
 



Kommunedelplan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet 2015-2025 Side 2 

 

Innholdsfortegnelse 

1 Innledning ............................................................................................................................................. 3 

1.1 Bakgrunn for planen.................................................................................................................... 3 

1.2 Formål med planen ...................................................................................................................... 3 

1.3 Klargjøring av begreper .............................................................................................................. 3 

2 Planprosessen ....................................................................................................................................... 5 

2.1 Organisering ................................................................................................................................. 5 

2.2 Medvirkning.................................................................................................................................. 5 

3 Føringer ................................................................................................................................................. 5 

3.1 Nasjonale føringer ....................................................................................................................... 5 

3.2 Regionale føringer ........................................................................................................................ 6 

3.3 Kommunale føringer ................................................................................................................... 6 

4 Utviklingstrekk i Fet kommune ......................................................................................................... 6 

5 Resultatvurdering av forrige plan ....................................................................................................... 7 

5.1 Følgende anlegg er tildelt spillemidler i perioden 2009-2013(14) ......................................... 7 

5.2 Ikke realiserte prosjekt i perioden 2009-2013(14) ................................................................... 8 

6 Idretten i Fet kommune ...................................................................................................................... 9 

6.1 Idrettslag i Fet kommune ......................................................................................................... 10 

6.2 Anlegg .......................................................................................................................................... 10 

7 Friluftsliv ............................................................................................................................................. 12 

7.1 Statlig sikrede friluftslivsområder ............................................................................................ 13 

8 Kommunens idretts- og friluftslivspolitikk .................................................................................... 15 

8.1 Idrett ............................................................................................................................................ 15 

8.2 Friluftsliv ..................................................................................................................................... 15 

8.3 Fysisk aktivitet ............................................................................................................................ 15 

9 Spillemidler .......................................................................................................................................... 16 

9.1 Søknadsprosessen ...................................................................................................................... 16 

9.2 Kommunal garanti ..................................................................................................................... 17 

9.3 Forskuttering .............................................................................................................................. 17 

9.4 Tilskudd til bygging av idrettsanlegg ....................................................................................... 17 

10 Handlingsprogram for anlegg og planlagt gjennomføring ....................................................... 18 

10.1 Ordinære anlegg ......................................................................................................................... 18 

10.2 Nærmiljøanlegg .......................................................................................................................... 18 

11 Langsiktig del .................................................................................................................................. 19 



Kommunedelplan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet 2015-2025 Side 3 

 

12 Kart .................................................................................................................................................. 21 

 

1 Innledning 

1.1 Bakgrunn for planen 

En kommunal plan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet er et politisk dokument, og er ment å 

være et styringsredskap for å nå kommunens mål på feltet. Kulturdepartementet (KUD) har som 

krav at anlegg det søkes spillemidler til, må være del av en vedtatt kommunal plan som omfatter 

idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet. Hensikten med planen er å ha en politisk vedtatt og oppdatert 

langsiktig plan for utvikling av idretts- og friluftsanlegg i kommunen. 

Forrige kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet i Fet kommune ble vedtatt av 

kommunestyret 26. oktober 2009 og hadde en planperiode fra 2009-2013. Planperioden har 

senere blitt forlenget til å gjelde til 2016 av kommunestyret 3. november 2014. Dette ble gjort for 

å sikre at anlegg det skulle søkes spillemidler til, fortsatt var en del av en vedtatt kommunal plan 

for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet. 

Planperioden for denne planen er 2015-2025. Handlingsprogrammet omfatter de fire første årene 

2015-2018 og det viser hvilke anlegg som er prioritert i forhold til spillemidler innenfor den 

perioden. Det foretas en årlig rullering av handlingsprogrammet. Resterende periode fra 2019-

2025 utgjør den langsiktige delen av planen. Anlegg som står på den uprioriterte listen er en del 

av den langsiktige planen. Ved den årlige rulleringen av handlingsprogrammet, kan disse 

anleggene få en høyere prioritering. 

1.2 Formål med planen 

Kommunedelplanen for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet skal: 

 Legge til rette for god anleggsdekning for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet 

 Bidra til god folkehelse 

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

1.3 Klargjøring av begreper 

Idrett 

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

Fysisk aktivitet 

Med fysisk aktivitet forstås egenorganiserte trenings- og mosjonsaktiviteter, herunder friluftsliv 

og aktiviteter preget av lek. 

Friluftsliv 

Klima- og miljøverndepartementet definerer friluftsliv som opphold og fysisk aktivitet 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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Idrettsanlegg 

I spillemiddelfordelingen opererer departementet med følgende klassifisering av idrettsanlegg: 

 Ordinære anlegg 

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

egenorganisert fysisk aktivitet. 

 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. 

Friluftsområder og friområder 

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

er tilgjengelig for allmenhetens frie ferdsel. Friluftsområder er store, oftest uregulerte områder 

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

tilrettelegging for bruk. Områdene benyttes til turliv, jakt, fiske, fysisk aktivitet og trening. 

Friområder er avgrensende 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. 

Statlig sikrede friluftslivsområde 

Et område karakteriseres som sikret når det offentlige (stat, kommune/friluftsråd eller 

fylkeskommune) har skaffet seg rådighet over arealet som friluftslivsområde ved erverv/kjøp eller 

ved avtale om varig bruksrett (servituttavtale). Det kan være behov for statlig sikring av et 

område når det er så mye brukt at ferdselen totalt sett går ut over det allemannsretten gir 

allmennheten rett til, eller når et område er så egnet for friluftsliv at det offentlige bør ta ansvar 

for fysiske tilretteleggingstiltak, noe som krever eiendomsrett eller bruksrett til området. 
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2 Planprosessen 

Arbeidet med kommunedelplanen startet høsten 2014. I oktober 2014 ble oppstarten med 

arbeidet formelt kunngjort og planprogrammet ble sendt på høring. Høringsfristen var 

10.desember 2014. Det kom to innspill til planprogrammet. Planprogrammet ble justert på 

bakgrunn av innspillene og nytt planprogram ble vedtatt av kommunestyret 23. februar 2015. 

Høringsforslag for kommunedelplanen ble sendt på høring i september 2015, med høringsfrist 

23.oktober 2015. Det kom ti innspill til høringsforslaget. Kommunedelplanen ble justert på 

bakgrunn av innspillene og endelig plan ble vedtatt av kommunestyret 14.desember 2015. 

2.1 Organisering 

Arbeidet med kommunedelplanen har vært organisert med en styringsgruppe og en 

arbeidsgruppe. 

Arbeidsgruppen har gjennomført flere møter og styringsgruppen har blitt orientert om 

fremgangen i planarbeidet. 

2.2 Medvirkning 

Medvirkning har vært en viktig del av arbeidet med kommunedelplanen. Medvirkning er 

avgjørende for at planen skal gjenspeile og reflektere status og behov for idrett, friluftsliv og 

fysisk aktivitet i Fet kommune. I planprosessen er det gjennomført følgende medvirkningsmøter: 

 Møte med Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne 27.01.15 

 Møte med Fast utvalg for kultur og fritid 28.01.15 

 Dialogmøte med lag og foreninger 12.02.15 

 Møte med Eldrerådet 11.03.15 

 Møte med Barn og unges kommunestyre 26.03.15 

3 Føringer 

3.1 Nasjonale føringer 

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

rikspolitiske retningslinjer, rundskriv, bestemmelser for tilskuddsordninger m.v. De viktigste 

nasjonale føringene det er tatt hensyn til i planarbeidet er følgende: 

 Stortingsmelding nr. 26 (2011-2012) Den norske idrettsmodellen 

 Stortingsmelding nr. 34 (2012-2013) Folkehelsemeldingen 

Styringsgruppe Arbeidsgruppe 
Rådmann Kultur 
Kommunalsjefer Fet idrettsråd 
Eiendomssjef 
Kultursjef        
Enhetsleder Kommunalteknikk                               

Eiendom 
Samfunn og næring 
Kommunalteknikk 

Enhetsleder Samfunn og næring 
 

Helse (repr. fra folkehelseteamet) 
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 Stortingsmelding nr. 39 (2000-2001) Friluftsliv – Ein veg til høgare livskvalitet 

 Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging 

 Kommunal planlegging for idrett og fysisk aktivitet (veileder) 

 Lov om planlegging og byggesaksbehandling 

 Nasjonal strategi for et aktivt friluftsliv 

3.2 Regionale føringer  

 Sektorplan om anlegg for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet 2010-2013 

Sektorplanen legger føringer for fylkeskommunen og kommuner over hvilke store idretts- 

og friluftslivsanlegg som kan søke om spillemidler i planperioden. Sektorplanen beskriver 

fylkets målsetninger rundt anlegg for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet, universell 

utforming og miljømessige utfordringer for etablering, drift og vedlikehold av ulike 

anlegg. Det legges vekt på betydningen av tilgjengelige arealer både for organisert og 

uorganisert fysisk aktivitet i Akershus. 

 Regional plan for Akershus 2016-2030 -  Idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet 

Denne planen er under arbeid og vil erstatte «Sektorplan om anlegg for idrett, friluftsliv 

og fysisk aktivitet 2010-2013». Formålet med den regionale planen er å oppnå et 

trendskifte for økt fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv i hverdagen for alle nåværende og 

framtidige innbyggere i Akershus frem mot 2030. 

3.3 Kommunale føringer 

 Kommuneplan for Fet 2014-2026 

 Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet 2009-2013 

 Kommunedelplan for folkehelse 2015-2019 

4 Utviklingstrekk i Fet kommune 

Fet kommune har hatt en jevn befolkningsvekst de siste årene. I arealdelen i Kommuneplan for 

Fet 2014-2026 skisseres det at Fet kommune kan ha mellom 13000 og 14000 innbyggere i 2026. 

Kommunestyret har i forbindelse med behandling og godkjenning av både planstrategien 2012-

2016 og kommuneplan 2014-2026, vedtatt at en ikke ønsker en befolkningsvekst på mer enn 

1,5% i året. Fet kommune består av en ung befolkning med en litt større andel barn enn 

landsgjennomsnittet, og færre eldre. Økningen i antall innbyggere fører til at idrettslagene vil få et 

større behov for bedre og flere anlegg. 

Personer i Fet 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Antall 9734 9799 9963 10139 10238 10431 10626 10810 11048 11199 

Årlig endring 167 65 164 176 99 193 195 184 238 151 

Årlig endring i % 1,02 0,67 1,67 1,77 0,98 1,89 1,87 1,73 2,2 1,37 

Tabell 1 Befolkningsutvikling i Fet kommune 2006-2015 
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5 Resultatvurdering av forrige plan 

I kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet 2009-2013 ble det valgt følgende visjon for Fet 

kommunes idrettspolitikk: «Idrett og fysisk aktivitet for alle». Visjonen skulle forme den 

langsiktige utviklingen i kommunen og anleggsutvikling skulle være et virkemiddel for å legge til 

rette for aktivitet. Hovedmålet skulle være: «Fet kommune vil i samarbeid med lag og foreninger 

jobbe for at innbyggerne i kommunen skal gis mulighet til å drive idrett/fysisk aktivitet ut fra 

egne forutsetninger og behov. Innbyggerne skal gis mulighet til å drive fysisk aktivitet i 

nærkontakt med naturen, til det beste for helse og trivsel». Videre ble det listet opp en rekke 

strategier for idrettsutviklingen i Fet kommune. 

Det er utfordrende å vurdere den forrige kommunedelplanen, da hovedmålet og de ulike 

strategiene for idrettsutvikling i Fet kommune, gjør at det blir veldig mange faktorer som spiller 

inn i vurderingen. Generelt sett kan man si at planen har vært førende for anleggsutviklingen i 

kommunen. Ved den årlige rulleringen av handlingsprogrammet, har anlegg for idrett og 

friluftsliv blitt prioritert inn i kommunedelplanen. Nedenfor følger en oversikt over hvilke anlegg 

som er realisert ved hjelp av spillemidler og hvilke anlegg som ikke er realisert i perioden 2009-

2013(14).  

5.1 Følgende anlegg er tildelt spillemidler i perioden 2009-2013(14) 

Ordinære anlegg 

Anlegg Utbygger Totalkostnad Spillemidler År 

Dalen orienteringskart – 
rehabilitering 

Fet orienteringslag 291.000 96.000 2014 

Fedrelandet idrettsplass – lagerbygg 
for vedlikeholdsmateriell 

Fet idrettslag 715.000 232.000 2014 

Hvaltjern skistadion – 
snøproduksjonsanlegg 

Fet skiklubb 2.343.000 700.000 2013 

Dalen skole – flerbrukshall Fet kommune 25.455.000 2.000.000 2011 

Dalen skole – flerbrukshall Fet kommune 25.455.000 1.500.000 2010 

Gransdammen orienteringskart – 
rehabilitering 

Fet orienteringslag 232.000 77.000 2009 

 

Nærmiljøanlegg 

Anlegg Utbygger Totalkostnad Spillemidler År 

Garderåsen ballplass – ballbinge* Garderåsen 
borettslag 

568.000 200.000 2013 

Østersund skole – 
sandvolleyballbane 

Fet kommune 219.000 109.000 2010 

Garderåsen terrasse – flerbruksflate Fet idrettslag 455.000 200.000 2010 

Garderåsen terrasse – 
kunstgressløkke 

Fet idrettslag 795.000 200.000 2009 

*Spillemidlene ble inndratt i 2014, da Garderåsen Borettslag sa ifra om at de ikke skulle realisere 

prosjektet. 
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5.2 Ikke realiserte prosjekt i perioden 2009-2013(14) 

Anlegg Utbygger Planlagt 
oppstartsår 

Kommentar 

Idrettshall Fet kommune 2010 Videreføres i denne planen, 
med Fet IL som utbygger 

Tilrettelegging av Taterstien Fet og Sørum 
kommune 

2010 Gjennomføres uten 
spillemiddelsøknad 

Hvaltjern skistadion – 
klubbhus 
m/garderobeanlegg 

Fet skiklubb  Videreføres i denne planen 

Svømmehall Dalen skole – 
rehabilitering 

Fet kommune 2010 Se fotnote1 

Hoppbakke Heia Fet skiklubb  Prosjektet blir ikke realisert 

Klubbhus Åkrene Åkrene 
idrettsforening 

 Saken var utsatt på ubestemt 
tid i forrige kommunedelplan 

Innendørs skytebane Fet skytterlag  Realisert i 2008 med 6 
elektroniske skiver 

Skolekart/instruksjonskart – 
Riddersand skole 

Fet orienteringslag 2009 Kartprosjektet er gjennomført 
med støtte fra 
Sparebankstiftelsen. 

Skolekart/instruksjonskart – 
Garderåsen skole 

Fet orienteringslag 2010 Kartprosjektet er gjennomført 
med støtte fra 
Sparebankstiftelsen. 

Skolekart/instruksjonskart – 
Hovinhøgda skole 

Fet orienteringslag 2011 Kartprosjektet er gjennomført 
med støtte fra 
Sparebankstiftelsen. 

Skolekart/instruksjonskart – 
Dalen skole 

Fet orienteringslag 2012 Kartprosjektet er gjennomført 
med støtte fra 
Sparebankstiftelsen. 

 

 

                                                 
1 Fet kommune har oppgradert garderobe- og dusjanlegg på Dalen skole i 2012. Denne oppgraderingen er utenfor 
spillemiddelordningen. 
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6 Idretten i Fet kommune 

Den organiserte idretten i Fet kommune hadde i den siste planperioden en nokså stor nedgang i 

antall medlemskap fra 2010 til 2012, for så å få en tilsvarende økning i antall medlemskap fra 

2012-2013. Hva som førte til denne endringen er ikke helt sikkert, men økningen av medlemskap 

har fortsatt i 2014. I forhold til antall innbyggere i Fet kommune, var 35,97 % medlem av et 

idrettslag i 2014. I Akershus er 40 % av befolkningen medlem av et idrettslag, mens det på 

landsbasis er 37 %. 
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6.1 Idrettslag i Fet kommune 

Idrettslag Antall medlemmer Antall medlemmer under 20 år 

Dalen Idrettslag 365 172 

Enebakkneset Ungdoms- og 
Idrettslag 

86 32 

Fet Friidrettsklubb 133 88 

Fet Golfklubb 333 20 

Fet Idrettslag 1453 930 

Fet Orienteringslag 203 79 

Fet Skiklubb 747 302 

Fet Svømmeklubb 550 452 

Romerike Sportsskytterklubb 28  

Åkrene Idrettsforening 49  

Totalt: Fet Idrettsråd 3947 2075 
2: Alle tall er hentet fra idrettsregistreringen januar 2015 

6.2 Anlegg 

Fotball 

Det er tre idrettslag som har fotballag i Fet kommune; Dalen idrettslag, Fet idrettslag og Åkrene 

idrettsforening. Dalen IL har sine fotballbaner på Dalheim. Her har de en gressbane (11’er) og en 

ballbinge. Fet IL har en kunstgressbane (11’er), kunstgressbane (5’er) og et treningsfelt av gress 

på Fedrelandet. De har også en kunstgressløkke på Garderåsen Terrasse. Åkrene IF har en 

gressbane (11’er) på Åkrene. I tillegg til de nevnte banene, finnes det noen mindre gress- og 

grusbaner rundt omkring i kommunen. 

Fotball er den aktiviteten i Fet kommune som har flest aktive. Det er behov for flere spilleflater 

og disse burde være på kunstgress, slik at man får brukt de i en lengre periode av året. Det er 

planer om å bygge en kunstgress (11’er) på Dalheim og Fet IL og Åkrene IF er i dialog om et 

samarbeid om en kunstgress (11’er). 

I Akershus Fylkeskommunes statistikk som omhandler idrettsanlegg og anleggsdekning, ligger 

Fet kommune på tredje sisteplass blant kommunene på Romerike når det gjelder antall 

innbyggere per kunstgressbaner. Denne dekningen vil forbedres ved realisering av de planlagte 

kunstgressbanene. 

Friidrett 

Dalen IL og Fet Friidrettsklubb har friidrettsgrupper, og allidrett er en del av begge gruppene. 

Dalen IL har sitt anlegg på Dalheim, mens Fet Friidrettsklubb har en friidrettsbinge på 

Fedrelandet. I tillegg trenes det innendørs i henholdsvis Dalen skole og Østersund 

ungdomsskole. 

Golf 

Fet Golfklubb har sin aktivitet på Leikvin Golfpark. Her er det en 9 hulls bane og en driving 

range. I tillegg er det en sandbunker og putting og pitching greener, der man kan trene på ulike 

slag.   
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Idrettshall 

Fethallen er den eneste flerbrukshallen i Fet kommune som kan klassifiseres som normalhall 

(20x40m). De andre flerbrukshallene i kommunen er gymsaler og mindre flerbrukshaller. Det har 

lenge vært et stort behov for en flerbrukshall til i Fet kommune, da kapasiteten på treningstider er 

sprengt. I kommunen har vi flere idretter som krever treningstid i en flerbrukshall, blant annet 

håndball, innebandy og gymnastikk og turn. Fet IL jobber med å bygge en dobbeltflerbrukshall 

og har meldt inn dette som et anleggsprosjekt i den kommende planperioden. Ved realisering av 

en dobbeltflerbrukshall vil Fet kommune være en av de beste kommunene på Romerike, når det 

gjelder antall innbyggere per spilleflate i idrettshaller. 

Nærmiljøanlegg 

Nærmiljøanlegg er viktige i arbeidet med å tilrettelegge for lavterskeltilbud og egenorganisert 

trening. Det er ikke lov å drive organisert trening på et nærmiljøanlegg, da dette skal være 

tilgjengelig for alle. De fleste nærmiljøanleggene i Fet kommune er ballbinger og fotballøkker som 

ligger i tilknytning til skolene. I planperioden for denne kommunedelplanen bør kommunen og 

lag og foreninger se på muligheten for å bygge andre typer nærmiljøanlegg. Det er spesielt viktig 

at ungdom har et aktivitetstilbud i nærmiljøet, da friområder i forbindelse med boligutbygging 

som regel er avsatt til lekeareal. Dette lekearealet er vanligvis kun attraktivt for små barn. 

Ved utviklingen av uteområder ved skoler og barnehager, er det viktig å tenke på nærmiljøanlegg 

som også inneholder friluftslivsaktiviteter. Dette kan være tilrettelegging av turstier i nærheten av 

uteområdene. 

Orienteringskart 

Fet Orienteringslag har mange orienteringskart i Fet kommune som dekker både 

sprintorientering, turformål, nærmiljøkart og skiløypekart. Laget bruker Hvalstjern/Heia 

Skistadion som sitt hovedområde og de ønsker, i likhet med Fet Skiklubb, bedre fasiliteter på 

Hvalstjern. En utfordring for orienteringslag når det gjelder spillemidler til orienteringskart, er at 

kategorien «mindre kostnadskrevende nærmiljøanlegg» er avviklet. Innenfor denne kategorien 

kunne man søke spillemidler til nærmiljøkart og nedre godkjente kostnadssum var kr 20.000,-. Nå 

må man søke på nærmiljøkart i kategorien «nærmiljøanlegg» og her er nedre godkjente 

kostnadssum kr 50.000,-. Kostnadene ved et nærmiljøkart er sjelden så store, og det fører til at 

man ikke kan få spillemidler til slike kart. 

Skiidrett 

Fet kommune, Fet Skiklubb og Enebakkneset UIL preparerer skiløyper. Enebakkneset UIL har 

sitt løypenett helt sør i kommunen, mens Fet Skiklubb har skianlegg på Hvaltjern. På Hvaltjern er 

det flere skiløyper, rulleski/HC-tilpasset løype, snøproduksjonsanlegg og skiskytingsanlegg. 

Skiklubben ønsker å utbedre sanitærfasilitetene på Hvaltjern ved å bygge et klubbhus. Dette 

klubbhuset kan også andre brukere av Hvaltjern ha nytte av. 
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Skytebane 

Fet Skytterlag har sitt anlegg på Brattåsen. Her er det innendørs 15 meter skytebane med 

elektroniske skiver. Utendørs er det en 300metersbane bestående av en standplass for 16 skyttere 

med tilsvarende komplette elektroniske skiver. I tillegg er det en 100metersbane med standplass 

for 10 skyttere for konkurranseskyting på tilhørende 10 elektroniske skiver. Fet Skytterlag har satt 

opp et eget skivesett med 8 elektroniske skiver som benyttes i forbindelse med storvilttrening. 

Alle de elektroniske skivene kan det byttes frontfigur på, og normalt er det to skiver som har 

villrein-front som benyttes i forbindelse med skyting til jegerprøven. 

Svømmeanlegg 

Det er to svømmehaller i Fet kommune. På Dalen skole er det et basseng på 25 meter, mens det 

på Østersund ungdomsskole er et basseng på 16,6 meter. Fet Svømmeklubb har 

treningsaktiviteter i begge svømmehallene og de har også ansvaret for folkebad. Fet kommune er 

en av de bedre kommunene på Romerike når det gjelder antall innbyggere per svømmeanlegg, 

men det har kommet innspill med ønsker om flere svømmehaller og gjerne et stort 

svømmeanlegg med stupeanlegg. I tillegg er det behov for rehabilitering av svømmehallen på 

Dalen skole og svømmehallen på Østersund ungdomsskole. Fet Svømmeklubb vil være en viktig 

del av rehabiliteringsprosjektene, da de innehar stor kompetanse om svømmehallene og 

rehabiliteringsbehovene. 

Det har også kommet innspill på behovet for et terapibasseng/varmtvannsbasseng i kommunen. 

I sak 62/15 «Plan for etablering av flere plasser med heldøgns omsorg på Pålsetunet bo- og 

servicesenter» i kommunestyret 22.06.15, ble det enstemmig vedtatt et eget tiltak som omhandlet 

terapibasseng/varmtvannsbasseng: «Muligheten for terapibasseng eller varmtvannsbasseng 

utredes i forbindelse med byggetrinn 2 – ombygging av administrasjonsavdelingen». 

7 Friluftsliv 

Det er flotte muligheter for friluftsaktiviteter i Fet kommune. Det finnes badeplasser, 

fiskeplasser, turstier, skiløyper, kulturlandskap, vassdrag osv. Tilretteleggingen av områder for 

friluftsliv gjøres både av kommunen og av frivillige lag og foreninger. En utfordring ved denne 

tilretteleggingen er å samle informasjonen om de ulike friluftslivsområdene og aktivitetene. En 

del av denne tilretteleggingen er merking av turløyper og turstier. I deler av kommunen er det 

godt oppmerkede områder, men det er fortsatt noen steder hvor oppmerkingen mangler. Det har 

kommet flere innspill til kommunedelplanen om denne utfordringen. 

Akershus fylkeskommune har invitert alle kommunene i Akershus til å delta og bidra i et flerårig 

prosjekt med formål å kartlegge og verdsette kommunenes områder egnet for friluftsliv. Fet 

kommune har meldt sin interesse for dette prosjektet. Prosjektet vil bidra til at informasjonen om 

friluftsliv i kommunen samles på et sted og man kan unngå at viktige friluftslivsområder bygges 

ned eller ikke blir godt nok ivaretatt. Kartleggingen og verdivurderingen av friluftslivsområdene 

vil skje i samarbeid med befolkningen i Fet kommune.  
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7.1 Statlig sikrede friluftslivsområder 

Et område som har betegnelsen «statlig sikrede friluftslivsområde» er et friluftslivsområde for 

blant annet bading, turgåing, naturopplevelser og mosjonsaktivitet. Det er krav om egen 

forvaltningsplan for statlig sikrede friluftslivsområder. Planen må inneholde fakta om kommunen 

og friluftslivsområdet, behov for tiltak i planperioden og driftsplan for planperioden. Fet 

kommune har fire friluftslivsområder som har betegnelsen «statlig sikrede friluftslivsområde»: 

Stasjonsstranda, Fetsund lenser, Gansvika og Søndre Bjanes. Under arbeidet med 

kommunedelplanen, har det kommet inn flere ønsker om at Hvaltjern burde bli et «statlig sikret 

friluftslivsområde». Hvaltjern er et utfartssted som brukes hele året av befolkningen i Fet. 
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8 Kommunens idretts- og friluftslivspolitikk 

Visjonen til Fet kommune er Sammen skaper vi trivsel og utvikling i Fet. Verdiene åpenhet, respekt og 

ansvar følger opp denne visjonen. I kommuneplanen for 2014-2026 er det formulert tre 

satsningsområder for Fet kommune: 

1. Identitet og samhold 

2. Fetsund sentrum 

3. Bokvalitet og oppvekstmiljø 

Under hvert satsningsområde er det underpunkter som beskriver hvordan vi vil ha det i 2026 og 

hva som må gjøres for å oppnå disse ønskene. Med utgangspunkt i de tre satsningsområdene og 

deres underpunkter, er det formulert målsettinger for kommunens satsing innenfor idrett, 

friluftsliv og fysisk aktivitet. 

8.1 Idrett 

 Kommunen skal i samarbeid med Fet Idrettsråd og øvrige frivillige lag og foreninger 

legge til rette for aktiviteter for innbyggerne. 

 Kommunen skal involvere Fet Idrettsråd i alt planarbeid som omhandler idrett, friluftsliv 

og fysisk aktivitet. 

 Kommunen hjelper byggherre med utarbeidelse og innsending av spillemiddelsøknad. 

 Nye anlegg skal følge retningslinjer for universell utforming. 

8.2 Friluftsliv 

 Kommunen skal tilrettelegge Taterstien og Kongeveien som turstier. 

 Kommunen skal kartlegge og verdsette kommunens områder egnet for friluftsliv. 

 Kommunen skal ha som mål om å øke antall «Statlig sikrede friluftsområder».  

 Kommunen skal tilrettelegge for friluftsliv i tilknytning til Varåvassdraget. 

8.3 Fysisk aktivitet 

 Kommunen skal legge til rette for gode møteplasser for aktivitet og opplevelser i 

nærmiljøene. 

 Kommunen skal legge til rette for økt bruk av sykkel gjennom: 

o Flere og bedre sykkelparkeringer. 

o Tørre sykkelparkeringer. 

o Sykkelveier. 
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9 Spillemidler 

Spillemidler til anlegg for idrett og fysisk aktivitet er hjemlet i lov om pengespill m.v. 

(pengespilloven) av 28. august 1992 nr. 103 med senere endringer, der det i § 10, andre ledd heter: 

«Overskuddet fra spillevirksomheten i selskapet og datterselskapet fordeles med 64 % til 

idrettsformål, 18 % til kulturformål og 18 % til samfunnsnyttige eller humanitære organisasjoner 

som ikke er tilknyttet Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF). 

Midlene fordeles av Kongen». 

Spillemidler til bygging og rehabilitering av idrettsanlegg skal bidra til en infrastruktur som gir 

befolkningen mulighet til å drive både egenorganisert aktivitet og aktivitet i regi av den frivillige 

medlemsbaserte idretten. 

Kommuner, fylkeskommuner, idrettslag i NIF og andre sammenslutninger kan søke om 

spillemidler til anlegg for idrett og fysisk aktivitet. Anlegget det søkes midler til må være del av en 

vedtatt kommunal plan som omfatter idrett og fysisk aktivitet. Det kan søkes innenfor to 

kategorier: 

Ordinære anlegg 

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

Som hovedregel kan det søkes om tilskudd på inntil 1/3 av godkjent kostnad til bygging og/eller 

rehabilitering av ordinære anlegg. For flere anleggstyper er det fastsatt særskilte maksimale 

tilskuddsbeløp. Der ikke annet er bestemt utgjør kr 150 000 (per 2015) nedre grense for godkjent 

kostnad ved beregning av tilskudd. Eksempler på ordinære anlegg er flerbrukshaller, 

kunstgressbaner, klubbhus. 

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 vil si blant annet 

anlegg uten tak. 

Det kan søkes om tilskudd på 50 % av godkjent kostnad. Maksimalt tilskudd per anleggsenhet er 

kr 300 000 (per 2015). Nedre beløpsgrense for godkjent kostnad er kr 50 000 (tilskudd kr 25 000). 

Eksempler på nærmiljøanlegg er sandvolleyballbane, trimparker, ballbinger. 

9.1 Søknadsprosessen 

Søknadsskjema finnes på www.idrettsanlegg.no. Søknaden fylles ut og sendes elektronisk til 

kommunen. Mange av de som søker om spillemidler, er ukjent med søknadsprosessen og 

utarbeidelsen. I Fet kommune er det Kulturenheten som kan bistå søker med utarbeidelsen av 

søknaden. Når samtlige søknader har innkommet, utarbeider kommuneadministrasjonen i samråd 

med Fet idrettsråd en prioritert liste over søknadene. Den prioriterte listen vedtas i 

Kommunestyret før den videresendes til Akershus fylkeskommune. 

http://www.idrettsanlegg.no/
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9.2 Kommunal garanti 

Når andre enn kommunen står som søker, må kommunen garantere for tilbakebetaling av tildelte 

og utbetalte spillemidler ved tilskuddsmottakers eventuelle mislighold. Dette gjelder når samlet 

tilskudd til nybygg og/eller rehabilitering av anlegget overstiger kr 3 000 000. Kravet om 

kommunal garanti gjelder for følgende anleggstyper: 

 Alle typer haller 

 Alpinanlegg 

 Golfanlegg 

 Motorsportanlegg 

 Kunstisbaner (hurtigløp og/eller bandy) 

 Rideanlegg 

9.3 Forskuttering 

Akershus har et stort etterslep på tildeling av spillemidler. I kommuner med mange 

spillemiddelsøknader er det ofte flere års venting på tildeling av spillemidler fra fylkeskommunen. 

Etterslepet har ikke vært et problem i Fet kommune, da Fet kommune er blant kommunene i 

Akershus med lavest søknadssum og få spillemiddelsøknader hvert år. På handlingsprogrammet 

nedenfor er det mange søknader de neste årene. Det kan føre til et etterslep i Fet kommune. 

Etterslepet kan bli en utfordring for idrettslagene, som må ta opp lån i påvente av tilsagn fra 

spillemidlene, for å kunne betjene de løpende kostnadene ved bygging av et idrettsanlegg. Flere 

kommuner har avsatt egne midler til å forskuttere for idrettslagene. 

9.4 Tilskudd til bygging av idrettsanlegg 

Kommunale tilskudd til bygging av idrettsanlegg kan stimulere til anleggsutvikling hos 

frivilligheten i Fet kommune. Et eventuelt økonomisk bidrag til anleggsutbygging må innarbeides 

i økonomiplanen i kommunen og vedtas av Kommunestyret. 
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10 Handlingsprogram for anlegg og planlagt gjennomføring 

På bakgrunn av innmeldte anlegg er det satt opp et prioritert handlingsprogram i samråd med Fet 

idrettsråd. Med forbehold om at det foreligger nødvendige godkjente reguleringsplaner og 

tillatelser for øvrig, er handlingsprogrammet gjeldene for 2016-2018.  

Handlingsprogrammet rulleres hvert år slik at prioriteringsrekkefølgen kan endres ut fra 

framdriften på de enkelte anlegg og eventuelle endrede forutsetninger. Rullert handlingsprogram 

vedlegges søknader om spillemidler til Akershus Fylkeskommune. 

10.1 Ordinære anlegg 

Prioritet Søker Anleggstype Totalkostnad Spillemidler Søknadsår 

1 Fet Idrettslag Fet Arena – Dobbel 
flerbrukshall 

92.125.000 15.000.000 2016 

2 Fet Idrettslag Fet Arena - Klatrevegg 92.125.000 2.500.000 2016 

3 Fet Idrettslag Fet Arena - Klubbhus 92.125.000 1.000.000 2016 

4 Fet Idrettslag Fet Arena - 
Aktivitetsrom 

92.125.000 700.000 2016 

5 Fet Idrettslag Fet Arena – Sosiale 
rom 

92.125.000 500.000 2016 

6 Dalen 
Idrettslag 

Kunstgressbane 6.000.000 2.000.000 2017 

7 Fet Skiklubb Klubbhus/sanitæranleg
g 

  2017 

8 Fet 
Kommune 

Rehabilitering – 
Svømmebasseng 
Østersund 
ungdomsskole 

  2017 

9 Fet 
Kommune 

Rehabilitering – 
Garderobebygg 
Fethallen 

  2017 

10 Fet 
Kommune 

Rehabilitering – 
Fedrelandet kunstgress 

2.000.000 1.000.000 2017 

11 Fet 
Idrettslag/(Åk
rene 
Idrettsforenin
g) 

Kunstgressbane 12.000.000 4.000.000 2017 

12 Fet Skiklubb Utvidelse av 
skiskytterbanen 

  2017 

13 Fet kommune Rehabilitering – 
Svømmebasseng Dalen 
skole 

  2018 

 

10.2 Nærmiljøanlegg 

Prioritet Søker Anleggstype Totalkostnad Spillemidler Søknadsår 

1 Fet Idrettslag Rehabilitering – 
kunstgress ballbinge 

300.000 150.000 2016 

2 Fet Idrettslag Aktivitetspark 250.000 125.000 2017 



Kommunedelplan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet 2015-2025 Side 19 

 

3 Dalen 
Idrettslag 

Treningspark 250.000 125.000 2017 

4 Fet Kommune Rehabilitering – Dalen 
kunstgressbane 5’er 

  2017 

 

11 Langsiktig del 

Søker Anleggstype Totalkostnad Spillemidler Søknadsår 

Fet Idrettslag Basishall – turn 14.000.000 4.000.000 2020 

Fet 
Orienteringslag 

Orienteringskart – 
Hvalstjern/Skauen 

   

Fet 
Orienteringslag 

Orienteringskart – 
Garderåsen 

   

Fet 
Orienteringslag 

Orienteringskart – 
Gullsmedåsen 

   

Fet 
Orienteringslag 

Orienteringskart – 
Kaståsen 

   

Fet kommune Stasjonsstranda – turvei    

Fet kommune Stasjonsstranda – 
treningspark 

   

Fet kommune Stasjonsstranda – 
badeplassfasiliteter 

   

Fet kommune Rehabilitering – Ballbinge 
Hovinhøgda skole 

   

Fet kommune Rehabilitering – Ballbinge 
Garderåsen skole 

   

Dalen Idrettslag Stensrud - Ballbinge    
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12 Kart 

 

1 Kartet viser plasseringen av idrettsanlegg til de fire største idrettene i Fet kommune 


