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Kommunedelplan for idrettsanlegg i Ringerike kommune for perioden 

2020-2023 – 1. gangsbehandling 

 

Forslag til vedtak: 

Forslag til Kommunedelplan for idrettsanlegg i Ringerike kommune for perioden 2020-2023 

sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn i henhold til plan- og bygningsloven §§ 5-2 

og 11-14. 

 

 

  

 

Sammendrag 

Kommunedelplan for idrettsanlegg 2020-2023 skal være et overordnet kommunalt 

styringsverktøy for å nå vedtatte mål innenfor nevnte temaområde. Planen erstatter 

Kommunedelplan for idretts- og friluftsanlegg 2014-2026. 

Målet med planarbeidet er å evaluere gjeldende kommunedelplan og sikre en grundig 

gjennomgang av nåværende status for anlegg og arealer for idrett og fysisk aktivitet 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. 

Rådmannen anbefaler at planen legges ut på høring og offentlig ettersyn. 

 

Bakgrunn 

For nærmere beskrivelse av saken, se saksframlegg fra oppstartsaken. Videre i dette 

saksframlegget omtales forhold som har betydning for fastsetting av planprogrammet. 

 

 

Tidligere behandlinger og vedtak 

Kommunestyret vedtok oppstart av planarbeidet den 05.09.2019, sak 133/19, samt å sende 

forslag til planprogram på høring og legge det ut til offentlig ettersyn. 

 

Planprogrammet ble endelig vedtatt i formannskapet den 22.04.20 i sak 61/20. 

 



- 

Beskrivelse av saken 

Plantype 

Planen fremmes som en kommunedelplan. 

 

Uttalelser til planoppstart 

Ringerike kommune varslet, i henhold til plan- og bygningsloven § 11-12, oppstart av 

planarbeidet og kunngjorde det i Ringerikes Blad 28.09.2019, samt på kommunens nettsider. 

Det kom inn totalt 2 uttalelser. Disse følger vedlagt. Hovedtrekkene i uttalelsene er referert og 

kommentert under. 

 

Uttalelse fra Fylkesmannen i Oslo og Viken 

Forslagstillers kommentar: 

Fylkesmannen viser til at tilrettelegging for idrett og fysisk aktivitet bygger opp under en rekke 

nasjonale mål. Kommunen skal iverksette nødvendige tiltak for å møte kommunens 

helseutfordringer, å bidre til en samfunnsutvikling som fremmer folkehelse, herunder utjevne 

sosiale helseforskjeller. En ambisjon er at alle byer og tettsteder skal ha maksimalt 500 metr fra 

bosted til et sammenhengende nettverk av ferdselsårer. De viktigste målgruppene i den 

nasjonale strategien er barn og unge, personer med innvandrerbakgrunn, nedsatt funksjonsevne 

de de som er lite fysisk aktive. 

Rådmannens kommentar: Merknader er tatt til følge og innarbeidet i planforslaget. Mye av det 

fylkesmannen refererer til blir ivaretatt ved utarbeidelse av plan for friluftsområder og anlegg i 

Ringerike kommune. 

 

Uttalelse fra Oslo kommune, byrådsavdeling for byutvikling 

Forslagstillers kommentar: 

Planen er viktig for både folkehelse og stedsutvikling. Oslo kommunes uttalelse som 

nabokommune tar utgangspunkt i at Oslo og Ringerike har felles interesser i det store 

skogsområdet i Nordmarka. Oslo kommune vil understreke viktigheten av at tilrettelegging for 

idrett og friluftsliv gjøres på en skånsom måte, som tar hensyn til bevaring av natur og 

naturmangfold. 

Rådmannens kommentar: Tas med i planarbeidet vedrørende nye områder for idrettsanlegg i 

Ringerike kommune. 

 

Forholdet til overordnede planer 

Kommuneplanens samfunnsdel for Ringerike kommune 2015- 2030 

Ringerike kommunes slagord er «Nærmest det meste» og skal være det mest spennende 

vekstområdet på Østlandet. Målet er helse i alt vi gjør og aktivitet for alle i Ringerike. Å alltid 

vurdere mulighetene for universell utforming av leke - og møteplasser, gang - og sykkelveier, 

turstier, bynære friluftsområder, bade - og fiskeplasser. 

Kommuneplanens arealdel for Ringerike kommune 2019- 2030 

Formålet omfatter større anlegg og det er viktig at det ikke tillates tiltak i disse områdene som 

vil være til hinder for idrettsutøvelsen. Idrettsanleggene er en viktig del av tilbudet som 

stimulerer til aktivitet hos befolkningen, og en videre utvikling av idrettsanleggene vil være et 

positivt folkehelsetiltak. 

 

Rådmannens vurdering 

Med bakgrunn i redegjørelsen ovenfor anbefaler rådmannen at planforslaget sendes på høring 

og legges ut til offentlig ettersyn. 
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 Ringerike kommune, 03.06.2020 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Hilde Brørby Fivelsdal 
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