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Revidering Kommunedelplan for idretts- og friluftsanlegg i Ringerike kommune 2019-2023 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Det varsles oppstart av planarbeid for kommunedelplan for idretts- og friluftsanlegg i henhold til 

plan- og bygningsloven § 11-12 

2. Forslag til planprogram for kommunedelplan for idretts- og friluftsanlegg sendes på høring og 

legges til offentlig ettersyn i henhold til plan- og bygningsloven § 11-13 

 

Sammendrag 

Hensikten med planarbeidet er å evaluere gjeldende kommunedelplan og sikre en grundig gjennomgang 

av nåværende status for anlegg og arealer for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv i kommunen.  

I samsvar med krav i plan- og bygningsloven skal det ved oppstart av planarbeidet utarbeides et 

planprogram. Etter rådmannens vurdering danner planprogrammet samlet sett et godt grunnlag for en 

god prosess i det videre arbeidet med planforslag. 

Saksutredning 

Hvorfor utarbeides det en kommunedelplan? 

En kommunedelplan er en betegnelse for en plan for bestemte områder, temaer eller 

virksomhetsområder (sektorer). Det kan utarbeides en kommunedelplan for et hvert tema eller 

virksomhetsområde hvor dette er hensiktsmessig. 

 

Det er et krav fra Kulturdepartementet at alle kommuner skal ha utarbeidet et plandokument etter plan- 

og bygningsloven som omfatter anleggsplaner både i kommunal regi og i regi av lag og foreninger, 

dersom det skal kunne søkes om spillemiddeltilskudd. 

 

I henhold til kommunal planstrategi 2016-2020 skal kommunedelplan for idretts- og friluftsanlegg 

revideres i planperioden. I denne prosessen skal det utarbeides et planprogram som   skal gjøre rede for 

formålet med planarbeidet, planprosessen og opplegget for medvirkning.  

 

Formålet med planarbeidet 

Formålet med planarbeidet er å evaluere gjeldende kommunedelplan og sikre en grundig gjennomgang 

av nåværende status for anlegg og arealer for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv i kommunen. 

Planarbeidet vil også legge grunnlag for en god strategi og helhet i det videre arbeidet på feltet, samt se 

på potensialet for det videre samarbeidet med det frivillige. 



 

- 

Kommunedelplanen for idretts- og friluftsanlegg skal bidra til å: 

 Sikre langsiktig styring, prioritering og helhet i anleggsutbyggingen 

 Gi en oversikt over dagens aktivitetsmuligheter i kommunen, samt belyse mulige 

aktivitetsmuligheter i planperioden 

 Gi et godt grunnlag for vurdering av arealer til fysisk aktivitet, friluftsliv og idrett 

 Danne grunnlag for strategier for tilrettelegging av møteplasser for fysisk aktivitet i nærmiljøet, 

slik at flere skal ha mulighet til å være aktiv 

 Legge til rette for et bedre samarbeid med det frivillige, uorganisert som organisert 

 Gi en oversikt over kostnader ved bygging, drift og vedlikehold av anlegg, og bedre mulighetene 

for finansiering av utbyggingskostnader 

 Synliggjøre betydningen av fysisk aktivitet 

 Bidra til å skape gode rammebetingelser for den organiserte idretten slik at den er i stand til å 

opprettholde og videreutvikle sine primæraktiviteter 

 Legge til rette for egenorganisert fysisk aktivitet og friluftsliv 

 Bidra til et godt aktivitetstilbud for grupper med behov for tilrettelegging 

 Bidra til å opprettholde og utvikle idretten som en viktig arena for inkludering 

 

Planprosessen 

Framdriftsplan 2019 - 2020 

Au

g 

Sep Okt Nov Des Jan Feb Mars Apr 

Oppstart          

Varsel om oppstart, 

høring og offentlig 

ettersyn av planprogram 

(6 ukers høringsfrist) 

 

 

        

Fastsette planprogram            

Utredningsfase, 

utarbeide planforslag og 

innarbeide eventuelle 

innspill 

         

1.gangsbehandling          

Høring og offentlig 

ettersyn (6 ukers 

høringsfrist) 

         

Eventuelle endringer av 

planforslag og 

tilleggsutredninger 

         

Sluttbehandling m. 

vedtak  

         

 

Planmyndigheten skal gjennom hele planarbeidet sørge for en medvirkningsprosess i tråd med 

plan- og bygningsloven.  



 

- 

Naturlige høringsparter er overordna myndigheter. I tillegg vil kommunens innbyggere kunne holde seg 

løpende orientert om prosessen gjennom oppdatert informasjon på kommunens nettsider og annonsering 

i Ringerikes Blad ved de ulike milepælene i prosessen.  

Endelig planprogram vil, etter eventuelle endringer, fastsettes av strategi og plan.  

 

Råsmannens vurdering 

Det er viktig med medvirkning fra lag og foreninger og ulike interesseorganisasjoner for å sikre en best 

mulig plan. Kommunen har spesielt ansvar for sikre aktiv medvirkning fra grupper som har behov for 

særskilt tilrettelegging for å delta, herunder barn og unge. Det må legges opp til at hovedtyngden i 

medvirkningsopplegget skjer tidlig i planprosessen, og planprogrammet legger vekt på å sikre dette. 

 

Etter rådmannens vurdering danner planprogrammet samlet sett et godt grunnlag for en god prosess i 

det videre arbeidet med planforslag. Rådmannen anbefaler derfor at det varsles oppstart av planarbeid 

for Kommunedelplan for idretts- og friluftsanlegg og at planprogrammet legges ut til høring og offentlig 

ettersyn. 

 

Vedlegg 

Forslag til planprogram. 

 

 

 

 Ringerike kommune, 01.08.2019 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Magnar Ågotnes 

 

saksbehandler: Kari Gustavson 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


