonsentrasjon 

• Skoler og skolefritidsordninger 

• Dagens og morgendagens behov 

• Målsettingen om idrett og friluftsliv for alle 

I denne sammenheng kommer selvfølgelig også befolkningsprognoser inn som føring for 

behovet. 

 
Behov for samarbeid over kommunegrensene 

Det er et økende behov for å få til samarbeidsavtaler på tvers av kommunegrensene. Større 

idrettsanlegg dekker ofte behovet til befolkningen i hele regionen, og kommunene bør se 

muligheten for kostnadsreduksjoner på investeringssiden og effektivisering i drift/vedlikehold 

ved partnerskapsavtaler. Det kan leses mer om dette under punkt 7.1 Regionalt samarbeid. 
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4.0 VIRKEMIDLER 
Kapittelet omhandler offentlige virkemidler som brukes for å stimulere og styre utbyggingen av 

områder og anlegg for idrett- og friluftsliv. 

 
4.1 Anlegg som gir støy 

Det er spesielt motor- og skyteaktiviteter som gir støy. Noen av disse anleggene er plassert i eller 

nær områder som er viktige viltområder, og som i følge viltplanen bør skjermes. For framtiden er 

det viktig at før det anlegges nye anlegg som gir støy, nøye vurderes både behov og beliggenhet. 

Det kan være bedre at to støyaktiviteter lokaliseres til samme område enn at de spres utover i 

kommunen. 

 

Om reguleringsplan for Svinndal motocross: 

Reguleringsplan for Svinndal motocrossbane ble vedtatt i Kommunestyret 20.06.2013. Planen 

inneholder blant annet bestemmelser for aktiviteter på området vedrørende tidsrammer, krav til 

kjøretøy og antall kjøretøy. Kommunen mottok klage på aktiviteten i området, spesielt ved- 

rørende støyproblematikk. Kommunen har behandlet klagen og opprettholdt sitt vedtak. Vedtaket 

ble også stadfestet av Fylkesmannen i Østfold 17.06.2014. 

 

Våler kommune har med sitt store areal av utmark et ansvar for å tilby ikke bare egne inn- 

byggere, men også andre mulighet for naturopplevelser. Det er derfor av stor betydning at viktige 

naturområder gir den ro vi alle forventer. Kommunen bør styre utbyggingen av aktivitetsanlegg 

slik at det legges vekt på innbyggernes behov, gode sambruksløsninger, estetikk og bevaring av 

naturområder. 

 

I kommuneplanen 2011 – 2022 står det i punkt 1.13 Støy at: 

«Fremtidig arealbruk må ikke føre til miljøbelastning som overstiger grenseverdiene i 

retningslinjer for støy som fremgår av T-1442 eller retningslinjer som måtte erstatte denne». Det 

står videre at det skal foretas støyberegninger ved etablering av støyende virksomhet og ved 

utvidelse eller oppgradering av eksisterende virksomhet, når endringene medfører krav om ny 

plan etter plan- og bygningsloven (pbl). Flere av kommunens anlegg er ikke regulert etter pbl. 

Der anleggende medfører støy til plage for omgivelsene, bør det vurderes å utarbeide plan etter 

pbl, der veileder T-1442 blir brukt. 

Kommuneplanens punkt 2.7 Støyende fritidsaktiviteter, angir videre konkrete anlegg der det skal 

startes en prosess om utarbeiding av terminlister, fastsetting av støysoner og utredning av 

sikkerhet og behov for skjerming. Pr november 2015 er arbeidet nesten fullført for ett av 

anleggene. 

 
4.2 Støyvurdering ved etablering av nærmiljøanlegg. 

Det er utarbeidet egne veiledere med formål å sikre at støy som miljøfaktor blir tilstrekkelig 

utredet og vurdert når nye anlegg blir planlagt og utformet. Dette for å sikre at støyplager og 

konflikter unngås. Et nærmiljøanlegg bør plasseres slik at en både ivaretar hensynet til barn og 

unges aktivitetsbehov i nærmiljøet, og forebygger støy og støyplager. Nærmiljøanlegg genererer 

ofte stor aktivitet, det er derfor viktig med god planlegging og støyvurdering ved plassering og 

utforming. Viser ellers til Kommuneplan for Våler kommune 2011 – 2022 angående dette tema. 
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4.3 Planlegging 

Kulturdepartementet ønsker en målstyrt utbygging av anlegg og områder for idrett og friluftsliv. 

Planlegging skal: 

• Samordne ulike anlegg og områder for idrett og friluftsliv 

• Prioritere søknader om tilskudd 

• Styre arealbruk 

 

Relevante planer er: 

Fylkesplan og kommuneplan som gir overordnede føringer for all virksomhet på organisasjons- 

nivåene. Arealdelen i kommuneplanen er juridisk bindende for arealbruk i kommunen. Dersom 

en utbygging av et idretts- eller friluftsanlegg innebærer en arealbruksendring, må dette tas med i 

kommuneplanen når denne rulleres. Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet er en del av 

kommuneplanen og underordnet denne. Kommunedelplanen er tematisk og har ingen bindende 

arealdel.  Regionalplan for fysisk aktivitet har kommunedelplanene som grunnlag samtidig som 

den legger føringer tilbake til kommunene. Kommunens økonomi- og handlingsplan og de årlige 

budsjettene styrer kommunens økonomiske bidrag til idretts- og friluftstiltak. 
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4.4 Sikring av arealer 

Kommuneplanens arealdel: 

Arealdelen består av kart og planbestemmelser som styrer arealbruken i kommunen, herunder 

hvor nye idrettsanlegg osv. skal legges. Gjennom arealdelen kan en få sikret områder for 

friluftsliv og annet. 

 

Reguleringsplan: 

En reguleringsplan er en detaljplan med tilhørende bestemmelser som regulerer utnytting og vern 

av grunn, vassdrag mm. Godkjent reguleringsplan gir i motsetning til kommuneplanen hjemmel 

for nødvendig grunnerverv. Så godt som all utbygging i tettstedene skjer i henhold til stadfestet 

reguleringsplan. Her inngår nærmiljøanlegg og anlegg som er direkte knyttet til idretten, som 

gymsaler, haller, fotballbaner mm. 

 

Det er viktig at nødvendige arealer i Kirkebygden sikres med tanke på framtidig utbygging av 

nærmiljøanlegg/idrettsanlegg. Dette bør sees i sammenheng med skoleutviklingen i området. 

Viser i denne sammenheng til at det i tillegg til rullering av handlingsprogrammet i 2010 ble 

utarbeidet en ”Delplan for utearealet ved Kirkebygden skole” jfr. vedlegg til K-sak 25/10. 

Status på arbeid med delplanen er at det vil være naturlig å vurdere ytterligere utvikling av 

delplanen i neste planperiode, jfr. punkt 8.3.2. 

 
4.5 Juridiske virkemidler 

Det foreligger en rekke lover som kommer til anvendelse: Friluftsloven lovfester allmennhetens 

rett til opphold og ferdsel i utmark uavhengig av eiendomsretten. Plan og bygningsloven (pbl) har 

som hovedformål å legge til rette for samordning av statlige, fylkeskommunal og kommunal 

virksomhet og gi grunnlag for vedtak om bruk og vern av ressurser og om utbygging. Natur- 

mangfoldloven slår fast at naturen er en nasjonalverdi som må vernes. Kulturminneloven verner 

alle minnesmerker eldre enn reformasjonen i 1537. Loven åpner for områdevern og vern av 

bygningsmiljøer. Skogloven nevner skogens betydning som livsmiljø for planter og dyr og som 

rekreasjonskilde for befolkningen. Viltloven krever hensyntagning til egg, reir, trekkveier m.m. 

Motorferdselsloven som regulerer motorferdsel i utmark og vassdrag. Vassdragsloven krever 

konsesjon ved større vassdragsinngrep. Det finnes også Ferdselsreglement for Vansjø. 

 

 
4.6 Økonomiske virkemidler 

Kostnadene ved utbygging av anlegg og områder for idrett og friluftsliv dekkes ved hjelp av 

følgende finansieringskilder: 

• Statlige tilskudd/spillemidler 

• Egenkapital inkludert dugnad, gaver m.m. 

• Naturforvaltningsmidler til friluftsliv, vilt og fiske fra direktoratet for naturforvaltning 

• Tilskudd via jordbruksavtalen til spesielle tiltak i kulturlandskapet 

• Eventuelt andre statlige tilskudd 

• Kommunale tilskudd (investeringsmidler) 
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4.7 SPILLEMIDLER 

 

Se Kulturdepartementets ”Bestemmelser om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet – 

2014” (V-0732 B). Dokumentet kommer hvert år i fornyet utgave. 

 
4.7.1 Generelt om spillemidler. 

De økonomiske forutsetningene for en anleggspolitikk er knyttet opp mot spillemidler idet disse 

midlene har vært avgjørende for utbyggingen av de fleste idretts- og friluftsanlegg. Spillermidler 

til anlegg er hjemlet ved lov om pengespill m.v. Deler av overskuddet i Norsk Tipping A/S stilles 

til disposisjon til idrettsformål. Fylkeskommunen har ansvar for fordeling av spillemidler. 

Kommunens prioritering av tiltakene i handlingsprogrammet til idretts- og friluftsplanen er et 

viktig styringsredskap i denne fordelinga. Det kan søkes om spillemidler til bygging av idretts- 

anlegg; ordinære anlegg, nærmiljøanlegg, samt anlegg og områder for friluftsliv som er åpne for 

allmenn aktivitet. Man kan også søke om midler til utvidelse, ombygging og rehabilitering av 

eksisterende anlegg. 

 

Søkere om spillemidler til anlegg kan være idrettslag, kommuner, fylkeskommuner og andre 

sammenslutninger som ikke har kommersielt formål. Forutsetningen for å søke om spillemidler 

er at anlegget står på kommunens anleggsplan. Videre må planene for anleggene det søkes midler 

for, være forhåndsgodkjent av kommunen, kulturdepartementet eller den det bemyndiger. De 

fleste anlegg kan forhåndsgodkjennes i kommunene. Forhåndsgodkjenning må foreligge før 

byggearbeidene settes i gang. De statlige retningslinjer har relativt omfattende retningslinjer for 

anleggstyper og utgiftsarter som gir grunnlag for tilskudd. Det er til vanlig også krav om at 

anlegget står til disposisjon for allmenn idrettslig virksomhet i 30 år fra ferdigstillelse av 

anlegget. 

 

Søknader om spillemidler fremmes elektronisk. Godkjente tegninger/planer og kostnadsoverslag 

skal følge søknaden. Søknaden sendes kommunen etter lokalt fastsatte frister. Lokal frist i Våler 

er satt til 15.oktober hvert år. Fylkeskommunen har normalt 15. januar som frist for oversending 

fra kommunene. Elektronisk søknadsskjema, samt utfyldende informasjon ligger på 

www. idrettsanlegg.no 
 

4.7.2. Ordinære anlegg og nærmiljøanlegg. 

 

Ordinære anlegg: 

Med ordinære anlegg menes anlegg for organisert idrett og fysisk aktivitet samt egenorganisert 

fysisk aktivitet. Der ikke annet er bestemt, kan det søkes om tilskudd til ordinære anlegg, 

inkludert rehabilitering, på inntil 1/3 av godkjent kostnad. Maksimalt tilskuddsbeløp er kr. 1 000 

000. Der ikke annet er bestemt utgjør kr. 150 000 nedre grense for godkjent kostnad ved 

beregning av tilskudd. 

 

Nærmiljøanlegg: 

Med nærmiljøanlegg menes anlegg eller område for egenorganisert fysisk aktivitet, hovedsakelig 

beliggende i tilknytning til bo- og/eller oppholdsområder. Med nærmiljøanlegg menes kun 

utendørsanlegg. Det kan søkes om tilskudd på 50 % av godkjent kostnad, begrenset oppad til kr 

300 000 pr. anleggsenhet. Grunnlag for tilskudd er begrenset oppad til kr 600 000, nedre 

godkjente kostnadsramme er kr. 50 000. 

http://www/
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4.7.3 Naturforvaltningsmidler: 

Naturforvaltningsmidlene deles ut av Direktoratet for naturforvaltning. Det kan søkes om 

tilskudd til friluftsliv, vilt- og fiskeforvaltning. Vilt- og fiskefondene er bygd opp av inntektene 

fra jeger- og fisketrygdavgift. Naturforvaltningsmidlene kan brukes til sikring av arealer til 

friluftsliv, planlegging, informasjon og til stimuleringstiltak for å øke interessen rundt friluftsliv. 

Informasjon om tilskuddene finnes på www.dirnat.no. Informasjon finnes også under  

www.regjeringen.no ved å søke på tilskuddsordninger. Mosseregionen mottar midler fra DN til 

renovasjon av friområdene i Vansjø. 

 

4.7.4 Kommunal driftsstøtte: 

Kommunen deler årlig ut driftsstøtte til lag og foreninger som driver diverse aktivitet deriblant 

for barn og unge. Det gis en grunnstøtte, og det gis støtte etter antall aktive medlemmer. Det er 

utarbeidet eget regelverk og søknadsskjema for dette. Den årlige støtten annonseres og lagene 

tilskrives hvert år. 

 
4.7.5 Drift og vedlikehold av kommunale og private anlegg 

Kommunen står for drift og vedlikehold av de kommunale idrettsanleggene innenfor rammen av 

årlige budsjetter; i noen grad er det avtaler med lag og foreninger om medvirkning i drift og 

vedlikehold. 

 

Lag og foreninger står selv for vedlikehold av private anlegg. Kommunen yter i noen grad 

tilskudd til drift av ikke-kommunale anlegg som drives av lag og foreninger i form av 

kulturmidler. Organisasjoner som bruker de kommunale anleggene må i noen grad regne med å 

utføre noe tilrettelegging selv. Det kan være merking av baner, mindre vedlikeholdsarbeider og 

dugnad ved større opprustingsarbeider. Det bør utarbeides regler for dette ved alle kommunale 

anlegg. Organisasjonseide anlegg kan ikke uten videre regne med kommunalt vedlikehold. 

http://www.dirnat.no/
http://www.regjeringen.no/
http://www.regjeringen.no/
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5.0 REGISTRERING AV AKTIVITET, ANLEGG OG OMRÅDER 
 

5.1 Frivillige organisasjoner 

Våler har mange frivillige organisasjoner som gir gode tilbud til bygdas innbyggere. 

Oversikt over antall lag og foreninger, samt til enhver tid gjeldende kontaktperson m.m. kan sees 

på Våler kommunes hjemmeside. Foreningenes medlemsmasse endres noe fra år til år. Nærmere 

informasjon kan gis ved å ta kontakt med leder for hver enkelt lag/gruppe, eller ved å ta kontakt 

med kommunens kulturpersonale. 

 

Lag og foreninger i Våler med tilknytning til idrett og friluftsliv. 

 
Lag / organisasjon Aktivitet 

Våler Idrettsråd  
Vansjø Svinndal IL (VS-IL) Fotballgruppe, orienteringsgruppe 

 håndballgr, skigruppe, innebandy 

 friidrettsgruppe, volleyballgruppe 

Svinndal Skytterlag m ungdomsgruppe  
Moss og Våler Skytterlag  
Svinndal Salongskytterlag m ungdomsgruppe  
Svinndal Pistolskytterlag  
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KNA Varna Motorsport  
DNT Vansjø  
Svinndal Jeger og fiskerforening m ungdomsgr.  
Svinndal Motocrossklubb  
Østfold modellbåtklubb  
Våler Turn og lek Barn 1- 4 år i Vålerhallen 

1.Våler speidergruppe Friluftsliv 

Våler Seniordans Mosjon og dans 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

5.2 Aktivitetstimer ved idrett- og friluftsanlegg 

Det er tidligere gjort forsøk på å registrere aktivitet i antall timer knyttet til idrettsanlegg og 

enkelte friluftsanlegg. Dette har vist seg vanskelig. Dette blant annet på grunn av de usikre tallene 

ved all ikke målbar aktivitet. For eksempel i nærmiljøanleggene. Det en imidlertid kan si noe om, 

er utleiehyppighet i Vålerhallen. Vålerhallen er mye brukt og av mange lag. Hallen er utleid fra 

kl. 17:00 – 22:00 hver dag samt en del i helgene. Det foregår en del aktiviteter i nærmiljøet som 

ikke er organisert, f. eks skateboard ramper, tennisbane, fotballbaner etc. 
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For ungdomsgruppen er det et stort behov for anlegg som inviterer til spontan egenorganisert 

fysisk aktivitet. Spesielt er barn, eldre og mennesker med funksjonshemming avhengig av nærhet 

og lett tilgjengelighet til friområder. 

 

 

5.3 Registrering av anlegg og områder 

 

Alle registrerte idrettsanlegg i Våler skal fremgå av departementets register for idrettsanlegg 

(og spillemiddelsøknader). Anleggsregisteret oppdateres hvert år, se www.idrettsanlegg.no. 

 

 

 

6.0 EVALUERING AV FORRIGE PLAN 
Anleggene i forrige planutgaves langsiktige behov som ikke er realisert, og ikke lenger fremstår 

som aktuelle har blitt fjernet. Anlegg som fortsatt er aktuelle er videreført i denne planutgaven. 

Som plandokument fremstår for så vidt forrige plan som funksjonell. En utfordring har imidlertid 

vært at – i og for seg – gode anlegg har blitt spilt inn i planprosessen så vidt sent at de ikke har 

kunnet bli underkastet en kvalitativt tilfredsstillende behandling i den årlige rullering av 

handlings-programmet i desember. Det har vært få bidrag til konkretisering av anlegg og for 

øvrig karakteriseres tiltakene av relativt beskjeden kommunal del-finansiering. 
 

 

 

http://www.idrettsanlegg.no/
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7.0 UTFORDRINGER 
 

Viser til høringsuttalelsene fra de 3 instansene som ga tilbakemelding på høringsutkastet for 

Planprogrammet: 

 

Høringsuttalelse fra Miljørettet Helsevern for Moss, Rygge, Råde, Vestby og Våler peker bl. a på 

at det er viktig å diskutere hvilke andre virkemidler enn anlegg som vil kunne stimulere til 

aktivitet når det gjelder fysisk aktivitet og folkehelse. Videre at tilrettelegging og tilgjengelighet 

til idrettsanleggene, aktivitetsarena og aktivitetstilbud for ulike grupper er en vesentlig del av 

kommunens helsefremmende og forebyggende arbeid. De peker på at nærmiljøanlegg har stor 

betydning som sosial møteplass. Nærmiljøanleggene bør ha en slik attraksjonsverdi at det trekker 

barn/unge til skolen også etter skoletid. Arealene må være store nok, utfordrende og tilgjengelige. 

Det bør også tenkes på barn og ungdoms skiftende interesser, behovet for fysisk aktivitet og 

skiftende trender. Miljøhensyn som trafikksikkerhet, støy, forurensning og andre helsefarlige 

forhold bør vektlegges ved etablering av alle typer anlegg. Trafikksikre gang- og sykkelveier fra 

bolig-områder til skolen, idrettsanlegg og tettstedets sentrum, turløyper, oppgradering av 

svømmehallen samt tilrettelegging av badeplasser og rekreasjonsområder bør ha høy prioritet. 

Barn og unge bør tas med i planleggingen. 

Det påpekes at det også er viktig med tilrettelegging med universell utforming og ellers for den 

eldre delen av befolkningen, en gruppe som vokser i størrelse og stadig blir mer fysisk aktive. Et 

sterkt fokus på folkehelseaspektet; noe som bør reflekteres i alt utviklingsarbeid og tjeneste- 

produksjon. 

Høringsuttalelsen legger også vekt på skolens rolle som samlende instans og at skolen har en 

spesiell utfordring i forhold til elever som i utgangspunktet er passive (f. seks i kroppsøvings- 

timer etc.), ikke minst siden det er i denne gruppen potensiale for gevinst er størst. 

 

Høringsuttalelse fra Fylkesmannen i Østfold: 
 

Fylkesmannen skriver at i denne sammenhengen er det forholdet til fysisk aktivitet, friluftsliv og 

folkehelseperspektivet man er mest opptatt av blir ivaretatt. Fylkesmannen skal ivareta at 

nasjonal politikk blir ivaretatt. 

Fylkesmannen ser det som viktig at temaplanen setter inn konkrete folkehelseformuleringer i 

målsettingen for planen. Fylkesmannen skriver videre i uttalelsen at det forventes at kommune- 

delplanen omtaler friluftsliv og folkehelse i et omfang som viser god kjennskap til betydningen 

friluftsliv og fysisk aktivitet kan ha på folkehelsen. 

Fylkesmannen anbefaler økt vektlegging av tiltak og aktiviteter knyttet til ikke-idrettslig fysisk 

aktivitet som friluftslivsaktiviteter og lek. På denne måten vil man kunne sikre flere tilbud og 

muligheter for fysisk aktivitet på fritiden, herunder på viktige arenaer som barnehage, skole, SFO 

og arbeidsplass. Fylkesmannen minner om at tilrettelegging for friluftsliv generelt er svært 

kostnadseffektive tiltak der de økonomiske utgiftene er små sammenlignet med tiltak rettet mot 

idrettsanlegg. 
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Høringsuttalelse fra Østfold fylkeskommune: 
 

Det påpekes at planprosessen blir en viktig arena for samarbeid på tvers av kommunale sektorer 

for å sikre gevinster på flere samfunnsområder, spesielt i forhold til levekår, folkehelse, barn- og 

unge. Fylkesrådmannen mener det er: 

1) Positivt at det særlig vektlegges aktivitet og tiltak for barn og unge og at nærmiljøtiltak, 

uorganisert aktivitet og opplevelser får oppmerksomhet. 

2) Kommunen bør vurdere å utarbeide et kartbilag, som gir oversikt og kan brukes som underlag 

for vurdering av hvilke områder i kommunen som eventuelt har underdekning på aktivitets- 

områder/nærmiljøanlegg. 

3) Kommunens utfordringer bør drøftes som en del av resultatvurdering av forrige plan. 

4) Fylkesmannen savner en beskrivelse av hvordan barn og unge skal få delta med innspill til den 

uorganiserte delen av aktivitetene for opplevelsesturer, tilrettelegging for friluftslivet, nærmiljø- 

anlegg og enkle aktivitetsanlegg. 

 

Fylkesmannen spiller også inn at en kobling til kulturminner og lokale identitetsbærere i 

kommunen kan være viktige og naturlige turmål eller momenter underveis som kan synliggjøres. 

 

----------------------------------------------------- 

Det går igjen i de tre høringsuttalelsene fokus på en dreining fra konkrete (idretts-) anlegg til 

fysisk aktivitet/friluftsaktiviteter og folkehelseperspektiv. Samt å se sammenhengen mellom de 

ulike kommuneplaner som kommunedelplan for folkehelse, forvaltningsplan for friluftsområder 

og frivillighetsplan som særlig relevant som underlag for kommunedelplan for idrett og fysisk 

aktivitet. Dette er i tråd med nasjonale føringer. Det blir også lagt vekt på medvirkningsprosess 

fra berørte parter. Viser til pkt 6 i Planprgrammet; Organisering av planarbeidet: politisk 

forankring, administrativ arbeidsgruppe, medvirkning fra berørte lokale lag- og foreninger, 

elevråd, fritidsklubb, rådet for eldre og funksjonshemmede, idrettsrådet m.m. 

 

Sett fra kommunes side er det en stor utfordring å få en målrettet anleggsutbygging i samsvar 

med generelle samfunnsmessige mål, samt å finne en økonomisk plattform for sin del av 

finansiering av utbygging og drift av anlegg. 

Ved å ta planlegging for anlegg og områder for friluftsliv, nærmiljø og idrett inn som en del av 

kommuneplanarbeidet kan en lettere løse arealbehovet. Det er viktig og nødvendig at det avsettes 

tilstrekkelige arealer til anlegg/områder ved kommuneplanens arealdel. Det er også viktig at en i 

arbeidet med reguleringsplaner for boligområder avsetter formålstjenlige areal til friområder / 

nærmiljøtiltak. 

 

Når det gjelder finansiering av tiltak kan dette imidlertid bli en utfordring fremover. Basert på 

erfaringer fra tidligere hovedrulleringer vil det, ikke minst når det gjelder konkrete tiltak/anlegg, 

også være behov for tilpasning til økonomiplan for et realistisk ambisjonsnivå. Planen har 

fremstått som et relevant styringsverktøy hva angår å angi aktuelle sammenhenger og ønskede 

utviklingslinjer, men at begrenset initiativ fra private aktører (lag/foreninger) og meget lite 

innslag av kommunal (med)finansiering, har innebåret at planen i lange perioder bare har gitt få 

bidrag til realisering av konkrete anlegg. Budsjettsituasjonen viser at kommunal finansiering av 

anlegg i større omfang ikke umiddelbart er realistisk. 
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Kommunene må avklare: 

• Om behovet for anlegget er tilstrekkelig dokumentert. 

• At anlegget er planlagt i samsvar med idrettens bestemmelser. 

• Om de tekniske løsninger og materialvalg er i tråd med bestemmelser og krav. 

• Om de estetiske og miljømessige sider ved planene er tilfredstillende ivaretatt. 

Ettersom kommunene har ansvaret for godkjenning av anlegg, må det også være kommunens 

ansvar å informere om de krav som settes, og i samarbeid med frivillige organisasjoner bidra til at 

de aktuelle anlegg blir så hensiktsmessige som mulig. En viktig utfordring er å finne en 

økonomisk plattform for den kommunale delen av finansieringen for utbygging, rehabilitering, 

samt ikke minst drift og vedlikehold av anlegg. 

 

Det er som vist fra nasjonalt nivå også en dreining fra konkrete anlegg til fysisk aktivitet / 

folkehelse/frivillighet som kan utøves på andre arena enn i konkrete anlegg. Her ligger det både 

mange muligheter og utfordringer. 

Våler har engasjert frivillige lag og foreninger til dynamiske samarbeidstiltak og løpende dialog 

på ledernivå med Frivilligsentralen som f. eks kan føre til mange positive tiltak i lokalsamfunnet. 

Seksjon Helse og omsorg er i ferd med å utvikle en strategi for samarbeid med frivillige i 

samarbeid med Seksjon oppvekst og kultur. Planen forventes å være ferdig i slutten av 2014 eller 

i begynnelsen av 2015. 

 
 

7.1 Regionalt samarbeid 

Mange av idrettsanleggene i Mosseregionen blir benyttet av innbyggerne i alle kommunene. Det 

er en utfordring å få kommunene med i en regional tankegang slik at kostnadene ved investering 

og drift kan deles på flere. Det er ikke behov for større kostnadskrevende idrettsanlegg i hver 

kommune, og det bør således være naturlig at kommunene i samarbeider om etablering av større 

anlegg i regionen, jfr. Våler kommune; Kommuneplan 2011 – 2022: 

 

«Mosseregionen har et felles kultur- og idrettsliv på tvers av kommunegrensene som kan vokse 

gjennom samarbeid om utbygging og drift av anleggene: 

 

Delmål: Kultur- og idrettsaktivitetene i Mosseregionen skal gi tilbud til både bredde og elite. 

Strategier: bl.a 

• Mosseregionen skal samarbeide om enkeltanlegg av regional betydning. 

• Mosseregionen er talentenes arena innenfor kultur og idrett, der det drives frem 

juniortalenter i nasjonal og internasjonal toppklasse 

• Parkteateret som regionalt kulturhus.» 

 

Middagsåsen skisenter i Våler og Ishallen på Ørejordet i Moss ble i sin tid spilt inn og definert 

som regionale anlegg foruten Parkteateret i Moss. Middagsåsen skisenter er i dag et privat drevet 

skisenter. For Ishallen og Parkteateret har det heller ikke så langt blitt etablert avtaler om inter- 

kommunal drift/utvikling. 
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8.0 LANGSIKTIGE BEHOV FOR AKTIVITETSFREMMENDE TILTAK, 

ANLEGG OG OMRÅDER FOR IDRETT, FRILUFTSLIV OG NÆRMILJØ. 
 

Kunstgressbanen ved Kirkebygden skole ble tatt i bruk høsten 2010. Det er utarbeidet en delplan 

for utearealet ved Kirkebygden skole (2010). Noe er realisert; bl .a et skateboardanlegg i regi av 

FAU finansiert med tilskudd fra bankstiftelse, tennisbane etc. Planen anses å bli mer aktuelt og 

sees i sammenheng med nærmiljøanlegg når skoleområdet er ferdig etablert. Det vil være naturlig 

i neste planperiode å vurdere utvikling av nærmiljøanlegg ved Kirkebygden skole etter 

ferdigstillelse av tilbygg ved barnetrinnet og eventuelt tilbygg av Kirkebygden barnehage. 

 

Det ble sommeren 2011 gitt spillemidler til andre delprosjekt av Augerød aktivitetspark. Dette 

prosjektet er nå realisert og ferdigstilt. 

 

 

8.1 Beskrivelse av langsiktige behov. 

Når det gjelder beskrivelse av langsiktige behov for aktivitetsfremmende tiltak og langsiktige 

behov for anlegg og områder så vises det til øvrige kommentarer og omtalte tiltak – se særlig 

tiltak med uspesifisert finansiering og tidspunkt for realisering i handlingsprogrammet i planens 

kap. 9. 

 

 

8.2 Offentlige friluftsområder 

 

Kommunen får ingen statlig støtte til drift av friområdene. Det foreligger for øvrig 

ingen konkrete planer om flere offentlige friområder. 

 
Område Aktivitet Tiltak Eiendoms 

forhold 

Oppsyn/ansvar 

Badeplass Rødsund Viktig møteplass om 
sommeren 

Generelt vedlikehold 
Tilrettelagt med 

rampe. Renov. 

Våler kommune 
innkjøpt 

Våler kommune 

Badeplass Engsand Viktig møteplass om 

sommeren 

Renovasjon 

Ikke baderampe 

Våler kommune 

innkjøpt 

Våler kommune 

Gudøya friluftsliv Tursti, utkikkstårn, 

renovasjon Ikke 
baderampe 

Innkjøpt av staten Våler kommune 

Fergeleie Dillingøya friluftsliv Renovasjon Leid grunn Våler kommune 

Kulturstier 

Folkehelsestier 

Friluft/natur/kulturm 

inner 

Behov for rydding/ 

vedlikehold 
 Våler kommune i 

samarbeid med lag/ 
frivillige 

Båtutsettingsplass 

Sønsterød 
 Støp rampe, lita kai, 

renovasjon 

Leid grunn Tilsyn Våler 

kommune 

 

 

Om friluftsområder: 

Jfr.  Forvaltningsplan for statlig sikra friluftslivsområder. Våler for 2013 – 2018. 
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Figur 1 Engsand 
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Figur 2 Haratangen og Gudøya 
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Figur 3 Rødsund 
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Se kart; Turkart – Østfold  

http://kart.fredrikstad.kommune.no/kartklient/internet/turkartostfold/Klient/ 

 

 
 

 

 
 

8.3. Behov for tiltak og vedlikehold i eksisterende områder 

Det er viktig å sikre tilgang/tilrettelegging av områder for aktivitet. P- plasser må opparbeides 

og det må avklares eventuelle avtaler med grunneiere. 

 

For alle eksisterende områder bør det legges vekt på universell utforming, utseende og kvalitet. 

Dette gjelder spesielt utforming og utplassering av toaletter og avfallsstativ, informasjonskilter 

mm.  Å holde høy ”standard” på friområdene gjør brukere ofte mer oppmerksom på dets egen 

bruk av område. Universell utforming skal sikre tilrettelegging for ulik bruk; også for eldre med 

redusert helse, tilrettelegging for bruk av rullestoler, barnevogner etc. 

 

Viser også i denne sammenhengen til pkt 2.6 ”Fysisk aktivitet fremmer helse og livskvalitet”. 

Planer som støtter dette er utarbeidelse og vedlikehold av naturstier/uteområder til aktivitet og 

friluftsliv. En rekke slike stier ble i sin tid opparbeidet ved hjelp av bl.a. folkehelsemidler både i 

Kirkebygden, Våk og Svinndal. Mange av disse stiene er til dels gjengrodd og/eller trenger 

opprydning og tilrettelegging. Det er en utfordring for kommunen knyttet til vedlikehold, da det 

ikke er (tilstrekkelig) kommunal bemanning som ivaretar dette. 

Andre langsiktige tiltak kan være utvikling/mer tilrettelegging av badeplassene, bruk av Vansjø 

som rekreasjon/friluftsområde, aktivitetsanlegg for uorganisert virksomhet; aktivitetsløyper, 

klatrevegg, skateboardsanlegg. 

 

Eksempel på turmulighet er Ravnsjøhytta i Svinndal. Lysløype/tursti rundt ved Kirkebygden 

skole er til dels bra vedlikeholdt og brukes sommer som vinter. Bygdeborgen på Sperrebotn, 

http://kart.fredrikstad.kommune.no/kartklient/internet/turkartostfold/Klient/
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Våler Varde, Svinndal Varde, husmannsplassene i Svinndal. 10 ulike turkart ligger på Våler 

kommunes hjemmeside, det meste av disse er litt lengre turer. 

 

Når det gjelder f. eks bruk av Vansjø som rekreasjon/friluftsområde blir det viktig å identifisere 

nøyaktig hvilke områder som egner seg for god tilrettelegging/utvikling. I «Forvaltningsplan for 

for statlig sikra friluftsområder. Våler 2013 – 2018» er f. eks området Våler Mosseros / 

Haratangen omtalt: 

 

«Området har en meget sentral og fin beliggenhet i Vansjø. Området er til tross for dette lite 

brukt. Ved enkel tilrettelegging bør områdets potensiale for friluftsliv kunne bedre utnyttes. Med 

enkle tiltak antas det at bruken vil kunne økes mye» 
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