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Saken gjelder: 
 

Godkjenning av protokoll fra forrige møte. 
 
 
 
Rådmannens forslag til innstilling/vedtak: 
 

Protokoll godkjennes slik den foreligger. 
 
 
 
 

Vedlegg: 
Møteprotokoll - Komite for oppvekst, omsorg og kultur - 02.06.2015 
 
 
 



SPYDEBERG KOMMUNE 

 

Møteprotokoll 
for 

Komite for oppvekst, omsorg og kultur 
 
Møtedato: 02.06.2015 
Møtested: Formannskapssalen 
Møtetid: 17:30 - 20:00 
 
 

Til stede Medlemmer: 
Arza Sudic Süslü, Frode Melum, Gro Pettersen, Jarl Meland, Sigrun Egeland, 
Torstein Skjolden 
 

Varamedlemmer: 
Kari Ørnø 

Forfall Kyrre Havelin 

Administrasjonen Hans Moesgaard 

Spydeberghalvtimen Mia Ørnø (6 år) hadde ordet i forhold til mangel på lekeplasser i sentrum 

 
 

Saksliste 
Saksnr Tittel 
  

09/2015 Godkjenning av møteprotokoll 

10/2015 Tilstandsrapport for Skolen i Spydeberg 2015 

11/2015 Mulighetsstudie vedrørende ny barneskole- våren 2015 

12/2015 Organisering av politisk struktur 2015 - 2019 

 
 
  



09/2015: Godkjenning av møteprotokoll 
 
Behandling: 
 
Gro Pettersen er oppført to ganger i oversikten over deltakere i møtet. 
 
VOTERING: Enstemmig som foreslått av rådmannen.  

 

Vedtak: 
 
Protokoll godkjennes slik den foreligger. 

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

10/2015: Tilstandsrapport for Skolen i Spydeberg 2015 
 
POLITISK SAKSORDFØRER: Gro Pettersen 
 
Behandling: 
 
VOTERING: Enstemmig som foreslått av rådmannen.  

 

Innstilling til Kommunestyret: 
Tilstandsrapporten tas til orientering  

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

11/2015: Mulighetsstudie vedrørende ny barneskole- våren 2015 

 
Behandling: 
Forslag fra Høyre, Senterpartiet, Arbeiderpartiet og Venstre:  
 
Det foreslås umiddelbart gjennomført ytterligere utredning for å finne det beste 
lokaliseringsalternativet innenfor dagens kommunegrenser.  
 
VOTERING: Fem stemmer for og to stemmer mot (Jarl Meland (FRP) og Sigrun Egeland (KRF).  
 
Forslag fra Fremskrittspartiet:  
 
KOOK mener det er viktig at alle aktuelle lokaliseringsalternativer vurderes.  
 
VOTERING: En stemme for (Jarl Meland) og seks stemmer mot.  
 
Forslag fra Høyre, Senterpartiet, Arbeiderpartiet, Fremskrittspartiet og Venstre: 



 
Formannskapet oppfordres til samtidig å starte arbeidet med en finansiering av en ny skole.  
 
VOTERING: Seks stemmer for og en stemme mot (Sigrun Egeland) 

 

Uttalelse til Formannskapet: 
KOOK støtter rådmannens innstilling om at saken tas til orientering med følgende tillegg:  
 
- Det foreslås umiddelbart gjennomført ytterligere utredning for å finne det beste 
lokaliseringsalternativet innenfor dagens kommunegrenser.  
- Formannskapet oppfordres til samtidig å starte arbeidet med en finansiering av en ny skole.   

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

12/2015: Organisering av politisk struktur 2015 - 2019 

 
Behandling: 
Forslag fra Senterpartiet:  
 
KOOK støtter rådmannens innstilling med følgende tilføying: 
- Det tilstrebes at minimum tre av UHOK og UMNTs syv medlemmer, heriblant leder, velges blant 
kommunestyrets representanter.  
 
VOTERING: Enstemmig som foreslått av Senterpartiet.  

 

Uttalelse til Formannskapet: 
 
KOOK støtter rådmannens innstilling med følgende tilføying: 
- Det tilstrebes at minimum tre av UHOK og UMNTs syv medlemmer, heriblant leder, velges blant 
kommunestyrets representanter.  
 

 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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HØRING  - FINANSIERING AV PRIVATE BARNEHAGER 

      
 

Saksbehandler Arkiv ArkivsakID 

Per Jarle Hestnes FE - 223, FA - A10 14/2357 

 

 
 
 
Saken gjelder: 
Høring i tilknytning til utredning av modeller for finansiering av ikke-kommunale barnehager og 
utarbeidelse av tilhørende forskrifter 
 
Politisk saksordfører: 
 
Denne saken skal sluttbehandles av Komiteen for Oppvekst, Omsorg og Kultur. 
 
Saksopplysninger 
Det er barnehagelovens § 14 som fastlegger kommunenes plikt til å finansiere de ikke-kommunale 
barnehagene. Hovedmålet er likeverdig behandling av kommunale - og ikke-kommunale barnehager 
innen den enkelte kommune, - jfr. § 14 tredje ledd. Det følger av forskrifta om likeverdig behandling 
§ 8 at tilskuddet til de ikke-kommunale barnehagene skal beregnes ut fra kommunens to år gamle 
regnskap. Forskrifta åpner for at kommuner som ønsker det kan benytte nasjonale satser både i 
forhold til driftstilskudd og kapitaltilskudd om man velger dette. 
 
Kunnskapsdepartementet har gitt Utdanningsdirektoratet i oppdrag å utrede en finansieringsmodell 
som er basert på nasjonale gjennomsnittlige utgifter i kommunale barnehager med mulighet for lokal 
justering og en finansieringsmodell som tar utgangspunkt i at tilskuddet baseres på utgiftene i den 
enkelte kommune, - jfr. oppdragsbrev 19-14. 
 
Utdanningsdirektoratet legger opp til en åpen høring og ønsker innspill på hvilket av modellene som 
bør innføres. Direktoratet har lagt frem høringsnotat med forslag om to finansieringsmodeller for 
finansieringen av de ikke-kommunale barnehagene med tilhørende forskrifter. Høringsnotatet er 
datert 22.5.15. Høringsfristen er satt til 20.8.15. 
 
Vurdering 
Den ene finansieringsmodellen tar utgangspunkt i at tilskuddene til godkjente ikke-kommunale 
barnehager beregnes med utgangspunkt i utgiftene i kommunale barnehager i egen kommune -   
med noen justeringer knyttet til pensjon og kapitaltilskudd. Den andre modellen tar utgangspunkt i 
nasjonale gjennomsnittlige utgifter i kommunale barnehager. På det viset fremkommer nasjonale 
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satser for tilskudd, som justeres i kommunene med de lokalekostnadsdriverne bemanningstetthet og 
arbeidsgiveravgift. 
 
Kommunene mottar pr. dags dato tilskudd til finanseringen av de kommunale oppgavene gjennom 
rammetilskudd og skatteinntekter. Den sentrale begrunnelsen for rammefinansieringen er at det gir 
rom for lokale løsninger og medvirker til at ressursbruken er tilpasset økonomien i den enkelte 
kommune. Rammefinansieringen vurderes som et viktig verktøy i det lokale selvstyret og legger til 
rette for at det lokale tjenestetilbudet blir gjenstand for lokale politiske prioriteringer. 
Rammefinansieringen stimulerer på dette viset til at kommunen kan tilby mest mulig tjenester for 
hver enkelt krone.  
 
I dagens finansieringsmodell av de private barnehagene beregnes tilskuddet til de ikke-kommunale 
barnehagene ut fra kostnadsnivået i kommunens egne barnehager. Dette gjøres med utgangspunkt i 
to års gamle regnskap som justeres for lønns- og prisvekst fra tilskuddsåret. Denne modellen gjør at 
kommunestyrets prioriteringer er avgjørende for hvordan kommunens samlede barnehagetilbud skal 
være og gir politikerne ansvar og mulighet til å påvirke barnehagetilbudet gjennom arbeidet med 
kommunebudsjettet. Utdanningsdirektoratet og Kommunenes sentralforbund mener at dagens 
finansieringsmodell i det vesentlige samsvarer best med hensynet bak rammefinansieringen – og 
rådmannen støtter dette synet. 
 
Om nasjonal sats for tilskudd til private barnehager legges til grunn vil kommunestyrets prioriteringer 
ikke påvirke hvordan kommunens samlede barnehagetilbud skal være, fordi det er driftskostnadene i 
alle landets kommuner som danner grunnlaget for tilskuddet. Det legges imidlertid opp til en lokal 
justering knyttet til bemanningstetthet og arbeidsgiveravgift, som i noen grad vil påvirke satsene for 
tilskudd, men i langt mindre grad enn dagens modell. På denne bakgrunnen vurderes at kommunen i 
mindre grad gis anledning til å produsere et riktig og godt barnehagetilbud til riktig kostnad. 
 
Det vurderes videre at bruk av nasjonal sats i finansieringen av de ikke-kommunale barnehagene kan 
føre til ulik finansiering av private - og ikke-kommunale barnehager, som medfører at en kommunal 
og en privat barnehage som ligger på samme sted og har likt antall barn ender opp med forskjellige 
økonomiske rammer. Dette kan forklares ved at kommuner med god økonomi har anledning til å 
prioritere mer av sine midler til barnehagesektoren som bidrar til å trekke de nasjonale satsene opp, 
mens det for en mindre og inntekst svak kommune kan være krevende å prioritere betydelig mer av 
sine økonomiske midler til samme formålet. Ut fra prinsippet om likeverdig behandling av ikke-
kommunale og kommunale barnehager vurderes at det vil være svært uheldig å styrke de private 
barnehagene uten å gi tilsvarende styrking av den kommunale barnehagen. 
 
Spydeberg kommune er en mindre kommune med økonomiske utfordringer og heller lave utgifter til 
barnehagesektoren sammenlignet med de fleste av landets kommuner. En overgang til nasjonale 
satser vil medføre at de private barnehagene får mer midler til drift og på den måten et fortrinn i 
konkurransen med mindre kommunestyret øker bevilgningen tilsvarende til den kommunale 
barnehagen. Pr. dags dato er den nasjonale satsen for tilskudd pr. barn i alder 0-3 år 26.836 kroner 
høyere enn den kommunale satsen og 15.009 kroner høyere når det gjelder barn over tre år. Med 
dagens utnyttelse av barnehagene vil en overgang til nasjonal sats medføre et økt driftstilskudd til de 
private barnehagene i millionklassen. I fall kommunens egne barnehager skal få like betingelser må 
det bevilges tilsvarende, som vil medføre en stor merutgift for kommunen. 
Det opplyses at Utdanningsdirektoratet foreslår i høringsnotatet at det gjøres noen enkelte mindre 
endringer i finansieringsmodellen for de private barnehagene. I dagens ordning baseres tilskuddet til 
de private barnehagene på kommunens faktiske pensjonspremier - inkludert reguleringspremier. 
Siden flere private barnehager har lavere pensjonsutgifter foreslås å trekke fra kommunens 
pensjonsutgifter inkludert arbeidsgiveravgift og legge på et sjablongtillegg på 14 § tillagt 



arbeidsgiveravgift. Bestemmelsen foreslås supplert med en søknadsordning for private barnehager 
med høye pensjonskostnader. 
 
Når det gjelder kapitaltilskudd, er det pr. dags dato mulig for kommunene å legge egne kapitalkost-
nader til grunn, men dette er kompliserte beregninger. De fleste kommuner benytter derfor den 
nasjonale satsen. I høringsnotatet anbefaler Utdanningsdirektoratet at kapitaltilskuddet kun skal 
beregnes ut fra nasjonal sats og oppholdstime fastsatt i forskrift, som garanterer ikke-kommunale 
barnehager et minimumstilskudd. I fall barnehagen har vesentlig høyere kapitalkostnader enn 
minimumsatsen og godkjenning fra kommunen som etter forskriften gir høyere kapitaltilskudd - så 
skal barnehagen få tilskudd tilsvarende sats i godkjenningsåret som fastsatt i forskrift. Rådmannen 
har ingen innvendinger til dette punktet. 
 
Rådmannen vurderer at rammefinansieringen er en viktig forutsetning for at kommunene skal ha 
lokalt handlingsrom, slik at de kan gjøre lokale tilpasninger av tjenestene og legge kvaliteten på 
ønsket nivå. På denne bakgrunnen gir rådmannen sin tilslutning til direktoratets vurdering av at en 
tilskuddsordning basert på nasjonale satser med lokal justering i mindre grad enn dagens 
finansieringsmodell samsvarer med hensynet med rammefinansieringen. 
 
Konklusjon 
Komiteens anbefaling sendes Utdanningsdirektoratet som svar på høringen. 

 
 
 
Rådmannens forslag til innstilling/vedtak: 
Spydeberg kommune anbefaler en finansieringsmodell med utgangspunkt i at tilskuddet til ikke-
kommunale barnehager beregnes ut fra kostnadene i kommunale barnehager i den enkelte 
kommune. 
 
      
 
Vedlegg: 

1. Høring - finansiering av private barnehager 
2. Dagens finansieringsmodell - forslag til forskrift om tilskudd til barnehager 
3. Finansieringsmodell nasjonal sats - forslag til forskrift om tilskudd til barnehager 
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Plan for idrett og friluftsliv -  rullering 
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Grete Skjelbred  
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Saken gjelder: 
Rullering av «Plan for idrett og friluftsliv for Spydeberg kommune».  
 
Politisk saksordfører: 
 
Denne saken skal sluttbehandles av kommunestyret.  
 
Saksopplysninger 
Anlegg for idrett, fysisk aktivitet det søkes spillemidler til må være innarbeidet i en kommunal plan. 
Det er ingen formelle krav til utarbeidelse av planen, slik at kommunen kan velge metode for 
utarbeidelse som passer dens struktur. Men prosessen og planen skal følge plan og bygningslovens 
bestemmelser for medvirkning. Planen bør rulleres/revideres en i hver kommunestyreperiode. 
Tiltaksdelen revideres årlig.  
 
Forslag til Plan for idrett og friluftsliv er utarbeidet av Spydeberg kommune i samarbeid med 
Spydeberg idrettsråd og Forum for friluftsliv. Planprosessen har gått parallelt med 
kommuneplanprosessen, og har fulgt deler av den sammen medvirkningsprosessen. Det har vært et 
åpent møte med verksted på temaene næringsutvikling og livskvalitet og nærmiljø ble gjennomført 
28. januar 2015, med ca. 80 deltakere i arbeidsgrupper. Innspill til plan for idrett og friluftsliv var 
sammen med folkehelse et eget tema på stasjonen «livskvalitet og nærmiljø».  Oppsummering av 
innspill fra verkstedet ble publisert på kommunens hjemmesider, på kommunens facebook-sider. 
Planen har ligget ute til høring i 5 uker. Det har kommet to høringsuttalelser til planen. 
Høringsuttalelsene følger vedlagt. 
 
Planen inneholder en tiltaksdel som revideres årlig.  
 
Vurdering 
Planen er utarbeidet i samarbeid med Spydeberg idrettsråd og Forum for friluftsliv. Planen har status 
som temaplan, og den vil være styrende for fremtidige satsninger innen idrett og friluftsliv for 
fremtiden.  
 
Arbeidsgruppen har gjort seg følgende refleksjoner i forbindelse med utarbeidelse av plane.   



SPYDEBERG KOMMUNE 
 

 

Antall innbyggere i Spydeberg kommune har vært økende de siste år. Har vi kapasitet og anlegg til å 
aktivisere befolkningsøkningen? Er det relevant å vurdere flere/større anlegg? Har kommunen 
økonomi og vilje til å støtte den frivillige innsatsen? Bør Spydeberg kommune «tenke større tanker» 
om arealer til fremtidige aktiviteter? Planen gir ikke uttømmende svar rundt alle problemstillinger, 
men rådmannen gir sine anbefalinger for hvilke prioriteringer som skal gjelde for fremtiden. 
 
I Spydeberg er det en innarbeidet praksis at kommunen i liten grad er anleggseier. I vår kommune er 
lagene etablerere, eier og driftere av sine anlegg. Kommunen har i stor grad en tilretteleggerfunksjon 
i tillegg til i noen grad å bidra med økonomisk tilskudd i forbindelse med anleggsetablering. Det 
legges til grunn av denne praksisen videreføres for fremtiden.  
 
I og med at det i hovedsak er frivillige organisasjoner som er anleggsetablerere er det flere faktorer 
som spiller inn for anleggsdekningen i Spydeberg. I hovedsak er det snakk om organisasjonens 
kapasitet og ressurser. Anleggsplanen som angir når de ulike anleggene planlegges etablert vil 
muligens oppfattes som lite presis, men planens ambisjon er å ikke sette opp anlegg på planen som 
det er liten realistisk at blir gjennomført. Hvem som eier anlegget og har ansvar for etablering og drift 
er viktig å presisere. Da dette er avgjørende for resultatoppnåelsen for planen.  
 
Plan for idrett og friluftsliv har status som temaplan, og er underlagt kommuneplanen. Planen har 
ikke mandat til å utpeke arealer. Avsetting av arealer skjer til idretts- og frilufts formål skjer i 
kommuneplanen. Planen er fri fra ansvar for å konkretisere/konkludere på areals avsetninger til ulike 
formål.  
 
Kommentarer til  høringsinnspill.  
 
Spydeberg idrettslag 
Spydeberg idrettslags høringsuttalelse etterlyser i hovedsak en mer konkret med plan  med 
arealavsetninger og konkretisinger av mål.  De er tydelige på at det ikke er ønske om at det skal 
ansettes en kulturkonsulent som server lag og foreninger. Ferdigstillelse av friidrettsdelen på 
Spydeberg stadion etterspørres også  
 
Med utgangspunkt i vedlagte høringsinnspill kommenteres idrettslagets innspill:  
 
Sikring av areal til idrettsformål og til parkering.  
I forhold til arealavsetninger skjer dette i  kommuneplanen som beskrevet tidligere i saken.  
 
Lag- og foreningskoordinator (kulturkonsulent)  
Med utgangs i tidligere innspill i medvirkningsprosessen ligger det inne et forslag i planen om en 
ansvar for lag og foreninger plasseres i kommuneadministrasjonen. Spydeberg idrettslag gir innspill 
om at det ikke er ønsket fra idrettens side.  
Når det gjelder ønske om en lag og foreningers person (kulturkonsulent) er dette et innspill som er 
spilt inn i flere  sammenhenger. På Spydeberg kommunes frivilligfest i februar ble dette fremmet som 
et ønske med den begrunnelse at man vil få mer ut av samarbeidet mellom offentlig og privat sektor.  
På dialogmøtet i april ble det overrakt er opprop signert av flere organisasjoner med ønske om det 
samme. Her ble det også skissert noen mulige løsninger for å få dette til.  Ønsket om kulturkonsulent 
var også tema på folkemøtet i januar. Denne presiseringen gjøres for få synliggjøre at det er flere 
synspunkter på dette. I forbindelse med utarbeidelse av Frivilligmeldingen anbefaler rådmannen 
punkt beholdes i planen.  
 
Anleggsplanen og prioritert rekkefølge på anleggene.  
I planen opereres det med en kortsiktig del og en langsiktig del. På den i den langsiktige delen er ikke 
anleggene satt opp i prioritert rekkefølge.  



SPYDEBERG KOMMUNE 
 

 

Når det gjelder anleggsplanen er den i hovedsak basert på innspill fra idretten i tillegg til at 
kommunen selv har vurdert hvilke anlegg der er behov for i fremtiden. Ingen av anleggene har 
kommet så langt i planleggingen at det er utarbeid noen finansieringsplan i forbindelse med en 
eventuell etablering. Idrettslaget er tydelig på at noen anleggene på den uprioriterte listen bør flyttes 
til den prioriterte liste. Rådmannen anbefaler ikke dette før det er konkrete planer på plass. Dette 
kan gjøres ved den årlige revideringen av tiltaksplanen.  
 
Ferdigstillelse av friidrettsanlegget 
Når det gjelder friidrettsbanen er den ferdigstilt i tråd med det som var intensjonen. Dette er gjort i 
et samarbeid med Spydeberg kommune og friidrettsgruppa. Anlegget er et rekruteringsanlegg for 
friidrett, og brukes også av skolene.  
 
Anleggsregister 
Idrettslaget påpeker at det er feil i anleggsoversikten som følges vedlagt. Dette vil det jobbes 
kontinuerlig med slik at anleggsoversikten til enhver til er korrekt.  
 
Innspill fra Spydeberg skole 
Spydeberg skole gir innspill på at det innarbeides et nærmiljøanlegg på skolens område på planen. 
Dette vil innarbeides på aktivitetsplanen.  
 
Konklusjon 
Plan for idrett og friluftsliv i Spydeberg er dokument som synligjør kommunens ambisjonsnivå for 
satsning på idrett og friluftsliv. For å få dette til er man helt avhengig av et godt samarbeid med 
idretts- og friluftslivsorganisasjonene i Spydeberg. Kommunens rolle er i stor grad som tilrettelegger 
og samarbeidspartner for lag og foreninger som har idrett og friluftsliv som formål.  Denne planen 
synliggjør det samspillet som må til for å sikre en god anleggsdekning, og for å skape gode arenaer 
som fremmer god folkehelse for innbyggerne i Spydeberg. 

 
 
 
Rådmannens forslag til innstilling/vedtak: 
1. Plan for idrett og friluftsliv 2015-2027 for Spydeberg kommune vedtas. 
 
 
 
 

Vedlegg: 
Spydeberg kommune idretts- og frliluftsplan 2015-2027 - forslag 17 august 
spydeberg kommune 10.08.15 
t 
hele kommunen 
Kopi av Vedlegg 1 - registrerte idrettanlegg 
Kopi av Vedlegg 2 - registrerte omr for rekreasjon og frliluftsliv 
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PLAN FOR IDRETT- OG FRILUFTSLIV 2015-2027

SPYDEBERG KOMMUNE

Forslag av 17.8.2015

VI LAGER BRA DAGER
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Forsidefoto: Øverst: Grusbanen og flerbrukshallen/Fjellheim. 
Nederst til venstre: Å vasse er spennenede. Nederst til høyre: Løvetann ved Solbergfossanlegget

Østover fra Grååsen. Tårnet på den nye brua over Glomma/E18 – øverst til høyre.

Spydeberg sentrum, Stasjonsgata - mot nord



3SPYDBERG KOMMUNE, PLAN FOR IDRETTS- OG FRILUFTSLIV 2015-2027

FORORD

Herved foreligger Spydeberg kommunes plan for idrett og friluftsliv 2015 – 2027. Den 
omfatter en prioritert handlingsplan for de fire neste årene, samt en langsiktig del fram mot 
2027.

Idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet er det området som engasjerer flest mennesker i fritiden. 
Det krever aktiv samfunnsplanlegging å ivareta disse interessene i arealforvaltningen, og for 
å få til en hensiktsmessig tilrettelegging og organisering av de ulike aktivitetene. Gjennom 
denne planen skal området bli gjenstand for tydeligere behovsvurderinger i forhold til 
samfunnsmessige og idrettspolitiske mål.

Spydeberg kommune samarbeider med mange aktører for at flest mulig skal få utøve, delta 
i og oppleve idrett og friluftsliv. Tilgjengelige idrettsanlegg og friluftsområder er en viktig 
premiss. Den fysiske aktiviteten skjer både gjennom organisert og egenorganisert aktivitet, 
og dugnadsinnsatsen som legges ned har en enorm verdi. Gjennom foreliggende plan 
ønsker Spydeberg kommune å bidra til videreutvikling av aktivitet, anlegg og områder for 
idrett og friluftsliv.

Plan for idrett og friluftsliv 2015-2027 er utarbeidet i samarbeid med Spydeberg idrettsråd 
og Forum for friluftsliv. Planen har også vært tema på folkemøter i forbindelse med 
kommuneplanprosessen.

Vi takker alle som har bidratt med muntlige og skriftlige innspill i forbindelse med 
planarbeidet.

Ordfører Knut Espenes og skoleelever under en barnekunstutstilling, april 2015
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PLANARBEIDET BYGGER PÅ

Kulturdepartementets reviderte veileder i 2014 til «Kommunal planlegging for idrett og 
fysisk aktivitet» som i pkt. 5.2 stiller følgende minstekrav til planens innhold:

• Målsetting for kommunens satsing på idrett og fysisk aktivitet, herunder friluftsliv.

• Målsetting for anleggsutbygging og sikring av arealer for idrett og friluftsliv.

• Resultatvurdering av forrige plan, med statusoversikt.

• Vurdering av langsiktige og kortsiktige behov for både anlegg og aktivitet.

• Det skal gjøres rede for sammenhengen med andre planer i kommunen.

• Prioritert handlingsprogram for utbygging av idretts- og friluftsanlegg.

• Oversikt over forventede kostnader knyttet til drift og vedlikehold av planlagte 

anlegg.

• Uprioritert liste over langsiktige behov for anlegg.

• Lokaliseringen av eksisterende og planlagte anlegg, områder for friluftsliv og 

arealbehov for planlagte anlegg og friluftslivsområder bør framgå av relevante kart.

ORGANISERING

Arbeidsgruppe Kultursjef Grete Skjelbred.
  Leder av Spydeberg idrettsråd, Jan Erik Nordby Magnussen.
  Leder av Forum for Friluftsliv, Viggo Sørensen.
  Prosjektleder Fred L. Larsen – også ansvarlig for alle foto.

Høringsinstanser Lag og foreninger i Spydeberg
  Eldrerådet
  Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne
  Råd for flyktninger og integrering
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1.0 FORUTSETNINGER

1.1 KOMMUNAL PLAN FOR IDRETT OG FYSISK AKTIVITET 

Kommunal plan for idrett og fysisk aktivitet er et politisk styringsdokument i arbeidet 
med å utvikle et bredt tilbud for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv. For å fremme fysisk 
aktivitet og folkehelse er tilrettelegging og tilgjengelighet til idrettsanlegg, aktivitetsarenaer 
og aktivitetstilbud for ulike grupper en vesentlig del av kommunenes helsefremmende og 
forebyggende arbeid.

Anlegg for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv som det søkes spillemidler til må være 
innarbeidet i en kommunal plan. Planarbeidet skal gjøres i henhold til plan- og 
bygningsloven, og planen må utformes i tråd med Kulturdepartementets minstekrav. Planen 
kan være selvstendig eller den kan inngå i et annet av kommunens plandokumenter.

Planen skal samordnes med andre kommunale planer for å sikre en helhetlig planlegging i 
kommunen. Det er særlig viktig å vise at arealbehovene for idrett og friluftsliv er tatt med 
som innspill til kommuneplanens arealdel og at de vedtatte tiltak følges opp i handlingsdelen 
og økonomiplanen.

Kulturdepartementet har utviklet veilederen Kommunal planlegging for idrett og fysisk 
aktivitet (revidert 2014) som gjør rede for krav til innhold i planen, krav til planprosess, 
samt gir nyttige råd om arbeidet med kommuneplanen.

1.2 MÅLET MED PLANEN

Spydeberg kommune må samarbeide med ulike brukergrupper for en felles oversikt over 
behov for anlegg og områder for fysisk aktivitet. Behovene må prioriteres som grunnlag for 
bevilgninger og arealplanlegging de kommende år.

Planen skal også motivere til et samarbeid om utarbeidelse av en helhetlig politikk for fysisk 
aktivitet i kommunen og bidra til, utfra politiske retningslinjer, å:

1. Følge opp konsekvenser for arealer og anlegg i forhold til behovet

2. Samordne behovene og sikre arealer/anlegg for lek, friluftsliv og idrettsaktiviteter

3. Gjennomføre tilrettelegging av områder for fysisk aktivitet og utbygging av anlegg 

4. Bedre mulighetene for finansiering av utbygging 

5. Utvikle gode opplegg for drift og vedlikehold

6. Avklare kommunens og organisasjonenes oppgaver, ansvar og økonomiske 

forpliktelser ved utbygging og drift av anlegg og områder for fysisk aktivitet

7. Informere om idretts- og aktivitetstilbud

8. Fremme fysisk aktivitet for alle
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1.3 DEFINISJONER OG KLARGJØRING AV BEGREPER

Idrett
Med idrett forstås konkurranser eller organiserte treninger i regi av idrettsorganisasjoner.

Idrettsanlegg
I spillemiddelfordelingen opererer departementet med følgende klassifiseringer av 
idrettsanlegg:

1. Ordinære anlegg  
Anlegg nært knyttet til konkurranse- og treningsvirksomhet for den organiserte 
idretten. De tekniske krav til mål og utforming av anleggene tar utgangspunkt i 
konkurransereglene til det enkelte særforbund.

2. Nærmiljøanlegg  
Anlegg eller områder tilrettelagt for egenorganisert fysisk aktivitet, hovedsakelig 
beliggende i tilknytning til bo- og/eller oppholdsområder. Anleggene eller områdene 
skal være tilgjengelige for allmenheten og deres egenorganiserte aktivitet, primært 
barn og ungdom, men også den øvrige lokalbefolkningen. Nærmiljøanlegg skal ikke 
utformes for å dekke organisert idrettslig aktivitet eller konkurranseidrett.

3. Nasjonalanlegg  
Anlegg som tilfredsstiller tekniske og funksjonelle standardkrav for avvikling av 
relevante internasjonale mesterskap og konkurranser.

Spydeberg stadion, garderober, dusj og klubbhuset til Spydeberg Idrettslag
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Fysisk aktivitet
Med fysisk aktivitet forstås egenorganiserte aktiviteter, herunder friluftsliv og lekpreget 
aktivitet. Fysisk aktivitet benyttes i planen også som fellesbetegnelse for idrett og friluftsliv. 
Kulturdepartementet har valgt å la friluftsliv inngå i begrepet fysisk aktivitet.

Friluftsliv
Klima- og miljødepartementet definerer friluftsliv som «opphold og fysisk aktivitet i friluft, i 
fritiden, med sikte på miljøforandring og naturopplevelser».

Definisjonen kom i Stortingsmelding nr. 39, 2000-2001. Dette er siste gang 
friluftslivsbegrepet er definert offisielt, og denne definisjonen legges til grunn  
for offentlig forvaltning, tildeling av spillemidler etc.

Utenfor det vedtatte friluftslivsbegrepet faller motorisert ferdsel i utmark og på  
vassdrag, idrett (inklusive organisert trening) og andre konkurranse- og 
prestasjonspregede aktiviteter og utendørs aktiviteter i hager, parker og urbane strøk.

«Frilufts- og friområder» blir ofte brukt som fellesbetegnelser på grønne områder som 
er tilgjengelige for allmennhetens frie ferdsel. Friluftsområder er store, oftest uregulerte 
områder i hovedsak i privat eie, og som omfattes av allemannsretten. Det er ikke krav om 
parkmessig opparbeidelse, kun tilrettelegging for bruk. Områdene benyttes til turer, jakt, 
fiske og trening.

Friområder er 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.

Høst på Skimtefjell
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2.0 MÅLSETTING FOR SATSING PÅ IDRETT OG 

FYSISK AKTIVITET, HERUNDER FRILUFTSLIV

VISJON:
Alle Spydebergs innbyggere  

skal ha muligheter til å drive fysisk aktivitet i nærmiljøet  
ut fra den enkeltes forutsetninger.

FELLES FUNDAMENTFORSTÅELSE

	En vesentlig faktor for å utvikle god helse og god livskvalitet, er et aktivt individ.

	Tiltak som stimulere befolkningen til å være fysisk aktive skal ha høy prioritet.

	Fysisk aktivitet opparbeider, bedrer og/eller opprettholder de motoriske ferdighetene.

	Enkle og lett tilgjengelige utfoldelsesmulighet i nærmiljø må prioriteres.

	Individets forutsetninger bør ikke være til hinder for fysisk utfoldelse.

	Et samarbeid mellom det offentlige og frivillig sektor er avgjørende for å lykkes.

Fysisk aktivitet gjør at man kommer seg raskere ut av en depresjon
og det virker forebyggende for mange typer psykisk uhelse.

Anders Gravir Imenes - psykolog

Stortingets Energi- og miljøkomité uttalte ved budsjettet i 2009:

«Komiteens flertall viser til at manglende fysisk aktivitet koster det norske samfunn 
milliarder i form av økt sykefravær og mer forbruk av helsetjenester, og gir 
redusert livskvalitet og levealder for den enkelte.»

2.1 IDRETT

2.11 Nasjonale mål
Idrettspolitikken skal bidra til at folk har et bredt spekter av lokalt forankrede 
aktivitetstilbud, både i regi av den frivillige medlemsbaserte idretten og gjennom  
muligheten for egenorganisert aktivitet.

Idrett og fysisk aktivitet har positive effekter både for hver enkelt og for samfunnet.  Det 
går ikke noe klart skille mellom egenverdien ved fysisk aktivitet og den samfunnsmessige 
betydning idrettsarbeidet har. Idrett er viktig på alle nivåer, for alle som driver med 
det, og for mange rundt dem, og verdiene og effektene knyttet til utøvelse av idrett er 
hovedbegrunnelsen for den statlige støtten til idrettsformål.

Det er viktig å støtte den frivillige, medlemsbaserte idretten, slik at man kan opprettholde 
og utvikle et omfattende og godt aktivitetstilbud der folk bor. Og det er viktig med gode 
idrettsanlegg som gir flest mulig anledning til å drive idrett og fysisk aktivitet, og som 
speiler aktivitetsprofilen i befolkningen.

Den viktigste målgruppen for den statlige idrettspolitikken er barn og ungdom.
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2.12 Østfold fylkeskommunes mål
	Bevare frivilligheten i Østfold-idretten
	Styrke idrettens organisasjon på kommunalt nivå
	Gi utviklingsmuligheter for talenter innen idrett og som kan hevde seg i  

toppen av norsk idrett og legge til rette for idrett/utdanning.

Strategier
	Styre samarbeidet mellom idretten og det offentlige, slik at en sammen kan løse 

utfordringene vedrørende det fysiske forfallet og frafallet på ungdomssektoren i idretten. I 
denne sammenheng er det vesentlig at Idrettsrådene settes i stand til å gjennomføre sine 
oppgaver. Dette gjøres ved å bedre rammebetingelsene blant annet ved kompetanseutvikling 
og fellesmøter mellom kommune, idrettsråd og idrettskretsen.

	Bedre vilkårene for idrettsrådene i kommunene slik at de kan fungere som gode organ for 
idrettslagene i de respektive kommuner

	Anleggsutvikling favner alle målgrupper (inkludert funksjonshemmede) for å kunne 
tilrettelegge for allsidig og mangfoldig fysisk aktivitet. Det bør være fokus på anlegg som 
kan brukes av mange, helst i nærmiljøet, til organisert og egenorganisert aktivitet. Aktuelle 
organisasjoner så som grunneierlag trekkes inn i dette arbeidet.

	Ungdom bør være med i planleggingen av nye og rehabilitering av gamle anlegg i 
nærmiljøet. Når nye anlegg planlegges bør muligheten for flerbruk prioriteres, videre må 
åpningstiden utvides og gi plass for alternative aktiviteter. Anleggene bør tilrettelegges for å 
være møteplass og sosial arena også utenom trening.

Flerbrukshallen, Fjellheim
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2.2 FRILUFTSLIV

2.21 Den statlige friluftspolitikken har 4 nasjonale mål

1. Alle skal ha mulighet til å drive friluftsliv som helsefremmende, trivselsskapende og 
miljøvennlig aktivitet i nærmiljøet og i naturen ellers

2. Områder av verdi for friluftslivet skal sikres og forvaltes slik at naturgrunnlaget  
blir tatt vare på

3. Allemannsretten skal holdes i hevd

4. Planlegging i kommuner, fylker og regioner skal medvirke til å fremme et aktivt friluftsliv  
og skape helsefremmende, trivselsskapende og miljøvennlige nærmiljø

Det er et nasjonalt mål at alle skal ha muligheten til å drive friluftsliv som helsefremmende, 
trivselsskapende og miljøvennlig aktivitet i nærmiljøet og i naturen for øvrig. Spesielt ved 
boligtette områder, skoler og barnehager skal det være god adgang til områder for lek og 
annen aktivitet i en variert og sammenhengende grønnstruktur med gode forbindelser til 
omkringliggende naturområder.

Markaområdene og grønnstrukturen i tilknytning til byer og tettsteder utgjør de viktigste 
områdene for friluftsliv. Disse naturområdene er dessuten viktige for å oppleve planter 
og dyr i byer og tettsteder. Kulturlandskapet eller jordbrukslandskapet ved tettsteder 
fungerer også ofte som viktige turområder, spesielt i tettsteder som er omkranset av 
landbruksområder. Andre steder utgjør kulturlandskapet overgangsområder mellom byen/
tettstedet og marka.

	 Barn, unge og personer som er lite fysisk aktive, er prioritert i statens friluftslivsarbeid

	Den viktigste målsetningen er å stimulere til at flest mulig blir aktive deltakere i friluftslivet. 
Friluftsliv er en viktig del av folkehelsearbeidet.

	 Friluftslivstiltak nær der folk bor, er prioritert.

2.13 Spydeberg kommunes mål - idrett

Den organiserte idrettsbevegelsen drives under Norges Idrettsforbund. 
Idrettsaktiviteter drives også eksempelvis på skolene og ved individets 
egenorganisering. 

I samarbeid mellom det offentlige og de frivillige må det vektlegges forhold som 
stimulerer til at:

	Barn og unge ønsker å delta i idrettsaktiviteter.
	Idrettslagene vektlegger «allidrett» for barn.
	Idrettskonkurranser kan gjennomføres.
	Mosjonsgrupper får tilgang til anlegg.
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2.22 Østfold fylkeskommunes hovedmål (5.3) i fylkesplanen 
«Østfold mot 2050»

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 skal ha en sentral plass i utvikling av Østfoldsamfunnet, 
og friluftsliv skal være et viktig tema i samfunnsdebatten og på den politiske dagsorden.
Alle delmål og friluftslivstiltak i planen skal bygge på dette hovedmålet.

Strategier
	Skal informere om allemannsretten og friluftslovens bestemmelse om ferdsel og opphold i 

naturen.

	Skal kartlegge og verdsette regionale friluftsområder.

	Skal sikre og tilrettelegge arealer i de områder hvor allmennhetens interesser ikke er 
tilstrekkelig ivaretatt gjennom allemannsretten og friluftsloven.

	Skal ivareta friluftsinteressene i fylkes- og kommuneplanleggingen.

	Skal stimulere fylkets innbyggere til å drive miljøvennlig friluftslivsaktivitet.

Universell utforming i friluftsområder
Universell utforming dreier seg om tilrettelegging av friluftsområder på en slik måte at det 
kan brukes av alle mennesker i så stor utstrekning som mulig.

Kompenserende løsninger for funksjonshemmede skal brukes i minst mulig grad. 
Dette betyr at planlegging og utbygging skal foregå på en slik måte at behovet for 
tilleggsløsninger blir minst mulig. Det utelukker likevel ikke bruk av individuelle 
hjelpemidler.

I Hylliskogen
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Friluftsliv for alle
De fleste mennesker i Østfold har mulighet til å oppleve naturglede og helsebringende 
friluftsliv, selv om forutsetningene er ulike. Noen trenger imidlertid tilrettelegging eller 
hjelpemidler, men kan delta fullt ut hvis forholdene legges til rette. Det gjelder mennesker 
som har vansker med å ta del i friluftslivet av ulike fysiske eller psykiske grunner. Det 
handler om å se mulighetene – ikke begrensingene. Naturen tilbyr et variert mangfold av 
opplevelser og aktiviteter hver dag, året rundt.

I april/mai 2013 gjorde TNS Gallup en landsomfattende kartlegging av befolkningens 
friluftslivbehov. Spørsmål:

Hvilke av følgende friluftslivsaktiviteter har du gjennomført 
i løpet av det siste året?

Aktivitet Tall i prosent

TUR I NÆRMILJØ 88

FOTTUR I SKOG OG MARK 78

FOTTUR PÅ FJELLET 41

TUR LANGS KYSTEN 39

SKITUR I SKOG OG MARK 36

SOPPTUR/BÆRTUR 35

TURSYKLING 30

FISKE 29

SKITUR PÅ FJELLET 28

TOPPTUR TIL FOTS 25

ALPINT/SNOWBOARD/TELEMARK I SKIANLEGG 17

TELTTUR 12

Svaralternativer med under 10 % er fjernet fra lista. De er: Topptur på ski og Skøytetur 
8 % hver. Stisykling 7 %. Jakt 6 %. Kajakk-, kanopadling og seiling, 4 %. Frikjøring på ski og 
klatring ute, 3 og 2 %. Brevandring, Rafting, Kiting/Brettseiling, Elvepadling, Grotting og Surfing, 
0-1 %.

2.23 Spydeberg kommunes mål - friluftsliv

Friluftsliv er «opphold og fysisk aktivitet i friluft, i fritiden, med sikte på 
miljøforandring og naturopplevelser» - og er i prinsippet fri for konkurranser,  
fordrer lite av utøveren – og krever ikke anlegg. Friluftsliv kan drives av «alle», 
uansett alder, kondisjon osv.

I samarbeid mellom det offentlige og de frivillige må det vektlegges forhold  
som stimulerer til at:

	Spydebergs innbyggere har kort avstand til turstier.

	Friluftslivsorganisasjonene prioriterer naturopplevelser for barn og unge.

	Skoler og barnehager har regelmessige «naturdager».

	«De som trenger det» gis hjelp til å komme seg ut.
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3.0 MÅLSETTING FOR ANLEGGSUTBYGGING 

OG SIKRING AV AREALER FOR IDRETT OG 

FRILUFTSLIV

3.1 IDRETT

3.11 Nasjonale mål
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.

3.12 Østfold fylkeskommunes mål
I Østfold er det relativt mange anlegg av eldre dato ettersom idretten har bygd ut anlegg 
siden spillemidler til idrettsanlegg ble en realitet i 1946. Dette innebærer at mange anlegg 
trenger rehabilitering i årene framover.

Nærmiljøanlegg er tidligere bygd som ballbinger, balløkker og som aktivitetsplasser i 
bomiljøer. I de kommende år vil det være behov for rehabilitering og nybygging av disse 
anleggene. Rehabiliteringen gjelder også for orienteringskart over nærområder i tilknytning 
til eksisterende og nye boligområder, tettsteder og skolenære anlegg.
I Østfold er det et uttalt mål at fysisk aktivitet skal være for alle. En forutsetning for å 
oppnå dette målet, er at det tas hensyn til et vidt spekter av brukere når anlegg bygges ut 
– enten det være seg universell utforming, brukere som ikke er organisert, representerer 
nye former for idretter eller andre kulturer. Anleggspolitikken og anleggsstrategien må være 
utformet på bakgrunn av dette målet.

Sentralidrettsanlegget, kunstgressbanen
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3.13 Spydeberg kommunes mål
Det kan være lett å engasjere for etablering av nye anlegg, men drift og vedlikehold får 
ikke alltid den samme oppmerksomheten. Idrettsanlegg representerer store verdier. Som 
regel har staten/fylket og kommunen bidratt med betydelige midler for å sikre aktivitet. I 
tillegg kommer gjerne en ikke ubetydelig frivillig innsats. De nedlagte ressurser og et stort 
engasjement må ivaretas slik at ikke nytteverdien og den økonomiske innsatsen forringes. 
Den årlige anleggsrapporteringen til kulturdepartementet gjør at man til enhver tid har 
oversikt over hvilke anlegg som finnes i kommunen, og tilstand på disse. Det er bindingstid 
på anlegg som har fått spillemidler.

I samarbeid med Spydeberg Idrettsråd revideres det årlig en Idretts- og anleggsplan som 
vedtas i kommunestyret. Denne planen er også et innspill til prioriteringer av nye anlegg.

3.2 FRILUFTSLIV

3.21 Nasjonale mål
Det vises til Nasjonale mål for friluftslivet, St.meld. nr.8 (1999-2000), videreført i flere 
senere St.meld., jf. dokument «C.2 Friluftsliv og naturkontakt – Folkehelseinstituttet».  
Målet er, kort oppsummert, at alle (boliger, skoler og barnehager) innenfor en avstand på 
500 meter bør ha tilgang på et større, sammenhengende, naturområde på minst 200 dekar.
Klima- og miljødepartementet har ansvaret for statlig sikring av friluftslivsområder.

Selv om vi har en allemannsrett som sikrer en vid adgang til ferdsel og opphold i utmark, er 
det stedvis behov for at arealer sikres til friluftsliv gjennom kjøp eller avtale. Dette gjelder 
særlig i pressområder og på steder hvor det er behov for tilrettelegging for ferdsel og 
opphold.

I desember 2014 er ca. 1950 områder i hele landet varig sikret for friluftsliv gjennom 
ordningen. Staten sikrer friluftsområder ved å gi økonomisk bidrag til kjøp eller til avtaler 
med grunneiere om bruk av området for friluftsliv.  Ordningen er innrettet mot mindre 
friluftsområder, som ofte er mellom 10 og 100 dekar. Mange av Norges mest populære 
bade- og utfartsområder er sikret for allmennheten gjennom ordningen.  Over 80 prosent 
av de sikrede friluftslivsområdene ligger langs kysten. Nå er prioriteringen av områder 
dreid mer mot friluftsområder i nærmiljøet, i tråd med prioriteringene i den statlige 

MÅL, ANLEGG/AREALSIKRING - IDRETT

	Spydeberg kommune og Spydeberg idrettsråd viderefører samarbeidet i 

forbindelse med anleggsetablering/-utviking.

	I forbindelse med utbygging av nye boligområder må det jobbes for å sikre 

arealer til idrettsformål for fremtiden.

	For større anlegg eller spesialanlegg samarbeide Spydeberg kommune med 

andre kommuner i forbindelse med etablering og drift. 
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friluftslivspolitikken. Departementet har også en egen tilskuddsordning for opparbeiding 
av de statlig sikrede friluftslivsområdene. Det er viktig å tilrettelegge slike områder for 
tilgjengelighet, men også sørge for at natur- og opplevelsesverdiene ikke går tapt som følge 
av økt bruk.

3.22 Østfold fylkeskommunes mål

Friluftsliv
Allemannsretten for ferdsel, opphold, høsting og aktivitet i utmark skal sikres og styrkes i 
samsvar med intensjonen i friluftsloven.

Strategier
	Skal bidra til formidling om kunnskap om allemannsretten.

	Skal prioritere sikring av friluftsområder.

	Skal lage kriterier for utvelgelse av områder som bør sikres.

	Skal fokusere på allemannsretten i planarbeid og rådgiving overfor kommuner og 
organisasjoner.

	Skal fokusere på alle naturtyper og landskap: 
Bynære og tettstedsnære områder/ bymarker, vann og vassdrag, kystlandskapet og 
kulturlandskapet. Det skal særskilt legges til rette for ferdsel i bebygde områder og 
nærmiljøer.

	Skal fastholde at allment friluftsliv basert på allemannsretten og bruk av offentlige 
friluftsområder er gratis.

3.23 Spydeberg kommunes mål
Tilgang til nære naturområder er viktig for de som bor i byer/tettsteder. Spydeberg har i 
dag nære naturområder til all bosetting. Dette dekker, om en ønsker det, behovet for et 
forholdsvis aktivt friluftsliv med opphold, småturer og lengre hel- og flerdagsturer.
Imidlertid er det i nåtid lett å overse betydning av å sikre de områder en har. 



17SPYDBERG KOMMUNE, PLAN FOR IDRETTS- OG FRILUFTSLIV 2015-2027

Et press på sentrum kan fort legge verdifulle områder «under en grunnmur». Skal en klare 
å gi innbyggerne «kort avstand til turstier», så må det tas hensyn til dette i forbindelse med 
utbygging.

Tur i nærområdet - kan også være friluftsliv. Det synes å bli et stadig større skille mellom 
de som driver et aktivt friluftsliv med godt fottøy og gode klær, og de som mer eller mindre 
regelmessig vil ta seg en tur ut uten å ta på seg mer enn vanlige klær og sko. Mange er 
også avhengig av hjelpemidler for å bevege seg eller man ønsker å ta med barnevogn eller 
mindre barn som insisterer på å «gå selv» – i hvert fall deler av veien.

For å få «alle med», jfr. også målsettingen, bør det finnes turveier med godt opparbeidet 
dekke (grus/subus), helst universelt utformet, der man likevel har en følelse av å komme 
bort fra kjøreveier og trafikk og ut i naturen. I Spydeberg ligger det naturlig til rette for 
at slike turveier kan opparbeides som snarveier mellom boligområdene og/eller i nær 
tilknytning til bekkene i sentrumsområdet. Det er flere turområder i tilknytning til sentrum - 
og i nærheten av boligfelt.

Følgende gang-/sykkelveier bør vurderes: (se kartet under)

1 -  Hushagasvingen / Hushagaveien (gir 400 meter kortere vei fra Grååsen til sentrum).

2 -  Lund vest / Lundsjordet  –«Vegstasjonen».

3 -  Lund vest, langs Lundsbekken / Vollene, kan med fordel også forlenges langs bekken 
til Spydeberg kirke / Spydeberg skole.

4 -  Hushagasvingen / Løken, lille.

5 -  Fortsettelse av ny gang-/sykkelvei Lund vest / Vollene mot Spydeberg skole
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BOLIGFELT
Det finnes flere «grønne lunger» med skog og utmark i tilknytning til boligfeltene i 
sentrumsområdet. I disse «lungene» er det i dag opparbeidet og merket turstier, og det er 
viktig at områdene sikres. Disse er:

Hylliåsen - I befolkningen har Hylliåsen en stor status som turområde. Det er ønskelig å 
spare åsen mot utbygging. Tidligere var Kvardal åpen for servering - og et yndet turmål. 
Det er ønskelig å få til en sentrumsnære turhytte igjen. 

Griniskogen - har opparbeidet en 1 km sti-runde med tverrforbindelse og gangveier til 
sentrum. Området har på dugnad blitt renset for småskog og inneholder sitteplasser og 
lekeplasser i tillegg til naturens egen lekeplass.

Glendeskogen - har flere merkede turstier som bl.a. fører til Smalelva, Langnes batteri og 
Glomma.

Skogen i og øst for Grååsen - Det er lagt ned et stort dugnadsarbeid med tilrettelegging 
av tursti for bevegelseshemmede og barnevogn, naturleikeplass, grill og bålplass. Og ikke 
minst er det laget et nettverk av turstier i det området, blant annet ned til den idylliske 
Vilsundvika ved Glomma. Stiene er merket og skiltet. Det er også merket sti til Fossum 
gangbru og brugalleriet.

Vollene - Skogen ved Vollene naturbarnehage inneholder en cross-bane for ATV. Området 
benyttes som leke- og aktivitetsplass for barn og unge.

TURMULIGHETER UTENFOR SENTRUMSOMRÅDET
Spydeberg har mange turmuligheter rundt i hele kommunen. Det er bl.a. satt ut 13 kasser 
for navn-registrering på forskjellige fine tur mål. Sti og skiløypenettet er stort og har 
tilknytning både mot Hobøl og Enebakk i Akershus. Imidlertid krever nettet kontinuerlig 

Familie- og naturlekeplass i Grååsen
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vedlikehold og utbedringer som å legge ut klopper, bygge bruer, grus, flis, kvisting etc. 
Dette arbeidet blir utført som dugnad av frivillige enkeltpersoner og foreninger som 
Spydeberg løypelag, Stigruppa, 1000 på Tur, etc. Arbeidet har kostnader og kulturkontoret 
må sikres årlige midler til dette viktige dugnadsarbeidet.

Skimtefjell - med Skimtefjellhytta, et velbrukt turmål liggende sentralt i området - 
med 20 km blåmerkede turstier, og tilsvarende rødmerkede skiløyper. Disse går opp til 
nordenden av Lyseren og er knyttet til stinettet i Østmarka. Skiløypene har også tilknytning 
sydover fra lysløypa til sentrum, Hylliåsen og Knapstad.

Miljøvernavdelingen hos Fylkesmannen i Østfold har ved brev av 19.11.2009 godkjent visse 
traseer, og klopper på de stiene som går over Gulltjernmosen naturreservat. Området består 
av jordvannmyrer og næringsfattig regnvannsmyrer, tjern og furukoller. Noe av dette er så 
spesielt at det er vernet. Her finnes kvitlyng, dvergbjørk, granstarr, molter og pors. Mange 
dyrearter er avhengig av myrene som spillplass, hekkeområde eller som næringsbiotop. 
Her finner du gravhauger fra bronsealderen og andre kulturminner. Det er behov for bedre 
parkeringsmuligheter for området.

Smalelvastien - en sti som ble opparbeidet på 1990 tallet, og som nå skal revitaliseres 
og forlenges. Det foreligger planer om å gruslegge en sti til den gamle Skihytta på 
Nestingen som nå er overtatt av Stiftelsen Spydeberg Speiderhus. Langs elva er det mange 
kulturminner, Spydebergs første kraftstasjon (museum), Møllerstue, rester av demning, 
papirfabrikk, teglverk med flere.

Stien er tenkt lagt opp til Lyseren med tilknytning den kommende gangveien langs 
Lyserenveien. Det er store kostnader forbundet med prosjektet, og midler og 
grunneieravtaler må sikres.

Gamle trigonometriske punkter - Det står noen gamle tårn (trigonometriske punkter) 
på: Hylliåsen, Slottsåsen, Trollerudtårnet og Hauglandsfjell (og kanskje flere?). Ingen er 
helt trygge for bestigning, men de er åpne for det. For å unngå uhell, bør disse restaureres. 
Ypperlige som turmål – og kan gi vide utsikter.

Kvardal i Hylliskogen
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Kart - Spydeberg har i de siste år fått mange nye innbyggere som er ukjente med de 
lokale forhold. Spydebergs turmuligheter bør derfor synliggjøres i et kart. Et kart som også 
inneholder steder en kan parkere for å komme til litt fjerne mål. Det vil si at det antakelig 
må gjøres avtaler med grunneiere for å etablere enkle muligheter for parkering.

Skimtefjellhytta

MÅL, ANLEGG/AREALSIKRING - FRILUFTSLIV
	Ved all planlegging og utbygging, må sentrumsnære naturområder sikres for 

friluftsformål.

	I første omgang bør Hylliåsen samt Griniskogen, Glendeskogen, aktivitesløypa i 

Grååsen og området ved Vollene naturbarnehage bevares.

	Det bør jobbes med å etablere dagturhytter i nærmiljøet.

	Det bør opparbeides en «Sentrum-Ring-Sti».

	Eksisterende tårn (trigonometriske punkter) må vurderes som mulige turmål 

og restaureres til det.

	Som utgangspunkt for «fjerne» turmål, må det gjennomføres grunneieravtaler 

for opparbeiding av enkle parkeringsplasser.

	Starte et samarbeidsprosjekt med Midtre Smalelvens Grunneierlag med tanke 

på å etablere «Smalelvastien».

	Det må utarbeides et turkart over Spydeberg.
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4.0 RESULTATVURDERING AV FORRIGE PLAN,  

2011-2014, MED STATUSOVERSIKT

4.1 ANVISNING
Ved hver revisjon skal en evaluere og kort beskrivelse måloppnåelse og resultatvurdering av 
forrige plan. Denne bør inneholde:

	Kort beskrivelse av utviklingen i perioden.
	Gjøre rede for hva som har vært gjennomført / ikke gjennomført ut fra de politiske 

vedtak som er gjort.
	Kommunen bør følge opp med årlige resultatvurderinger som grunnlag for utviklingen 

av økonomiplan og budsjett.

4.2 OPPSUMMERING AV PLANARBEIDET 
Planen har vært nyttig for å kunne styre planleggingen for idrett og fysisk aktivitet, 
herunder friluftsliv i Spydeberg kommune. Planen har gitt god oversikt over behovene 
på anleggssiden, og på den måten dannet grunnlag for nødvendige økonomiske og 
arealmessige prioriteringer i disse årene. En har da unngått at prioriteringer blir foretatt på 
bakgrunn av kortsiktige behov og press fra særinteresser.

4.3 GJENNOMFØRTE PROSJEKTER I PERIODEN

Ordinære anlegg
ANLEGG ANSVARLIG

KUNSTSNØANLEGG PÅ MYRBERG INKL. SKILEIKANLEGG OG 
UTVIDELSE AV LØYPETRASE (3 SØKNADER)

SPYDEBERG IL - LANGRENN

SØKNAD OM SPILLEMIDLER TIL MØRK GOLF MØRK GOLF

Mindre kostnadskrevende nærmiljøanlegg
ANLEGG ANSVARLIG

SKATEANLEGG VED SANITETENS HUS (3 SØKNADER) SPYDEBERG RULLEFJØLLAG / SPYDEBERG KOMMUNE

BORDTENNISBORD, UTE SPYDEBERG UNGDOMSSKOLE

FRISBEE-STATIV SPYDEBERG UNGDOMSSKOLE

SKILEIKANLEGG I GRÅÅSEN GRÅÅSEN VEL

AKTIVITETSOMRÅDE GRÅÅSEN GRÅÅSEN VEL



22 SPYDBERG KOMMUNE, PLAN FOR IDRETTS- OG FRILUFTSLIV 2015-2027

5.0 VURDERING AV LANG- OG KORTSIKTIGE BEHOV 

FOR BÅDE ANLEGG OG AKTIVITET

5.1 REGISTRERING AV AKTIVITETER, ANLEGG OG OMRÅDER

Folketallet pr. 31.12.2014

BEFOLKNING I ALDER 0-12 13-19 20-35 36-49 50-64 65 + TOTALT

ANTALL INDIVIDER 5692

5.11 Ideelle organisasjoner med tilknytning til idrett og 
friluftsliv

Medlemsmasse med alder pr. 31.12.2014, forutsetninger:
	Ikke politisk-, yrkes- eller næringsrelatert organisasjon
	Kun medlemmer med bosted i Spydeberg
	Skal ha eget organisasjonsnummer
	Skal være synlig på Spydeberg kommunes hjemmesider

FØDT
2002- 
2014

1995- 
2001

1979- 
1994

1965- 
1978

1950- 
1964

1949 
eller før

IDRETTS-, BARNE- OG 
UNGDOMSORGANISASJONER 0-12 13-19 20-35 36-49 50-64 65 + TOTALT

DNT INDRE ØSTFOLD, SPYDEBERG TURLAG 10 11 14 18 52 25 130

MØRK GOLF 19 18 18 46 28 27 156

SPYDEBERG BYGDEUNGDOMSLAG 21 20 1 42

SPYDEBERG IDRETTSLAG 212 188 70 119 69 59 717

SPYDEBERG KARATEKLUBB

SPYDEBERG MOTORKLUBB 19 10 5 23 4 9 70

SPYDEBERG RIDEKLUBB 86 57 36 9 9 197

SPYDEBERG SKOLEKORPS 26 13 39

SPYDEBERG SKYTTERLAG 20 27 24 65 41 47 224

SPYDEBERG SPEIDERGRUPPE 31 6 1 10 48

SPYDEBERG TURNFORENING 94

TOTALT

I tillegg til de opplistede organisasjonene er det andre som også er aktive innen 
idrettsrelaterte aktiviteter / friluftsliv:

Spydeberg Lions, Øvre Lundsåsen Vel, Griniskogen Vel, Hylliåsen Vel,  
Bedriftsidretten, Frivilligsentralen, Spydeberg Løypelag.

5.12 De kommersielle
Gjennom flere år har det vokst fram forskjellige kommersielt tilrettelagte tilbud for fysisk 
aktivitet. Tilbudene er åpne «til alle døgnets tider» og gir derved muligheter for valg av 
treningstid som passer den enkelte - i motsetning til de frivillige organisasjoner som har 
faste frammøte- og treningstider. I tillegg slipper man de plikter som tradisjonelt følger det 
å være medlem i en forening.
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5.13 De egenorganiserte
Kommunen har et særlig ansvar for å sikre befolkningen muligheter til å drive fysisk 
aktivitet i hverdagen - uansett tilknytning til organisasjoner. Spesielt er barn, eldre og 
mennesker med nedsatt funksjonsevne avhengige av nærhet og lett tilgjengelighet til 
friområder.

5.14 Barnehagen
All erfaring tilsier at barnehagen, ved sine aktiviteter, legger et godt grunnlag for lek og 
friluftsaktiviteter. Det er med andre ord viktig at barn tidlig lærer å bli glad i å ferdes i skog 
og mark - og ser det som naturlig.

5.15 Skolen
Skolen samler alle. De tar hånd om barna, i en meget viktig periode, for utvikling av fysiske 
ferdigheter og egenskaper. Skolen har derfor en vesentlig rolle og en stor påvirkningskraft 
gjennom holdninger i forbindelse med fysisk aktivitet. Kroppsøvingsfaget gir stimulans til 
fysisk aktivitet og kan legge grunnlaget for regelmessig fysisk fostring. Barneskolealderen – 
og spesielt 10-12 års alderen, kalles gjerne den motoriske «gullalderen».

Ungdomsskoletida er en brytningstid der skolearbeid og nye interesser generelt fører til 
mindre fysisk aktivitet. Det er et betydelig frafall fra den organiserte aktiviteten i perioden.

Egnede arealer er en forutsetning for fysisk aktivitet. Kommunen har et særlig ansvar for å 
legge tilrette utemiljøer slik at fysisk aktivitet kan drives i henhold til læreplaner.

5.2 FRIVILLIG VIRKSOMHET GENERELT
Samfunnet blir mer og mer komplisert – og det 
kreves stadig mer spesifikk administrasjon av de 
ideelle organisasjonene. For å oppnå offentlig støtte 
til driften, rekker det ikke lenger å vise til at en 
aktiviserer et antall barne-/ungdomsmedlemmer. 
Man må være registret i Brønnøysundregistrene 
- og registeret skal oppdateres årlig, etter hvert 
valg, en må være søkbar på kommunens nettsider 
– og organisasjonens data skal oppdateres jevnlig, 
det skal skrives årsrapporter, det skal foreligge et 
ryddig regnskap som revideres, medlemsmassen 
skal være registrert med fødselsdato og adresse, 
alderssammensetningen skal innrapporteres, en 
skal holde seg orientert om søknadsmuligheter og 
søknadsfrister, både lokalt og nasjonalt - osv., osv. 
Det er med andre en god del administrative oppgaver 
som er særs viktig – og som følger et engasjement for 
frivillighet.

Dette er i hovedsak positivt for strukturen, men 
det krever at ideelle organisasjoner må ha en mer 
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profesjonell administrasjon. Det kan være vanskelig å finne personer som er villige til 
å bruke mange timer ukentlig for å orientere seg i og betjene den «ikke-aktive» delen. 
Dermed kan en også miste/overse søknadsfrister og muligheter gå tapt. 

De som burde benytte det meste av sin energi på å aktivisere barn og unge, og har vilje til 
å «stå på» over tid, kan fort miste lysten når papirarbeidet overtar fokus. Da får en gjerne 
hyppigere skifte i ledelsen – og erfaringer og kontinuitet går tapt.

Spydeberg kommune bør vurdere å ha en ansatt, f.eks. ungdomssekretær, med 
hovedoppgave å strukturere og bistå de frivillige barne- og ungdomsorganisasjonene. Et 
bindeledd som taler disse organisasjonenes sak – til beste for hele Spydeberg-samfunnet. 
En person som organisasjonene oppfatter som «dette er vår person i kommunen». 

En slik «ungdomssekretær» bør kunne realiseres ved et spleiselag mellom kommunen og 
organisasjonene. Lønnsmidler kan fordeles etter en avtalt nøkkel. I tillegg bør kommunen 
stå for kontorkostnader, arbeidsgiveransvaret og øvrige personal- og driftskostnader.

5.3 ANLEGG

5.31 Registrerte idrettsanlegg
Se vedlegg 1

5.32 Registrerte områder for rekreasjon og friluftsliv
Se vedlegg 2

5.4 SPYDEBERG KOMMUNES MÅL FOR LANGSIKTIGE OG 
KORTSIKTIGE BEHOV FOR ANLEGG OG AKTIVITET

5.41 Anlegg
Spydeberg kommunes siste vedtatte plan, lett justert:

PRIORITERT 
DEL

ANLEGG KOMMENTARER

1. KJØP AV MØRK GOLFBANE FRA MØRK GOLF AS MØRK GOLFKLUBB, SØKNAD SENDES 2015

2.
MYRBERG-ANLEGGET - VIDEREUTVIKLING AV  SKILØYPER OG 
SKILEIKANLEGG, TUR- OG TRIMLØYPER, HUS OG PARKERING

ANSVAR: SPYDEBERG LØYPELAG / 
SPYDEBERG IDRETTSLAG

3. STI LANGS HYLLIBEKKEN
OPPGRADERING AV STIEN ETTER 
FLOMSIKRINGSTILTAK

4. NÆRMILJØANLEGG I SENTRUM OG I BOLIGFELT

LANGSIKTIG 
DEL

NY STADION MED FRIIDRETTSANLEGG KOMMUNALT ANLEGG

NY IDRETTSHALL KOMMUNALT ANLEGG

5.42 Aktivitet
	Innen 1. august 2016 bør Spydeberg kommune ha en «ungdomssekretær» som kan 

bistå de frivillige organisasjonene med deler av det administrative arbeidet.



25SPYDBERG KOMMUNE, PLAN FOR IDRETTS- OG FRILUFTSLIV 2015-2027

6.0 SAMMENHENGEN MED ANDRE PLANER I 

KOMMUNEN

Plan for idrett og friluftsliv inngår i et plansystem som har følgende oppbygging og 
sammenhenger:

Kommunal planstrategi utarbeides hvert fjerde år for å klargjøre hvilke planarbeider 
kommunen bør starte opp eller videreføre for å legge til rette for en ønsket utvikling. 
Planstrategien skal vedtas senest ett år etter at nytt kommunestyre har tiltrådt. 

Kommuneplanen  angir de langsiktige, overordnede målene for hele organisasjonen. 
Kommuneplanen skal ivareta både kommunale, regionale og nasjonale mål, interesser og 
oppgaver, og skal omfatte alle viktige mål og oppgaver i kommunen. Kommuneplanens 
samfunnsdel skal ha en handlingsdel som angir hvordan planen skal følges opp de fire 
påfølgende år eller mer. Kommuneplanens arealdel bygger på samfunnsdelen.

Plan for idrett og friluftsliv har status som temaplan. Planen skal være et politisk og 
administrativt styringsredskap innen fagområdene idrett, friluftsliv og lek. For lag og 
foreninger gir det en viktig pekepinn hvordan prosjekter blir prioriterert. Planen skal 
revideres minst en gang hver valgperiode. Planens fireårige prioriterte handlingsplan 
rulleres årlig. Planen er utarbeidet i tråd med veileder for kommunal planlegging for idrett 
og fysisk aktivitet.

8.-klassinger på Slottsåsen, mai 2015
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7.0 PRIORITERT HANDLINGSPROGRAM FOR 

UTBYGGING AV IDRETTS- OG FRILUFTSANLEGG

Spydeberg idrettsråds prioriteringer

PRIORITERTE 

IDRETTS-
ANLEGG KOMMENTARER

2016

DELANLEGG FRIIDRETT, FAST DEKKE OG UTSTYR 

ANSVAR SPYDEBERG IDRETTSLAG OG SPYDEBERG 
KOMMUNE

ANLEGGET VIL KUNNE FORLENGE SESONGEN OG 
VÆRE RESERVEAREAL FOR ANDRE AKTIVITETER 
-  OGSÅ FOR FUNKSJONSHEMMEDE

HYLLISTIEN - ANSVAR SP.B. KOMMUNE EN SENTRUMSSTI MED LYSSETTING

SMALELVASTIEN

ANSVAR ET SAMARBEIDSPROSJEKT MED MIDTRE 
SMALELVENS GRUNNEIERLAG OG SPYDEBERG  
SPEIDERGRUPPE

LANGS SMALELVA FRA LIGODT BRU TIL LYSEREN

NÆRMILJØANLEGG SPYDEBERG UNGDOMSSKOLE

ANSVAR SPYDEBERG KOMMUNE

AKTIVITSANLEGG I SENTRUM

ANSVAR SPYDEBERG KOMMUNE
LOKALISERING ER IKKE KLAR

2017

UTVIDE SKIANLEGG PÅ MYRBERG MED PARKERING OG 
SERVICEBYGG

ANSVAR SPYDEBERG IDRETTSLAG

TUFTEPARK I HYLLIPARKEN

ANSVAR SPYDEBERG KOMMUNE

2018

FELLES IDRETTSHALL MED HOBØL

ANSVAR SPYDEBERG IDRETTSLAG, SPYDEBERG TURN 
OG SPYDEBERG KOMMUNE

UTREDE EN FELLES IDRETTSHALL MED HOBØL, 
BELIGGENHET KNAPSTAD

2019

OPPGRADERING AV GRUSBANEN TIL ET NYTT ANLEGG

ANSVAR SPYDEBERG IDRETTSLAG OG SPYDEBERG 
KOMMUNE

KAN KOMME FØR HVIS DELANLEGG FRIIDRETT 
BLIR LAGT HER

NÆRMILJØANLEGG PÅ SKOLENE 

ANSVAR SPYDEBERG KOMMUNE

Se vedlegg 3, idrettens anleggsplan, for mer detaljer.

PRIORITERTE 

FRILUFTS-
ANLEGG KOMMENTARER

1.

DELER AV FRILUFTSMULIGHETENE RUNDT 
BOLIGOMRÅDER MÅ SIKRES MOT VIDERE UTBYGGING.

TILSVARENDE GJELDER DE SENTRUMSNÆRE: HYLLIÅSEN, 
GRINISKOGEN, GLENDESKOGEN OG OMRÅDET VED 
VOLLENE NATURBARNEHAGE.

NØDVENDIG FOR Å NÅ MÅLET OM  
«KORT AVSTAND TIL TURSTIER»

2. KVARDAL
I SAMARBEID MED GRUNNEIER MÅ 
HUSMANNSPLASSEN SIKRES, UTVIKLES OG 
GJØRES TILGJENGELIG FOR ALLMENNHETEN

3. TRIGONOMETRISKE PUNKTER
EKSISTERENDE TÅRN MÅ VURDERES SOM MULIGE 
TURMÅL OG RESTAURERES TIL DET

4. OPPARBEIDING AV ENKLE PARKERINGSPLASSER
SOM UTGANGSPUNKT FOR «FJERNE» TURMÅL, MÅ 
DET GJENNOMFØRES GRUNNEIERAVTALER

5. TURKART OVER SPYDEBERG
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8.0 UPRIORITERT LISTE OVER LANGSIKTIGE 

BEHOV FOR ANLEGG

8.1 ANLEGG
ANLEGG KOMMENTARER

NY STADION M/FRIIDRETTSANLEGG 

NY IDRETTSHALL - INTERKOMMUNALT PROSJEKT KAN 
FREMSKYNDE PROSESSEN

FJELLHEIM FLERBRUKSHALL DEKKER IKKE IDRETTENS BEHOV

«SENTRUM-RING-STI»

SKATEANLEGG

SKI- OG TURLØYPER I TILKNYTNING TIL SENTRUM

BYTTE AV KUNSTGRESSDEKKE PÅ STADION

SIKRE OMRÅDET NORD  
FOR SENTRALIDRETTSANLEGGET/GANGVEIEN

INNSPILL TIL KOMMUNEPLANEN OM Å REGULERE ET PRIVAT 
OMRÅDE TIL IDRETTSFORMÅL

FERDIGSTILLE STADION MED FRIIDRETTSANLEGG
MÅ PRIORITERES AV KOMMUNEN. SP.B. IDRETTSLAG MÅ TA 
DELANSVAR FOR FREMDRIFT
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Fra: Ole Morten Grindahl 
Sendt: 5. august 2015 12:23 
Til: Grete Skjelbred 
 
Hei Grete. 
 
Har sett litt på planen for friluftsliv og aktivitetsanlegg det er høring på nå. 
 
Savner nærmiljøanlegget som vi venter på og som har vært på handlingsplan og målekart til kommunen i 
20014 og 2015. 
 
Det bør være av høyeste prioritet nå. Ser ikke at dette nå kan forbigås f.eks til fordel for mer på u.skole i 
2016. ? 
 
Ja, man vurderer ny skole, men det vil uansett gå noen år (4-9 år i følge politikerne) før det evt. er en 
realitet, og da kan dette evt. flyttes. 
 
Ber om at f.eks ballbinge prioriteres i en slik plan nå slik at vi kan tilby gjevngode uteoråder for våre 
elever i spydeberg. (Både u.skolen og Hovin har jo hatt dette i mange år.) 
 
Ole M. Grindahl 
Ass.rektor 
Spydeberg skole 
69682271 
 





VEDLEGG 1

Idretts- og friluftsplan for Spydeberg kommune 2015-27

EKSISTERENDE ANLEGG EIER DRIVER
ANLEGGS-

KLASSE

ANLEGGS-

KATEGORI
ANLEGGSTYPE

UNIVERSA

L
BYGGEÅR OMBYGD

UTBET. 

SPILLEMIDLER
Mål 1 Mål 2

Spydeberg stadion SK KA FRIDR
Friidrett 

grusbane
1964        589 000 Lengde 400 m Ant baner 6

Spydeberg stadion SK SIL KA FOT
Fotball 

grusbane
Ja 1925        173 000 Lengde 98 m Bredde 62

Spydeberg stadion SK SIL KA FOT
Fotball 

kunstgress
Ja 1964 2011     2 465 800 Lengde 106 m Bredde 64

Spydeberg stadion SK SK KA FOT
Fotball gress 

avl.bane
Ja 1997        570 000 Lengde 95 m Bredde 45

Klubbhus stadion SIL KA IHUS Idrettshus Ja 1989        550 000 240 m²

Fjellheim flerbrukshall SK SK KA
Flerbruks-

hall

Flerbrukshall, 

normal
Ja 2004     7 000 000 Lengde 44 m

Bredde 22 

Høyde 7

Spydeberg ungdomskole USK SK NA A-ANL Ballbinge Ja 2003        200 000 Lengde 21 m Bredde 13

Spydeberg ungdomskole SK SK KA
Bade- og 

svømme

Svømmebass

eng
Ja 1967        100 000 Lengde 12,5 m Bredde 10.5

Spydeberg ungdomskole SK SK NA A-ANL Ballbane Ja 1967                -   Lengde 40 m Bredde 20

Spydeberg ungdomskole, 

rullebrettbane
SK SK NA A-ANL

Ulike 

småanlegg
Ja 1999 2012        167 000 

Bordtenisbord SK SK NA A-ANL Bordtennis Ja 2012          29 000 

Hovin skole SK SK KA A-SAL
Gymnastikks

al
Ja 1957                -   Lengde 16 m Bredde 8

Hovin skole SK SK KA FOT
Fotball 

gressbane
Ja 1964                -   Lengde 120 m Bredde 60

Hovin skole SK KA SKYT
Skytebane 

(inne)
1965                -   Lengde 15 m Ant plasser 10

Spydeberg skole SK SK NA
Div. 

anlegg
Skoleanlegg Ja 1977                -   Lengde 50 m Bredde 35

Spydeberg skole SK SK KA FRIDR
Delanlegg 

friidrett
Ja 1977                -   Lengde 60 m Ant baner 4

Spydeberg skole SK NA A-ANL Ballbane 1977                -   Lengde 40 m Bredde 20

Spydeberg skole SK SK KA A-SAL
Gymnastikk-

sal
Ja 1977 2006                -   Lengde 14 m Bredde 8

Spydeberg skole SK SK NA A-ANL
Ulike 

småanlegg
Ja 2006        200 000 

Grååsen - Scansis Løkka SK NA A-ANL Balløkke 2002        200 000 Lengde 21 m Bredde 13

Skyteanlegg Spydeberg SSK KA SKYT Skytterhus Ja 1920        587 000 150 m²

Skyteanlegg Spydeberg SSK KA SKYT
Skytebane 

100 m
1920        231 000 Lengde 100 m Ant plasser 10

Skyteanlegg Spydeberg SSK KA SKYT
Skytebane 

300 m
1920                -   Lengde 300 m Ant plasser 10

Skyteanlegg Spydeberg SSK KA SKYT
Pistolbane 

(ute) Mørk

Ikke 

vurd.
1989 Lengde 50 m Ant plasser 12

Mørk skytteranlegg SSK KA SKYT Skytterhus
Ikke 

vurd.
1986        103 000 100 m²

Mørk miniatyrskytteranl. SSK KA SKYT
Skytebane 

(ute)
1989                -   Lengde 25 m Ant plasser 10

Stegen stadion SK SIL KA FOT
Fotball 

gressbane

Ikke 

vurd.
1960           6 000 Lengde 60 m Bredde 40

Åkeberg ridesenter, 

ridebane
SRID SRID KA HEST HEST Ja 1989          90 000 Lengde 60 m Bredde 40

Åkeberg ridesenter, 

ridehall
SRID SRID KA HEST HEST Ja 2001        507 000 Lengde 42 m

Bredde 22 

Høyde 5

Åkeberg ridesenter, stall SRID SRID KA HEST HEST Ja 1987        215 000 Ant båser 16

Åkeberg ridesenter, ridesti SRID SRID KA HEST HEST
Ikke 

vurd.
1989                -   Lengde 2,5 km

Myrberg skianlegg SIL KA SKI SKI
Ikke 

vurd.
1984        241 000 Lengde 2 km

Myrberg skianlegg SIL KA SKI SKI
Ikke 

vurd.
1984                -   Lengde 4,5 km

Myrberg skianlegg SIL KA SKYT
Skiskytter-

anlegg
1989                -   

Myrberg skianlegg SIL KA IHUS IHUS Ja 1992        167 000 100 m²

Myrberg skianlegg, 

redskapsbod
SIL KA IHUS

Lagerbygg 

(ikke spes.)

Ikke 

vurd.
2001          43 000 40 m²

Kunstsnøanlegg SIL SIL KA SKI SKI Ja 2013        700 000 

Prepareringsutstyr SIL SIL NA SKI SKI Ja 2013                -   

Skileikanlegg SIL SIL KA SKI SKI Ja 2013        150 000 

REGISTRERTE IDRETTSANLEGG
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VEDLEGG 1

Idretts- og friluftsplan for Spydeberg kommune 2015-27

EKSISTERENDE ANLEGG EIER DRIVER
ANLEGGS-

KLASSE

ANLEGGS-

KATEGORI
ANLEGGSTYPE

UNIVERSA

L
BYGGEÅR OMBYGD

UTBET. 

SPILLEMIDLER
Mål 1 Mål 2

REGISTRERTE IDRETTSANLEGG

Utvidelse av løypetrase SIL SIL NA SKI SKI Ja 2013        117 000 

MIDLERTIDIG STENGT EIER DRIVER
ANLEGGS-

KLASSE

ANLEGGS-

KATEGORI
ANLEGGSTYPE

UNIVERSA

L
BYGGEÅR OMBYGD

UTBET. 

SPILLEMIDLER
Mål 1 Mål 2

Hylli-bakkene SIL SIL KA SKI Hoppbakke Nei 1983        143 000 K-punkt 32 m

Hylli-bakkene SIL SIL KA SKI Hoppbakke Nei 1981                -   K-punkt 24 m

IKKE I DRIFT EIER DRIVER
ANLEGGS-

KLASSE

ANLEGGS-

KATEGORI
ANLEGGSTYPE

UNIVERSA

L
BYGGEÅR OMBYGD

UTBET. 

SPILLEMIDLER
Mål 1 Mål 2

Dammene - Griniskogen SK SK NA A-ANL Balløkke
Ikke 

vurd.
1970                -   Lengde 60 m Bredde 40 m

ANLEGGSKATEGORI

SK  =  Spydeberg kommune FRIDR  =  Friidrett

KA  =  Kommuneanlegg FOT  = Fotball

SIL =  Spydeberg idrettslag IHUS = Idrettshus

USK =  Spydeberg ungdomsskole SKI = Skianlegg

SSK =  Spydeberg skytterlag SKYT = Skyteanlegg

SRID =  Spydeberg rideklubb A-ANL = Aktivitetsanlegg

NA  = Nærmiljøanlegg A-SAL = Aktivitetssal

HEST = Hestesportsanlegg
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VEDLEGG 2

Idretts- og friluftsplan for Spydeberg kommune 2015-27

EKSISTERENDE ANLEGG EIER DRIVER
ANLEGGS-

KLASSE

ANLEGGS-

KATEGORI
ANLEGGSTYPE

UNIVERSA

L
BYGGEÅR OMBYGD

UTBET. 

SPILLEMIDLER
MÅL 1 MÅL 2

Turkart SK KA Kart Turkart 1993         17 000 10 km² Ekvidist. 5 m

Fiskestien SK PRIV KA FRIL Tursti Nei 1993                -   Lengde 1,5 km

Langnesstien SK KA FRIL Tursti
Ikke 

vurd.
1992                -   Lengde 2,2 km

Skorostien SK PRIV KA FRIL Tursti Nei 1992                -   Lengde 0,4 km

Tvisteinstien SK KA FRIL Tursti 1993                -   Lengde 1,1 km

Gråkollstien SK SK KA FRIL Tursti Nei 1993                -   Lengde 2,8 km

Smalelv/nestingen SK PRIV KA FRIL Tursti Nei 1993                -   Lengde 2,9 km

Onstadsund/hovin kirke SK PRIV KA FRIL Tursti Nei 1947                -   Lengde 1,5 km

Vollene Vestre - flerbruks 

turløype
SK KA FRIL Turløype 2005       168 000 Lengde 3 km

Granodden badeplass SK SK KA FRIL Badeplass Ja 1970                -   

Hallerud badeplass PRIV SK KA FRIL Badeplass Nei 1960                -   

2-mila, Hovin skole SIL KA SKI Skiløype 1963                -   Lengde 20 km

Fjellheim - samfunnshus/ 

Allaktivitetshus
SK SK KA

KULT-

BYGG

Kulturbygg, 

andre lokaler
Ja 2004       400 000 Lengde 10 m Bredde 10

SK  =  Spydeberg kommune

KA  =  Kommuneanlegg

SIL =  Spydeberg idrettslag

OMR. FOR REKREASJON OG FRILUFTSLIV
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SPYDEBERG KOMMUNE 
 

 

 
Saksframlegg 

 

 

Søknad om skjenkebevilling 

 

 

Saksbehandler Arkiv ArkivsakID 

Trine Ottosen FA - U62 
 

15/189 

   
 

Saksnr Utvalg Type Dato 

16/2015 
 

Komite for oppvekst, omsorg og kultur PS 25.08.2015 

 
 
 
Saken gjelder: 
Politisk saksordfører: 

Denne saken skal sluttbehandles av kommunestyret 

Saksopplysninger 

Det foreligger søknad fra Linn Marie Johnsen om skjenkebevilling for Cafe Mørk, Mørkveien 775, 
1820 Spydeberg. Eier av eiendommen er Mørk Golf AS med org.nr. 959910294. 
Kafeen har tidligere hatt skjenkebevilling ved andre eiere, men er solgt til søker. 
Skjenkebevillingssøknaden viser at bevillingssøker er et enkeltmannsforetak. Stedet skjenker i dag på 
tidligere eiers bevilling. 

Søker opplyser at kafeen ligger på Mørk golfbane og har som målgruppe besøkende til golfbanen og 
lukkede arrangementer i utleielokalet.   
Serverings/skjenkeområdet innendørs er på 210m2 og har plass til 50 gjester. Skjenkearealet 
utendørs er på 50 m2 og har plass til 50 gjester. Utendørsarealet er en terrasse i forkant av kafeen, 
tydelig merket med rekkverk rundt hele. 
Skjenkestedets åpningstider: mandag-torsdag 10.00 – 20.00. Fredag-søndag: 08.00 – 20.00.  
Det søkes om skjenkebevilling for alkoholholdig drikk gruppe 1-2-3 

Det er et krav i alkoholloven om at skjenkestyrer og stedfortreder må ha bestått kunnskapsprøve i 
henhold til alkoholloven og dens forskrifter. Et skjenkested må ha serveringsbevilling for å kunne 
utøve sin skjenkebevilling og det er krav om at styrer må ha bestått etablererprøven i henhold til 
serveringsloven. 
Søker har bestått Etablererprøven 17.03.09 og Kunnskapsprøven om alkoholloven 31.03.2009. 
Stedfortreder Ann Beate Siggerud har bestått begge prøver 

Bevillingshaver og personer med vesentlig innflytelse på virksomheten, må ha utvist uklanderlig 
vandel i forhold til alkohollovgivningen og bestemmelser i annen lovgivning som har sammenheng 
med alkohollovens formål, samt skatte- og avgifts- og regnskapslovgivningen. 



SPYDEBERG KOMMUNE 
 

 

Vandelskravet skiller seg fra de hensyn bevillingsmyndigheten kan legge vekt på etter § 1-7a, ved at 
bevillingsmyndigheten plikter å ta hensyn til vandelskravet. Dersom de ansvarlige etter § 1-7 ikke 
tilfredsstiller vandelskravet, skal det ikke gis bevilling. I og med at bevillingshaver til enhver tid skal 
oppfylle vilkårene for å inneha bevilling, kan bevillingsmyndigheten når som helst i løpet av 
bevillingsperioden foreta ny vandelsvurdering av bevillingshaver og personer som har vesentlig 
innflytelse på virksomheten.  

Søknaden har vært forelagt politistasjonssjef Trond Widme, og han har ingen merknader til 
søknaden. 
 
Skatt Øst har uttalt at de ikke har merknader til søknaden. 
Nav har uttalt at de ikke har merknader til søknaden. 

Kontroll med utøvelse av bevilling tilligger kommunen. Spydeberg kommune har engasjert Securitas 
til dette. Forskrift til alkoholloven §7-9 sier at hvert sted skal kontrolleres så ofte som behovet tilsier, 
men minst en gang årlig. Det skal gjennomføres minst 3 ganger så mange kontroller som det er 
skjenkesteder.  

Søker sendte inn søknaden i god tid før overtagelse, derfor er den ikke behandlet før nå.  
 

Vurdering 
En ny eier må søke om bevilling og skal vurderes på vanlig måte. Kommunen står fritt til å innvilge 
eller avslå søknader om skjenkebevilling. Kommunen har ikke satt tak på hvor mange 
skjenkebevillinger kommunen kan gi. 
Cafe Mørk vil ikke bli et nytt skjenkested i kommunen i og med at stedet har hatt bevilling ved andre 
eiere. 
Etter innhenting av uttalelser fra nødvendige instanser, har det ikke kommet innsigelser om at søker 
ikke bør gis skjenkebevilling. Søker har oppfylt alle krav som kreves i forbindelse med ny søknad om  

Skjenkebevilling.  
 
Konklusjon 
Kommunen har vurdert søknaden og vil etter en totalvurdering anbefale at søker innvilges alminnelig 
bevilling for skjenking av alkoholholdig drikk i gruppe 1,2 og 3.  

 
 
 
Rådmannens forslag til innstilling/vedtak: 
Kommunen har vurdert søknaden og rådmannen  vil etter en totalvurdering anbefale at søker 
innvilges alminnelig bevilling i medhold av alkohollovens § 1-4a-b, 1-7a, 1-7b,1-7c, 4-2 og 4-4 for 
skjenking av alkoholholdig drikk i gruppe 1,2 og 3. 

 
 
 
 

Vedlegg: 
skjenkebevilling 
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Innsendt: 02.02.2015 12:28:22

Ref.nr: XIEMZU

Spydeberg kommune
Stasjonsgata 35

1820 Spydeberg

Telefon: 69 68 20 00

Telefaks: 69 68 20 01

E-post: post@spydeberg.kommune.no

Hjemmeside: http://www.spydeberg.kommune.no

Skjenkebevilling - søknad

Bevillingstype
Det søkes om

T Ny bevilling
o Endret bevilling

Er virksomheten overdratt?

o Ja
T Nei

Type bevilling

T Alminnelig bevilling
o Bevilling for lukket selskap (varig bevilling for skjenking i lukket selskap)

Alkoholholdig drikk

o Alkoholholdig drikk gruppe 1 (over 2,5 vol.prosent og høyst 4,7 vol.prosent)
o Alkoholholdig drikk gruppe 2 (over 4,7 vol.prosent og høyst 22 vol.prosent)
T Alkoholholdig drikk gruppe 3 (mellom 22 vol.prosent og 60 vol.prosent)

Informasjon til søker
Definisjon av bevillingssøker
Bevillingssøker er «den for hvis regning virksomheten drives». Dette kan enten være en fysisk person eller en juridisk person som
f.eks. et ansvarlig selskap eller et selskap med delt ansvar. Vedkommende er ansvarlig for de økonomiske og juridiske forpliktelser
knyttet til driften av virksomheten.
Krav om vandel

Bevillingshaver, daglig leder og personer som har vesentlig innflytelse på virksomheten, må ha utvist uklanderlig vandel i forhold til
regnskapslovgivningen, skatte- og avgiftslovgivningen. Personer som nevnt i første punktum må heller ikke ha begått lovbrudd i
forhold til annen lovgiving på en måte som vil være uforenlig med drift av skjenkestedet.

Alkoholloven § 1-7b
Konsolidering av eierandeler
I vurderingen av om en person har vesentlig innflytelse på virksomheten, regnes vedkommendes eierandeler eller stemmer sammen
med eierandeler eller stemmer som tilhører følgende personer:
  1) ektefelle eller person som vedkommende bor sammen med i ekteskapslignende forhold,
  2) slektninger i rett oppstigende eller nedstigende linje samt søsken,
  3) ektefelle til person som nevnt i nr. 2 eller person som bor i ekteskapslignende forhold sammen med person som nevnt i nr. 2.

Alkoholloven § 1-7b, tredje ledd

Opplysninger om bevillingssøker
Bevillingssøker er

o organisasjon registrert i Enhetsregisteret
T enkeltpersonforetak eller forening uten organisasjonsnummer

Foretakets eller foreningens navn

Cafe Mørk

Adresse

Mørkvn 775

Postnr.

1820

Poststed

Spydeberg

Telefon

95963478

E-postadresse

Skattekommune

spydeberg

Bevillingssøker:

Bevillingssøker - Etternavn

Johnsen

Bevillingssøker - Fornavn

Linn Marie

Bevillingssøker - Fødselsnr.

23017841262
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Bevillingssøker - e-postadresse

linnmariejohnsen@gmail.com

Bevillingssøker - telefonnr.

95963478

Har søker andre bevillinger?

o Ja
T Nei

Eier (1)
Eier er

o organisasjon registrert i Enhetsregisteret
T privatperson eller enkeltpersonforetak/forening uten organisasjonsnummer

Etternavn

Johnsen

Fornavn

Linn Marie

Fødselsnr.

23017841262

Adresse

Kavalerivn 22

Postnr.

1820

Poststed

Spydeberg

Telefonnr.

95963478

E-postadresse

linnmariejohnsen@gmail.com

Skattekommune

spydeberg

Eierandel i %

100

Ev. navn på enkeltpersonforetak/forening

Cafe Mørk

Er det flere eiere av skjenkevirksomheten?

o Ja
T Nei

Andre enn formelle eiere
Er det andre enn formelle eiere som har vesentlig innflytelse på virksomheten?

o Ja
T Nei

Informasjon - Styrer og stedfortreder
Hver bevilling skal ha en fysisk person som styrer /stedfortreder, som må godkjennes av kommunen. Styrer og stedfortreder må være
ansatt på stedet eller arbeide i virksomheten i kraft av eierstilling. Som styrer kan bare utpekes den som har styringsrett over
skjenking, herunder ansvar for å føre tilsyn med utøvelsen av bevillingen. I styrers fravær påhviler styrers plikter stedfortreder.
Bevillingshaver må straks søke om godkjenning av ny styrer dersom styrer slutter.

Bevilling kan nektes dersom styrer/stedfortreder ikke oppfyller de krav som stilles til ham.

Styrer og stedfortreder må være over 20 år og  må dokumentere å ha bestått Kunnskapsprøven.

Styrer og stedfortreder må ha utvist uklanderlig vandel.

Styrer og stedfortreder

Styrer (må være en fysisk person)

Etternavn

Johnsen

Fornavn

Linn Marie

Fødselsnr.

23017841262

Adresse

Kavalerivn 22

Postnr.

1820

Poststed

Spydeberg

Telefonnr.

95963478

E-postadresse

linnmariejohnsen@gmail.com

Skattekommune

spydeberg

Stedfortreder for styrer (må være en fysisk person)

Etternavn Fornavn Fødselsnr.

Adresse Postnr. Poststed

Telefonnr.

Skattekommune

Skjenkebevilling - søknad
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Virksomheten
Navn

Cafe Mørk

Stedsadresse

mørkvn 775

Postnr.

1820

Poststed

Spydeberg

E-postadresse Nettadresse

Telefon

95963478

Gnr. Bnr.

Forventet omsetning

Oppgi forventet omsetning av alkoholholdig drikk per år:

T Alkoholgruppe 1
T Alkoholgruppe 2
T Alkoholgruppe 3

Forventet omsetning - alkoholgruppe 1

600

Forventet omsetning - alkoholgruppe 2

100

Forventet omsetning - alkoholgruppe 3

10

Virksomhetstype og driftskonsept
Virksomhetstype

T Kafé
T Spiserestaurant
o Pub
o Servering i danserestaurant
o Servering i overnattingssted
T Annet

Spesifiser

utleie av betjent selskapslokale

Skjenkestedets driftskonsept:
Beskriv stedets utforming, ev. plassering av bar, meny, ute-/inneservering og øvrige tilbud. Oppgi målgruppe, aldersgrense, planer
for kontroll/vakthold.  Opplys hva slags gjester tilbudet retter seg mot, f.eks. fastboende, turister, kurs og konferanser, ungdom,
voksne etc. Dersom stedet har ulikt konsept på forskjellige tider av døgnet, må dette oppgis.
Beskrivelse av konseptet

alkoholen oppbevares bak disk, inneservering med god oversikt fra kasseområdet.uteområdet er

inngjerdet med direkte tilknytning til cafèn.målgruppen er primert besøkende til golfbanen, og lukkede

arrangemanger i utleielokalet

Utfyllende opplysninger om driftkonseptet sendes

o per post
o elektronisk med denne søknaden

Skjenkestedets areal
Skjenkestedets areal innendørs.

210

Antall gjesteplasser innendørs

50

Skal det skjenkes utendørs?

o Nei
T Ja

Skjenkestedets areal utendørs.

50

Antall gjesteplasser utendørs

50

Areal totalt (m2)

260

Antall gjesteplasser totalt

100

Skjenkeareal innendørs

Skjenkebevilling - søknad
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Beskriv skjenkeareal innendørs

cafe og serverings lokalet er utformet som to separate rom, men hvor vegg imellom kan åpnes ved

behov. Kasse området har god oversikt i lokalet, innenfor her ligger kjøkkenet.lett tilgjengelige

toaletter,

Skjenkeareal utendørs
Beskriv skjenkeareal utendørs

Fra dør i cafelokalet er det ett trinn ned til en brostensbelagt terrasse på ca 50 kvadratmeter, denne er

inn gjerdet med rekkverk rundt hele, bortsett fra åpninger som tydelig viser inngang/utgang. Terrassen

er langs hele front av bygget.

Åpningstid og skjenketid

Skjenkestedets åpningstid:

Mandag - torsdag Fredag - lørdag Søndag/helligdag

Mand.-torsd.
fra kl.

10.00

Mand.-torsd. til kl.

20.00

Fred.-lørd. fra kl.

08.00

Fred.-lørd. til
kl.

20.00

Søn-/helligd.
fra kl.

08.00

Søn-/helligd. til kl.

20.00

Ønsket skjenketid for alkoholholdig drikk:

Gruppe 3

o Inne
o Ute
T Ønsker skjenking innenfor kommunens maksimaltid

Eier av eiendommen
Eieren er

organisasjon registrert i Enhetsregisteret

Org.nr.

959910294

Navn på virksomhet

MØRK GOLF AS

Adresse

Mørk

Postnr.

1820

Poststed

SPYDEBERG

Telefonnr.

69 83 33 30

E-postadresse

Skattekommune

SPYDEBERG

Sentrale personers tilknytning til annen virksomhet

Fødselsnr. Etternavn Fornavn Posisjon Org.nr. Foretakets navn

Vedleggsoversikt
Vedlegg som skal følge søknaden

Vedlegg

Beskriv Last opp vedlegg Ettersendes

o per post
Beskriv Last opp vedlegg Ettersendes

o per post

Bekreftelse
Bekreftelse

Skjenkebevilling - søknad
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T Jeg bekrefter at ovenstående opplysningene i alkoholloven og dens forskrifter blir
overholdt. Jeg forplikter meg til å orientere kommunen om eventuelle endringer i driften av
skjenkestedet, f. eks. skifte av styrer/stedfortreder eller innstilling av driften med mer. Jeg
forplikter meg til å sende kommunen årlig oppgave over forventet omsatt mengde
alkoholvarer på skjenkestedet. Jeg samtykker i at det kan foretas en etterberegning av
bevillingsgebyret dersom det foreligger et avvik mellom tidligere oppgitt, forventet omsetning
og faktisk omsetning.

Kunnskapsprøven

T Styrer har avlagt Kunnskapsprøven
o Stedfortreder har avlagt Kunnskapsprøven

Navn på kommunen der styrer avla Kunnskapsprøven

spydeberg

Kopi av Kunnskapsprøven skal følge søknaden

Last opp fil Ettersendes

T per post
Last opp fil Ettersendes

o per post

Skjenkebevilling - søknad
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Saksframlegg 

 

 

Søknad om skjenkebevilling - endrede vilkår 

 

 

Saksbehandler Arkiv ArkivsakID 

Trine Ottosen  
 

15/995 

   
 

Saksnr Utvalg Type Dato 

17/2015 
 

Komite for oppvekst, omsorg og kultur PS 25.08.2015 

 
 
 
Saken gjelder: 
Politisk saksordfører: 
 

Denne saken skal sluttbehandles av kommunestyret 

Saksopplysninger 
Det foreligger søknad om skjenkebevilling – endrede vilkår fra Dawodi Invest AS  org nr 914217318 
ang Harlem restaurant og bar, Rollsvei 4,  1820 Spydeberg. Eier av eiendommen er Lysetun eiendom 
AS org nr 99851542.  

 Det har blitt bygget en platting foran inngangspartiet, og Dawodi Invest søker om skjenkebevilling 
for denne nye delen. Søker har serveringsbevilling for både området inne og plattingen ute, og 
skjenkebevilling for området inne.  
 
Plattingen er på 21m2, ligger 30 cm over bakkenivå og er avgrenset med gjerde.  
Den er godkjent oppført fra Spydeberg kommune og godkjent av Veivesenet. 

Skjenkestedet er en restaurant med fokus på matservering, og skjenkingen skjer innenfor 
kommunens maksimaltid.  

Det søkes om skjenkebevilling for alkoholholdig drikk gruppe 1-2-3 for plattingen.  

Det er et krav i alkoholloven om at skjenkestyrer og stedfortreder må ha bestått kunnskapsprøve i 
henhold til alkoholloven og dens forskrifter. Et skjenkested må ha serveringsbevilling for å kunne 
utøve sin skjenkebevilling og det er krav om at styrer må ha bestått etablererprøven i henhold til 
serveringsloven. 
Daglig leder Didar Nakhesbadi har bestått Etablererprøven og Kunnskapsprøven om alkoholloven. 
Stedfortreder har bestått kunnskapsprøven om alkoholloven.  

Bevillingshaver og personer med vesentlig innflytelse på virksomheten, må ha utvist uklanderlig 
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vandel i forhold til alkohollovgivningen og bestemmelser i annen lovgivning som har sammenheng 
med alkohollovens formål, samt skatte- og avgifts- og regnskapslovgivningen. 
Vandelskravet skiller seg fra de hensyn bevillingsmyndigheten kan legge vekt på etter § 1-7a, ved at 
bevillingsmyndigheten plikter å ta hensyn til vandelskravet. Dersom de ansvarlige etter § 1-7 ikke 
tilfredsstiller vandelskravet, skal det ikke gis bevilling. I og med at bevillingshaver til enhver tid skal 
oppfylle vilkårene for å inneha bevilling, kan bevillingsmyndigheten når som helst i løpet av 
bevillingsperioden foreta ny vandelsvurdering av bevillingshaver og personer som har vesentlig 
innflytelse på virksomheten.  

Søknaden har vært forelagt politistasjonssjef Trond Widme, og han har ingen merknader til 
søknaden. 

Skatt Øst har uttalt at de ikke har merknader til søknaden. 
Nav har uttalt at de ikke har merknader til søknaden. 

Kontroll med utøvelse av bevilling tilligger kommunen. Spydeberg kommune har engasjert Securitas 
til dette. Forskrift til alkoholloven §7-9 sier at hvert sted skal kontrolleres så ofte som behovet tilsier, 
men minst en gang årlig. Det skal gjennomføres minst 3 ganger så mange kontroller som det er 
skjenkesteder. 
 
Vurdering  

Plattingen er oppført lovlig og har nødvendig inngjerding, Statens Vegvesen har ingen innsigelser, 
andre relevante instanser har ingen innsigelser  og Dawodi Invest har allerede skjenkebevilling for 
inneområdet i restauranten. 
 
Det finnes andre restauranter i Spydeberg med skjenkebevilling for sine utendørsområder. 
 
Konklusjon 
Kommunen har vurdert søknaden og vil etter en totalvurdering anbefale at søker innvilges alminnelig 
bevilling i medhold av alkohollovens §1-4a-b, 1-7a,1-7c,4-2 og 4-4  for skjenking av alkoholholdig 
drikk i gruppe 1,2 og 3 på platting utenfor inngangsparti.  

 
Rådmannens forslag til innstilling/vedtak: 
Kommunen har vurdert søknaden og rådmannen vil etter en totalvurdering anbefale at Dawodi 
Invest innvilges alminnelig bevilling i medhold av alkohollovens §1-4a-b, 1-7a,1-7c,4-2 og 4-4  for 
skjenking av alkoholholdig drikk i gruppe 1,2 og 3 på platting utenfor inngangsparti.  

 

Vedlegg: 
Gnr, 29 bnr. 91 - Dispensasjon fra byggegrense mot vei og tillatelse til oppføring av platting 
(L)(28382) 
Fasade Lysetun syd og vest (L)(26011) 
Fasade Lysetun Øst (L)(26012) 
Uttalelse fra Statens vegvesen (L)(28097) 
 
 
 



 

 
 

 
 

 

     
Postadresse 
Stasjonsgata 35 
1820 Spydeberg 

Besøksadresse 
Stasjonsgata 35 
1820 Spydeberg 

Telefon 
+47 69 68 20 00 
 

E-post 
post@spydeberg.kommune.no 
Nettside 

Bankkonto 
1135 07 00147 
Org.nr. 

   www.spydeberg.kommune.no  864 947 352 
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Lysetun Eiendom AS v/Yngve Berntzen 
  

 
 

Deres ref.: Vår ref.:  Dato: 

 15/579 - 6 / SHS 04.05.2015 

 
Saksfremlegg med vedtak 
Delegasjonssaksnr.: 56/2015 
 
  

Gnr, 29 bnr. 91 - Dispensasjon fra byggegrense mot vei og tillatelse til oppføring av 
platting 
 
Saksopplysninger: 
Spydeberg kommune har mottatt søknad om dispensasjon fra byggegrense mot Fylkesvei 128. Omsøkte 
eiendom er et næringsbygg som per i dag leies ut til ulike virksomheter. Dawodi Invest AS er en av disse 
virksomhetene og leier deler av bygningen. Dawodi Invest AS benytter lokalene til drift av restaurant, og 
ønsker nå å oppføre en platting på 21 m2 til servering av mat og drikke mot Fylkesvei 128. Plattingen vil 
være inngjerdet med gjennomsiktig glassgjerde  i en høyde på 1 meter over bakkeplan. 
 
Eiendommen omfattes av reguleringsplan for Spydeberg sentrum syd, vedtatt 11.06.1986. 
Planbestemmelsene fremgår kun av kartet, og på kartet er byggegrensen satt opp i tråd med fasadelivet 
mot Fylkesvei 128. Det søkes dermed dispensasjon fra denne byggegrensen. 
 
Vedtak: 

1. Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 19-2 innvilges dispensasjon fra byggegrense mot 
Fylkesvei 128, for oppføring av platting på følgende vilkår: 
- Statens vegvesen er ikke forpliktet til å gjennomføre støytiltak på tiltaket dersom trafikken fra 
fylkesveien på et senere tidspunkt vil oppleves belastende. 

2. Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 20-2, første ledd, bokstav a, gis det tillatelse til 
oppføring av platting  på eiendommen gnr. 29, bnr. 91 i Spydeberg kommune, på grunnlag av 
søknadspapirer med vedlegg, siste vedlegg mottatt i kommunen den 08.04.2015. 

 
Dispensasjon: 
Av pbl § 19-2 fremgår det at: «Dispensasjon kan ikke gis dersom hensynene bak bestemmelsen det 
dispenseres fra, eller hensynene i lovens formålsbestemmelse, blir vesentlig tilsidesatt». Det kan være flere 
grunner til at vi har byggegrenser, men som utgangspunkt skal de sikre at bebyggelse er i trygg avstand fra 
omkringliggende bygg/anlegg. Her dreier det seg om en byggegrense mot Fylkesvei og det er dermed helt 
naturlig at Statens vegvesen vurderer hvorvidt den bør overskrides eller ikke. Statens vegvesen har uttalt 
seg i saken og har ingen innvendig mot søknaden, og beskriver at de har nok plass til snøopplag ved drift av 
gang- og sykkelvei i området. Kommunen kan dermed ikke se at hensynene bak byggegrensen blir vesentlig 

http://www.spydeberg.kommune.no/
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tilsidesatt.  
 
Videre følger det av pbl § 19-2 at: «I tillegg må fordelene ved å gi dispensasjon være klart større enn 
ulempene etter en samlet vurdering». Søker ønsker en sydvendt uteplass som de kan benytte flere dager i 
året. Ettersom det ikke er mulig å oppføre sydvendt platting andre steder på eiendommen, vil det være 
avgjørende å få tillatelse til dette her. Det er sikker avstand fra Fylkesveien til plattingen. Det sentrale her er 
likevel at Statens vegvesen (som byggegrensen retter seg mot) ikke har noen innvendinger. Kommunen 
mener ut fra fremlegget ovenfor at fordelene med å gi dispensasjon er klart større enn 
ulempene.  Spørsmålet er dermed om kommunen vil gi dispensasjon, jfr. «kan» i pbl § 19-2. Kommunen ser 
ingen grunn til å ikke innvilge dispensasjon når fordelene klart overstiger ulempene, jfr. vurderingen over.  
 
Naboforhold og andres kommentarer: 
Det er foretatt nabovarsling i samsvar med bestemmelsene i pbl § 21-3. Ingen merknader er registrert i 
saken. 
 
Plangrunnlag: 
Eiendommen er  i Kommunedelplan for sentrum  av 2012-2024, vedtatt 18.09.2012, avsatt til nåværende 
og fremtidig sentrumsformål. Eiendommen benyttes til næring i dag og leies ut til ulike virksomheter. 
Dawodi Invest AS leier kun en del av bygningen. Eiendommen ligger i hensynssone H810_10 hvor det stilles 
krav om områderegulering. Områderegulering er per dags dato under arbeid, og kommunen kan ikke se at 
oppføring av en platting vil komme i strid med områdereguleringen.  
 
Areal m.v.: 

Areal på platting som søkes oppført: 21 m2 

 
Ansvar: 
For omsøkte tiltak har tiltakshaver selv ansvaret, og er ansvarlig for at tiltaket blir utført i medhold av plan 
og bygningsloven med underliggende regelverk. 
 
Vurdering: 
Plattingen ønskes oppført sydvendt, for å kunne benytte plassen flest mulig dager i året. Det er ikke mulig å 
bygge sydvendt platting andre steder på eiendommen, da øvrige deler av bygningen er utleid til andre 
virksomheter. Det er  sikker avstand til fylkesvei med bred gang- og sykkelvei mellom. Statens vegvesen har 
ingen innvendinger mot søknaden. Områderegulering er per dags dato under arbeid, og kommunen kan 
ikke se at oppføring av en platting vil komme i strid med områdereguleringen. Dette utgjør et mindre tiltak 
på bebygd eiendom. 
 
 
 
 
Hilsen 
 
 
Jon Gunnar Weng Susanne Haugli Stone 
virksomhetsleder Byggesaksbehandler  
Virksomhet teknisk forvaltning  Virksomhet teknisk forvaltning  
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Dette dokumentet er elektronisk godkjent og trenger ikke underskrift. 
 
 
 
 

 
 

 
Kopi til: 
 
 

Mottakere: 
Lysetun Eiendom AS v/Yngve Berntzen 
 
 
Bortfall av tillatelse 
Tillatelsen har gyldighet i 3 år fra vedtaksdato, jf. pbl § 21-9. Ved eventuell klage på vedtaket begynner 
fristen å løpe fra dato for det endelige vedtaket i klagesaken. Er tiltaket ikke satt i gang innen 3 år faller 
tillatelsen bort. Det samme gjelder hvis tiltaket innstilles i mer enn 2 år. Fristene kan ikke forlenges, jf. pbl § 
21-9 første ledd. 
 
Ferdigattest  
Søknadspliktige tiltak skal avsluttes med ferdigattest, som utstedes av plan- og bygningsmyndighetene når 
det foreligger nødvendig sluttdokumentasjon og erklæring om ferdigstillelse fra tiltakshaver, jf. pbl § 21-10.  
Plan- og bygningsmyndighetene skal ha tegninger som viser tiltaket slik det er utført. Eventuelle endringer 
fra tidligere godkjente tegninger skal identifiseres, slik at plan- og bygningsmyndighetene kan vurdere 
endringene før ferdigattest gis, jf. byggesaksforskriften §§ 8-1 og 8-2. 
Tiltakshaver er selv ansvarlig for at plasseringen blir i henhold til tillatelsen. 
Plan- og bygningsmyndighetene kan unntaksvis utstede midlertidig brukstillatelse når vilkårene i plan- og  
kan medføre at vedtaket blir endret. Igangsetting før klage er avgjort skjer på egen risiko. 
 
Klageadgang 
Denne tillatelse er et enkeltvedtak etter forvaltningslovens bestemmelser og kan derfor påklages av 
tiltakshaver, naboer, gjenboere og andre med rettslig klageinteresse, jf. pbl § 1-9 jf. forvaltningsloven § 28. 
En eventuell klage må fremmes skriftlig og innen 3 uker etter at vedtak er fattet. Klagen sendes til 
Spydeberg kommune. En slik klage kan føre til at avgjørelsen blir omgjort. Ansvar og risiko for å sette i gang 
arbeidet påhviler utbygger så lenge klagefristen ikke er utløpt, og eventuelle klager ikke er avgjort av 
klageinstansen. 
 
Gebyr 
Søknadspliktige tiltak gebyrlegges i henhold til kommunens gebyrforskrift, jf. pbl § 33-1. 
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Orienteringer 

 

 

Saksbehandler Arkiv ArkivsakID 

Trude van der Zalm Gjerløv FE - 033 
 

15/1489 

   
 

Saksnr Utvalg Type Dato 

18/2015 
 

Komite for oppvekst, omsorg og kultur PS 25.08.2015 

 
 
 
Saken gjelder: 
 
- Forskrift om foreldrebetaling i barnehager 
- Moderasjonsordninger foreldrebetaling i barnehager 
 
 
Rådmannens forslag til innstilling/vedtak: 
Tas til orientering 
 
 
 
 

Vedlegg: 
Forskrift om foreldrebetaling i barnehager 
Utdanningsdirektoratet - Moderasjonsordninger foreldrebetaling 
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