
Tiltaksplan for 

idrett, friluftsliv og nærmiljø 

 
 
 

 

 

 

Visjonen «Aktiv i Akershus hele livet» skal vise vei i utviklingen av Akershus (Viken) som et 

bærekraftig fylke og et godt sted å leve. Akershus skal være et levende velferdssamfunn 

med fysisk aktivitet som en naturlig del av dagliglivet i alle livets faser. Attraktive 

muligheter for idrett og friluftsliv skal gjøre det populært og enkelt å være aktiv på egen 

hånd og delta i organiserte aktiviteter. Kapasitet, tilgjengelighet og tilrettelegging av arealer 

og anlegg skal 

utvikles i takt med en økende og mer sammensatt befolkning. 

- Regional plan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv 2016-2030; planen er  
utgangspunkt for planlegging og prioriteringer av aktiviteter i Viken 

fylkeskommune 
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BAKGRUNN FOR TILTAKSPLANEN 

Tiltaksplanen for idrett, friluftsliv og nærmiljø skal bidra til å realisere 

målsettingene i kommuneplanens samfunnsdel 2019-2031. 

 

Hovedmålene for livskvalitet og folkehelse i Frogn: 

 
• Innbyggerne i Frogn lever helsefremmende liv og har god 

psykisk og fysisk helse 

• Vi har redusert sosial ulikhet i helse og gir tverrfaglig, tidlig 

innsats til innbyggere som står i fare for å utvikle livsstils – og 

helseproblemer 

• Vi fremmer grunnleggende samfunnsverdier som demokrati og 

menneskerettigheter og beholder et høyt samfunnsengasjement 

 
I tillegg bygger tiltaksplanen opp under Regional plan for fysisk aktivitet, 

idrett og friluftsliv 2016-2030 (vedtatt for Akershus fylkeskommune, 

men videreført i Viken fylkeskommune) og perspektivene som ligger til 

grunn for denne planen. Disse er folkehelse, langsiktighet, inkludering 

og mangfold, og klima og miljø (se tekstboks til høyre). 

 

Tiltakene som tas med i planen skal være 

gjennomførbare/realistiske, og for at vi skal kunne prioritere 

innspilte tiltak, må disse ha en konkret plan og begrunnelse 

for hvorfor tiltaket bør gjennomføres/beskrivelse av behov. 

 

Overordnede føringer for prioriteringen i planen: 

 
- Er i tråd med satsningsområdene i kommuneplanen. 

- Er i tråd med perspektivene i regional plan for fysisk aktivitet, 

idrett og friluftsliv 2016-2030. 

- Er gjennomførbar/realistisk for 2021 

- Har en høy kost-nytteeffekt 

 

Kulturdepartementet har bestemt at for å komme i betraktning ved 

tildeling av spillemidler, skal alle prosjekter være oppført i et kommunalt 

vedtatt plandokument for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv. I tillegg til 

å være nødvendig for å kunne søke spillemidler, vil planen synliggjøre 

behov og ønsker fra innbyggere, og noen politikere, og gi 

mulighet til å kunne tenke helhetlig og langsiktig når tiltakene 

prioriteres. 

 
Tilsvarende må tiltak inngå i en kommunal plan for å vurderes for 

regionale aktivitetsløftsmidler. Midler til statlig sikrede friområder krever 

godkjent forvaltningsplan. Kommunen har en samlet oversikt over 

eksisterende planer for forvaltning av statlig sikrede friområder. Den er 

til revidering.  Slike tiltak, og andre tiltak som kan utløse andre 

friluftslivs-, nærmiljø- og idrettsmidler, er også innarbeidet i 

tiltaksplanen for å få en samlet oversikt og prioritering av ønskede tiltak 

for planperioden. 

Folkehelse 

Folkehelse er et overordnet 

og bærende perspektiv, preget 

av systematisk og langsiktig 

innsats på tvers av sektorer og 

forvaltningsnivåer. 

 
Folkehelsearbeid handler om å 

tilrettelegge for en bærekraftig 

samfunnsutvikling som både 

motvirker sosiale ulikheter 

og fremmer god helse i hele 

befolkningen. Dette handler igjen 

om å bidra til utvikling av gode 

bo- og oppvekstsvilkår for alle, 

å forebygge unødig sykdom og 

skader, og å utvikle et samfunn som 

legger til rette for sunne levevaner, 

beskytter mot helsetrusler og 

fremmer fellesskap, trygghet, 

inkludering og deltakelse. 

 
 
Langsiktighet 

I planen er langsiktighet et 

perspektiv på tvers av generasjoner 

og for livsløpssyklus. 

 
 
Inkludering og mangfold 

I planen er inkludering og mangfold 

perspektiver som skal bidra til: 

 
• like muligheter til å delta i 

fellesskapet – blant annet ut fra 

likestilling, etnisitet og funksjons- 

evne 

• større bredde eller omfang – blant 

annet for fysisk aktive, aktiviteter, 

områder og anlegg 

 
 
Klima og miljø 

I planen er klima og miljø 

perspektiver som skal bidra til å: 

 
• ivareta naturmangfold og 

kulturminner 

• redusere klimagassutslipp i 

tråd med en omstilling mot et 

lavutslippssamfunn 

• redusere negative miljø- 

konsekvenser 

 
- Regional plan for fysisk aktivitet, idrett 

og friluftsliv 
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SPILLEMIDLER 
 

Oppføring av tiltak i tiltaksplan for idrett, nærmiljø og friluftsliv er ingen spillemiddelsøknad, men gir mulighet 

for å søke om spillemidler. Det er fylkeskommunen som behandler søknader om spillemidler og vedtar tildeling 

av spillemidler. Spillemiddelsøknader skal behandles av kommunens administrasjon før de oversendes 

fylkeskommunen. Dette for å påse at alle aktuelle vedlegg er inkludert og at søknaden er korrekt utfylt. Kommunen 

skal også foreta en prioritering av innkomne spillemiddelsøknader før disse oversendes fylkeskommunen. Dette 

gjøres ut fra prioriteringene i tiltaksplanen. Kommunens frist for oversendelse til fylkeskommunen er 15. januar. 

Frist for innsending av spillemiddelsøknader til kommunen er 1. september året før tildelingsåret. 

 
Tiltakene i planen kan være ordinære idrettsanlegg eller nærmiljøanlegg, det kan være nyanlegg eller rehabilitering 

av eksisterende anlegg. Det er også tatt med andre friluftstiltak, selv om disse ikke nødvendigvis er relevante for 

spillemiddelsøknader. 

 

AVSATTE MIDLER TIL PLANEN 

Det foreslås for HP for 2021 å avsette NOK 800.000,- i investeringsmidler (prosjekt 8519). I tillegg kommer 

videreførte midler fra tidligere år. De videreførte midlene er satt av til konkrete tiltak, og skal kun brukes til 

tiltak som har stått på prioritetlisten for tiltak.  Investeringsmidler kan kun brukes til kommunale anlegg, eller 

anlegg der kommunen er medeier eller medansvarlig for tiltaket fordi investeringsmidler ikke kan benyttes til 

private investeringer som anlegg og utstyr, eksempelvis DFIs løypemaskin, stolpejakten, gapahuk med mer. 

Slike tiltak må enten fullfinansieres privat sammen med tilskuddsmidler, eller det må overføres midler fra 

kommunens driftsbudsjett på andre deler av Handlingsprogrammet, eller tas fra disposisjonsfondet. 

 
På lengre sikt vil det være gunstig å gi økonomisk støtte til frivillige lag og organisasjoner for tiltak som de 

planlegger og gjennomfører, og slik at de får satt i gang og etablert tiltak, som de selv har midler til å drifte på 

sikt. Eventuelle private bidrag og privat arbeidsinnsats til slike prosjekt vil også bidra til å utløse ytterligere 

tilskuddsmidler. 

Dette er i tråd med kommunens målsetting om å være en fellesskapskommune med økt samarbeid mellom 

kommune og private aktører for å nå målsettingene for samfunnsutviklingen i Frogn. Dette må sees opp mot det 

økonomiske handlingsrommet som kommunen har. 

 

MEDVIRKNING 
 

Det ble i april 2020 sendt ut brev med oppfordring om å sende inn forslag til tiltaksplanene for 2021 til barnehager, 

vel, organisasjoner og lag og borettslag, og brevets innhold ble lagt ut på kommunens hjemmeside. Både på 

hjemmesiden og i brevet var det en link til et skjema som skulle brukes for å sende inn innspill. Frist for 

innsendelse av innspill var 10. mai.  Innkomne innspill ble presentert for Frogn idrettsråd og Frogn friluftsforum i 

møter den 25.05.2020, i tråd med samhandlingsrutine kommunen har med disse to. Frogn idrettsråd og Frogn 

friluftsforum har deretter kommet med tilbakemeldinger vedrørende prioritering av tiltak.  

 
Kommunen mottok innspill til tiltaksplanen fra totalt 10 ulike innsendere. Forslagene til tiltak ble mottatt fra vel, 

skole/FAU, Frogn Friluftsforum og Frogn Idrettsråd, Drøbak Frogn Idrettslag (DFI) samt fra til sammen fire private 

personer. Noen av innsenderne hadde flere forslag. Totalt mottok vi 25 innspill, hvorav flere var videreføring av 

tiltak som er med i planen for 2020.  

 
Innspillene er tatt med i planen, sammen med innspilte behov internt i kommuneorganisasjonen. Tiltakene i 

planen er både nye innspilte tiltak samt tiltak det ikke har vært mulig å gjennomføre tidligere år og som vurderes 

som viktige å ta med videre. Noen av innspillene mottatt i mai 2020 er videreføring av tiltak som var med i planen 

for 2020. Alle nye tiltak er behandlet og sortert. Alle tiltakene det er kommet innspill til er med i planen, under 

ulike avsnitt. Tiltak som ikke foreslås tatt med (videre) er begrunnet. 
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OPPBYGGING AV TILTAKSPLANEN 
 

Tiltak prioritert for gjennomføring 2021 

Først i dokumentet finnes en oversikt over prioriterte tiltak for gjennomføring i 2021, med tilhørende avsatte 
investeringsmidler. Disse er prioritert ut fra overnevnte kriterier. 

 
Private investeringstiltak som oppfyller kriterier og målsettinger godt, og som har innmeldt behov for økonomisk 

støtte fra kommunen, men som ikke kan få kommunale investeringsmidler som følger denne planen, er også 

plassert under hovedoverskriften “Tiltak prioritert for gjennomføring I 2021”, og tiltakene er prioritet.  

Oversikt over prioriterte tiltak for 2021 er sammenstilt i tabell 1 og 2 til sist i dokumentet. 

 
Foreslåtte tiltak med lokalisering på Høiås 

Det har ikke kommet inne mange nye forslag til tiltak med lokalisering på Høiås for 2021. Men det er fortsatt 

interesse for og ønske om en rekke ulike tiltak i området. Det vurderes derfor som riktig å ha med denne 

kategorien også i planen for 2021. Sak om oppstart av regulering for etablering av barnehage i området ble 

behandlet høsten 2019, og det er vedtatt av Hovedtutvalget for miljø-, plan- og byggesaker at reguleringsarbeid 

for barnehage kan starte opp. Rådmannen mener at det bør lages en helhetlig plan for resten av området.  

Kommunestyreforberedende komité for friluftsliv og nærmiljø arbeider med markagrense mv. Markagrense er 

foreløpig foreslått tatt med i forbindelse med rullering av kommuneplanens arealdel.  

 
På dette grunnlag er ingen tiltak på Høiås prioritert for gjennomføring i 2021, men plassert i en egen «kategori» 

inntil det er avklart om det åpnes for vurdering av enkelttiltak eller om det skal lages en samlet plan for området. 

 
Andre mulige langsiktige tiltak 

Det er også kommet andre forslag til tiltaksplanen som ikke er tatt inn som prioriterte da de må beskrives og 

vurderes nærmere før det kan vurderes om de skal tas med inn i planen. Disse er beskrevet under «mulige 

langsiktige tiltak». 

 
Tiltak som foreslås tatt ut av planen 

Til slutt er nye tiltak som ikke har blitt tatt med inn i planen og tiltak som er påbegynt/ferdigstilt og dermed tatt ut av 

planen synliggjort. 
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TILTAK PRIORITERT FOR GJENNOMFØRING 2021: 

 

Tiltakene er prioritert ut fra de overordnede føringene for prioriteringer beskrevet i innledningen:  Dette er i hovedsak 

hvor stor effekt tiltaket vil ha sett opp mot kostnad, og hvor stor andel av befolkningen det vil være realistisk at 

benytter seg av det etablerte tiltaket. 

 
En oversikt over prioriterte tiltak med kostnadsoverslag er presentert bakerst under Tabell: Oversikt over prioriterte 

tiltak. Tiltakene i listen under her er tiltak som kan (del)finansieres av de HP-avsatte NOK 800.000,- i  

investeringsmidler (prosjekt 8519) til tiltaksplanen. Resterende av kostnadene kan dekkes av tidligere 

bevilgete midler, som er videreført. 
 

1. Badeparken (Frogn kommune: Eiendom) 

Kostnadsoverslag: 24 mill. – Midlene er avsatt som eget prosjekt i investeringsbudsjettet (prosjekt 8526) under 

Enhet for Eiendom. Gjennomføring av tiltak i henhold til vedtatt forvaltningsplan. Det søkes tilskuddsmidler der 

det er mulig. Prioriterte tiltak er ny lekeplass, utbedring av herrebadet, muren og scenen. Prosjektering pågår, og 

arbeider skal igangsettes i 2021.  

Kommentar: Det kan være en fordel å synliggjøre enkelttiltak i prosjektet ved å dele opp prosjektet i denne 

planen. En slik oppdelt synliggjøring skal ikke ha innvirkning på gjennomføring og fremdrift for prosjektet. 

2. UU-rampe Badeparken - utbedring (Frogn kommune: Eiendom og TDF) 

Kostnadsoverslag: 150.000 kr, investeringsmidler: 75.000 kr tilskuddsmidler: 75.000 kr 

Tiltaket er kommet som innspill fra innbygger til planen for 2020 om at rampen ikke fungerer optimalt.  

Kommentar: Rampen er utformet i tråd med TEK10-krav og kravene til universell utforming, men oppleves blant 
annet som for bratt for noen. Det må avklares nærmere hvilke tiltak som er hensiktsmessig å gjennomføre for at 
den skal fungere for alle. Tiltaket kan innlemmes i prosjektet med rehabilitering og oppgradering av Badeparken.  

  

3. Oppgradering Nordstranda - Kyststi – planlegging og etablering, Fase 1 (FF, Nordstranda og Husvik 
Vel/Frogn kommune TDF) 

Kostnadsoverslag: 1.100.000 kr, investeringsmidler: 550.000 kr, tilskuddsmidler: 550.000 kr 

(Kostnadsberegningen er eldre, og derfor usikker) Tilrettelegge for adkomst fra Husvikveien i sydenden av 

stranden og ned til toalettet for personer med nedsatt funksjonsevne. Lage en steinmur ved strandens 

sydende, rydde og asfaltere platået rundt pumpehuset med toalettet. Bygge sti tilrettelagt for rullestolbrukere 

fra toalettet og nordover langs steinmuren.  

Kommentar: Tiltaket etablering av kyststi og bedre adkomst har også tidligere vært prioritert, men ikke blitt 
gjennomført, og ble derfor satt under langsiktige tiltak i planen for 2020. Nordstranda og Husvik Vel har nå tatt 
initiativ til å prosjektere og gjennomføre tiltak, i samråd med kommunen. Oppgraderingen av stranden planlegges 
samlet, men gjennomføringen foreslås gjennomført i tre faser. Tiltaket forutsetter samarbeid med Frogn kommune 
for godkjenning av hvilke tiltak som kan gjennomføres og til hvilket kalenderår. 

  

4. Kultursti tilrettelagt for forflytningshemmede Husvik og Kopås (Nordstranda og Husvik vel/FF – Frogn 
kommune TDF) 

Kostnadsoverslag: 190.000 kr, investeringsmidler: 50.000 kr 

Skilte eksisterende sti gjennom området og etablere to mindre forgreininger fra stien. Krever tillatelse fra 
Forsvarsbygg og Frogn kommune som grunneiere, og avklaring mot at deler av området er fredet. Selve tiltaket er 
av mindre omfang. 

Kommentar:  Utforming av skiltene må godkjennes av kommunen. Skiltnorm er under utarbeidelse.   
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5. Kyststi – planlegging og etablering (FK-SAM), inkludert innspill om å ferdigstille mellom Knardal og Brevik på 
kommunens tomt, og strekningen Skiphelle – Drøbak sentrum 

Kostnadsoverslag: 200.000 kr Investeringsmidler: 164.000, private midler/dugnad: 36.000 kr 

Videreføring av kyststiarbeid. Avklaring av trasé der det er nødvendig, inngå avtaler med grunneiere om 

skilting, og eventuell opparbeidelse. Ferdigstillelse av strekningen ved Bunnefjorden er en prioritert strekning. 

Også strekningen Skiphelle – Drøbak sentrum er prioritert. 

Tiltaket er gitt høyere prioritet etter ønske fra innbyggere og politikere.  

 

6. Kyststiskilting/ skilting av historisk vandrerute «Jacobineruta» (Oslofjorden friluftsråd/ Frogn 

kommune: SAM) 

Kostnadsoverslag: 200.000 kr, investeringsmidler: 100.000 kr, tilskuddsmidler: 100.000 kr. 

Jacobineruta er registr ert som en historisk vandrerute gjennom Drøbak og videre over Drøbaksundet. Skilting i 

Drøbak er midlertidig, det ønskes permanent skilting. Forutsetter nødvendige tillatelser fra grunneiere. Forslag til 

trasé vurderes gjennom områdeplan for Gamle Drøbak, derfor er tiltaket ikke gjennomført selv om det har stått 

som prioritert tiltak i tiltaksplanen gjennom flere år. 
 

7. Skilting i Drøbak (Frogn kommune: eiendom og samfunnsplanlegging) 

Kostnadsoverslag: 100.000 kr, investeringsmidler: 50.000 kr, private midler: 50.000 kr 

Skilting av stier og smett i Drøbak sentrum. Tiltaket vil skilte gamle stiforbindelser og ferdselsårer i Drøbak 

Sentrum. 

Før eventuell gjennomføring må kommunen avvente høringer av og vedtak av områdeplan for Gamle Drøbak; 

om stiene og smettene blir regulert til offentlige stier. 

8. Ny sandkasse og flere uteleker (Dal skole/FAU – Frogn kommune) 

Kostnadsoverslag mangler. Foreslår investeringsmidler kr. kr. 30.000,- til uteområdet; sandkasse og 

fastmonterte uteleker. FAU må kontakte kommunen v/kontoret for miljø og folkehelse for godkjenning av hva 

slags lekeapparater som kan anvendes.  

Kommentar: Barn og unge er en prioritert gruppe. Skolegårder godt tiltak for nærmiljø; brukes også utenfor 

skoletid, det vil si på ettermiddag og i helger, dermed vil tiltaket komme til nytte for flere i nærmiljøet enn elever 

ved Dal skole.  FAU kan søke om midler fra Sparebankstiftelsen.  
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Private tiltak for 2021 med innmeldt behov for kommunalt bidrag 

Dette er tiltak med innmeldt behov for økonomisk støtte fra kommunen, men hvor midler ikke kan tas 

fra vedtatte investeringsmidler som følger denne tiltaksplanen. Eventuell økonomisk støtte må tas fra 

driftsbudsjett eller disposisjonsfondet.   

 
Flesteparten av tiltakene som her er prioritert krever små summer i tilskudd fra kommunen for å kunne 

etableres, med unntak av løypemaskinen til DFI og rehabilitering av “Jacobinebua”. Det er behov for om lag 

kr 325 000 i kommunale bidrag til private investeringstiltak, og i tillegg max kr 652 000 til løypemaskinen til 

DFI, men da er det ikke avklart hvor mye DFI kan få i tilskudd. Opparbeidelse av sti til Oppegårdstjernet vil 

også medføre høye kostnader for kommunen. Kostnadene i innspillet er kun for deler av tiltaket. En oversikt 

over prioriterte tiltak med kostnadsoverslag er presentert bakerst under tabell: Oversikt over prioriterte 

investeringstiltak med innmeldt behov for kommunal bidrag. 
 

1. Ny skiløype-prepareringsmaskin (DFI: Skigruppa) 

Kostnadsoverslag: kr 1.258.593 eks mva, tilskuddsmidler: kr 610.000. Kommunalt bidrag max: kr 

649.000. DFI har søkt og mottatt kr 360 000 I tilskudd, og har inne en søknad om kr 250.000 i tillegg i 

spillemidler til utstyr. 

Videreført fra tiltaksplan for 2020: 30 av de 55 km med skiløyper i Frogn går i skog. Der er traseene smale 

og kuperte og dagens løypemaskin er for bred til skogsløypene, dette har ført til skader på løypemaskinen. 

En smal løypemaskin vil fjerne dette problemet og i tillegg være en reserve for skigruppas maskin som 

kjører lysløypa, kunstsnøtraseen og noen jorder i kommunen. Med skiftende vær får en iset og skarpe 

skiforhold, derfor trengs det en god løypemaskin for å preparere de kuperte skogsløypene for bedret 

sikkerhet. Ny bro over ny Fv 156 vil bli for smal for den eksisterende løypemaskinen. 

 
Kostnad som er innmeldt til løypemaskinen er 1.258.593 kr eksl. mva. Beløpet er avhengig av valutakurs. 

Frivillige organisasjoner kan søke om å få dekket merverdiavgift i ettertid. DFI har fått 200 000 fra 

sparebankstiftelsen. DFI SKI har søkt andre tilskudd må undersøke om de kan søke tilskudd fra 

utstyrsordningen som NIF håndterer via Skiforbundet, og/eller vurdere om det finnes andre tilskuddsordninger, 

eller alternative rimeligere maskiner.  
 

 



9  

2. Adkomst for alle Rundtomveien  - Ytre Hallangspollen (FF) 

Kostnadsoverslag: 81.200,- kr, tilskuddsmidler: 31.000,- kr. Kommunalt bidrag 50.000 kr. 

Mellom Rundtomveien og enden av Ytre Hallangspllen er det en strekning på ca 40 m hvor det ikke er adkomst 

gjennom for rullestoler, motoriserte hjelpemidler, bevegelseshemmede og barnevogner. Adkomst ønskes 

opparbeidet. Dette innebærer opparbeidelse av en tursti med en bredde på 1,2 m med grusdekke. Turstien vil 

ligge i det som er veigrunn i dag.  

Kommentar: Det vil være hensiktsmessig å opparbeide universelt utformet: Opparbeidelse av tilrettelagt sti vil 

tilgjengeliggjøre for flere rundturen fra Drøbak via Gylteåsen og rundt Hallangspollen, Seierstenmarka og ut ved 

Måna (Byggmax/Frogn VGS), videre gangvei til Heer, med flere valg mot Drøbak igjen. Dette vil fremme friluftsliv 

og folkehelse for alle. Tiltaket krever avtale med/samtykke fra grunneier. Konfilkt med eventuelle rettighetshavere 

til arealet må avklares før eventuell iverksettelse. Forslag til trasé for kyststi er ikke laget ennå. Det er derfor uvisst 

om kyststien kommer til å gå  
 

3. Stolpejakt i Drøbak – videreføring (DFI: Orienteringsgruppa) 

Kostnadsoverslag: 20.000 kr, driftsmidler: 20.000 kr 

Årlig tilskudd til videreføring av stolpejakten. Stolpejakten brukes av veldig mange, både innbyggere i Frogn 
kommune og andre kommuner. Det er positivt for folkehelsen; folk kommer seg ut på tur, det er et lavterskeltilbud 
som når mange aldersgrupper og befolkningsgrupper.  

 

 

4. Garderobeanlegg/miniklubbhus Ullerud fotballbane (DFI fotball) 

Kostnadsoverslag:  Ikke angitt totalsum. Private midler: 300.000 kr, skal søke spillemidler, dugnadsjobb, 
og kulturmidler fra Frogn idrettsråd. Foreløpig ikke planer om å søke om kommunale midler.  

Garderobeanlegget, med kiosk og møterom, på Ullerud er i meget dårlig forfatning. Senest vinteren 2020 ble det 
gjennomført ekstraordinære tiltak for å heve og tette taket, samt at det er hull i gulver. Doer og dusjer er også 
utdatert, samt at bygningsmassen generelt sett trenger en oppgradering. Brakka, som den kalles på folkemunne, 
er møteplass for mange hundre fotballspillere hver eneste dag i sesongen fra mai til oktober. Derfor ser DFI 
Fotball det som helt nødvendig å gjøre oppgraderinger i bygget. DFI har allerede mottatt 300.000 i private midler, 
samt at en betydelig dugnadsjobb skal gjennomføres til et betydelig beløp. Det er tenkt å søke 
spillemidler/rehabiliterings-midler for prosjektet, samt at det vil bli søkt kulturmidler fra Frogn Idrettsråd. 

 

Kommentar:  DFI har vært i kontakt med byggesak og planavdelingen for å avklare tiltaket mot byutviklingsplanen 
(arealformål, plassering)   

 
 

 

5. Oppegårdstjernet – Turvei ned til tjernet (adkomst for alle) og  tilpasset bord og benk (FF, eventuelt ) 

Kostnadsoverslag: 380.000 kr , driftsmidler: 60.000 kr., søke Sparebank1stiftelsen 

Foreslår at Frogn kommune anlegger en tursti tilpasset personer med nedsatt mobilitet fra adkomsten til 
kunstgressbanen og ned til Oppegårdstjernet. Ved tjernet opparbeides en plass med bord og benk. Det foreslås at 
kommunen skal drifte og vedlikeholde stien, bord og stoler.  

 

Kommentar:  Positivt at tiltaket vil tilgjengeliggjøre deler av naturområdet for flere brukere, og hvis det etableres 
en flytebrygge også, blir tiltaket i tråd med det ungdommens kommunestyre har gitt tilbakemelding om at de 
ønsker i området. Tiltaket er foreslått på grunn som ikke er eiet av kommunen. Forutsetter derfor avtale med 
grunneier.  Tiltaket vil gi økte driftskosnader ved kommunal drift og søppelrydding.  

 
 

 

6. Rehabilitering «Jacobinebua» Bergholmen (Oslofjordens friluftsråd) 

Kostnadsoverslag: 470.000 kr, tilskuddsmidler:225.000 kr, private midler: 205.000 kr.. Kommunalt bidrag: 
kr. 40.000,- 

Isolering av tak på kystledhytta ”Jacobinebua”, for utvidelse av sesongen og nytt toalett. Tiltaket er meldt inn med 

behov for 40 000 i driftstilskudd som kommunalt bidrag. 
 

 

7. Utfartsparkeringer og stirydding – fast årlig kommunalt bidrag (Frogn Friluftsforum – omarbeidet tiltak fra 
2020) 

Kostnadsoverslag: 398.250,- : Dugnadsinnsats kr. 343.500,- og (årlig) kommunalt bidrag kr. 54.750,-  

Drift av utfartsparkering som Frognmarkas Venner (FV) leier og drifter, Røis, Stubberudtjernet og Linnebråte.  FV 

har også opparbeidet et sti-/løypenett på over 90 km. Utgifter til stirydding og drifting av utfartsparkeringer er 

beregnet til ca kr. 35.000,- for 2020. Utskifting av skilt og karttavler er nødvendig for å opprettholde standarden 

på merking og informasjon. Samlet innkjøpssum på eksisterende skilt og tavler er kr. 700.000,-. Med 30 års 
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nedskrivningstid gir det årlig nedskrivning på ca kr. 23.000,- . På denne bakgrunn er det ønskelig med et årlig 

kommunalt driftstilskudd, med indeksregulering. 

Kommentar: Tiltaket er viktig for folkehelsen.  Det er ønskelig med et fast, årlig tilskudd. Dette må imidlertid 

vurderes fra år til år. Et eventuelt bidrag for 2021 er således ingen garanti for videre driftstilskudd.  

 

 8. Aktivitetspark ved Solbergstrand (privat – Solbergstrand aktivitetspark SA) 

Kostnadsoverslag: kr 1.000.000,-: Dugnadsinnsats kr 200.000, ulike tilskudd kr. 700.000,-, driftsmidler 

kr 100.000,- 

Ønsker å etablere en aktivitetspark på Solbergstrand vels Eiendom. Parken skal være åpen for alle; 

hyttebeboere, turgåere, alle alder. Lekeapparater og treningsapparater, benker og bord. Det er allerede en 

fotballslette, volleyballbane og tennisbane I området. 

Kommentar: Selv om tiltaket er tiltenkt “alle”, vil det først og fremst være brukerne av fritidsboligene i området 

det er nærliggende at vil bruke parken. Dermed prioriteres ikke tiltaket høyere på bekostning av tiltak som I 

utgangspunktet er for allmennheten.   

 

9. Tilrettelegg e og synliggjøre ro-padleled (Frogn Friluftsforum, Drøbak Kajakklubb, Oslofjorden frilutfsråd, 

Frogn kommune – TDF) 

Kostnadsoverslag: kr. 100.000,-: Midler søkes fra Norges Padleforbund, dugnadsinnsats. Ingen 

kommunale midler. 

Tilrettelegge og synliggjøre ro- og padleruter som skal fremme folkehelse og friluftsliv I nærmiljøet slik at nye 

roere/padlere får en fin og trygg inngang til aktiviteten. Samarbeid. Norges padleforbund har fått kr. 14,6 mill. til 

prosjektet Ro- og padleled i Oslofjorden. Midler til informasjonsavtaler, turkart, etablering av utsettingsramper, 

flytebrygger m.m. Formålet med prosjektet er å etablere en sammenhengende ro- og padleled i Oslofjorden på 

strekningen “Svenskegrensen” til Risør.  

 
 
 

Rehabilitering Befalsbolig/kystledhytte Bergholmen (Oslofjorden frilufstråd) 

Kostnadsoverslag: 200.000 kr, tilskuddsmidler: 100.000 kr, private midler: 100.000 kr 

Hytta er tidligere oppusset, med unntak av piper. Disse skal tas nå. Det vil bidra til å utvide sesongen for bruk av 
kystledhytta. Gjennomføring av tiltaket krever ikke midler fra Frogn kommune. 
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TILTAK FOR 2022-2024 

Tiltakene nedenfor er tatt med videre da de er gode helsefremmende tiltak. De er ikke prioritert for 2021 da de 

krever ytterligere planlegging, avklaringer av pågående planer og/eller søknader/tillatelser som vil ta tid utover 

2021. 

Avklaringer bør jobbes med før tiltakene eventuelt kan prioriteres i neste tiltaksplan. 
 
 

Nordstranda – Oppgradering og UU (Nordstranda og Husvik vel, FF og Frogn kommune TDF) 

Fase 2 og 3. Må prosjekteres og kostnadsberegnes før det kan prioriteres i en tiltaksplan. 

 Ballbinge Dalsbanen (Skaubygda IF) 

Ønsker en ballbinge ved siden av garderobeanlegget. Er i startfasen av planleggingen. 

Kombinert kunstis og miljøvennlig kunstgress på Sagajordet/”Løkka stadion” (Nordstranda og Husvik vel 
og FF) 

Sagajordet benyttes lite sommertid. En kombinasjon av kunstis og miljøvennlig kunstgress vil gjøre banen 

attraktiv for bruk hele året. Anlegget vil avlaste Høiås. Det er mange husstander i kort avstand til Sagajordet. 

Et slikt tiltak vil gjøre at flere bruker det året rundt, og være et godt nærmiljøtiltak, og redusere behovet for 

transport til anlegg som ligger lenger unna. Det vil avlaste driftsavdelingen da det ikke vil være behov for å 

vanne for å lage is etter noen dager med mildvær. Velet ønsker å bidra til vedlikehold.  

Kommentar: Tiltaket krever mer planlegging, både når det gjelder kostnadsdekning og drift. Det er planlagt 
oppstart i 2022. Med nærmere avklaringer, kan det bli grunnlag for å søke om investeringsmidler for 2022.  

Utvikling av området rundt Oppegårdstjern (Frogn kommune – hvis på kommunal grunn) 

Med stadig mer utbygging på Ottarsrud, burde området rundt Oppegårdstjern utvikles. Det kan legges til rette for 

bedre bademuligheter med brygge og flytebrygge. 

Kommentar: Videreføring av igangsatt planarbeid. Det kan være aktuelt å søke tilskudd til konkrete tiltak i 2021. 
Se også under tiltak for 2021; Opparbeide sti og sette ut bord og stoler.  

Toaletter til Folkvangbanen (DFI) 

DFI benytter i dag toaletter i Folkvangstua som trenger utbedring.  Det planlegges et prosjekt som skal kartlegge 
muligheten for å rehabilitere og lage toaletter som er tilgjengelig fra banen og kun til bruk for idretten. I dette 
prosjektet vil det være naturlig å fremme en sak om støtte fra Frogn Kommune. Det er også mulig på sikt å 
etablere en ekstra parkeringsplass på en eksisterende tomt som vil tas inn i samme prosjekt. Prosjektet starter 
høsten 2020. 

Kommentar: Ikke mulig å søke investeringsmidler til private tiltak. Men kan søke driftsmidler. 

Skiphelle (Frogn kommune: TDF og samfunnsplanlegging) 

Videreutvikling av Skiphelle prioritert som friområde for universell utforming. Diverse UU-tiltak er foreslått av 

Oslofjordens friluftsråd i plan for statlig sikrede friområder. Vurdering av andre UU-tiltak (toalett, baderampe, bru). 

 

Seierstenmarka (Frogn kommune: Samfunnsplanlegging) 

Utarbeiding av skjøtselsplan for vurdering av framtidig utvikling og bevaring av Seierstenmarka, jamfør drøfting i 

HMPB. 
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Torkilstranda (Frogn kommune: Eiendom og samfunnsplanlegging) 

Videreutvikling av Torkilstranda - prioritert friområde for universell utforming. Plan for videreutvikling av området 

må revideres. Det kan gjøres som en del av friområdeplanen. Avklaring av ønsker og ambisjonsnivå med aktuelle 

samarbeidspartnere 2021. Søknad om tilskudd for gjennomføring av nye tiltak i 2021-2024. Unntak UU-

baderampe som er prioritert for 2020. 
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FORESLÅTTE TILTAK MED LOKALISERING PÅ HØIÅS 

Tiltakene er tatt med videre, men ikke prioritert for 2021 da det fortsatt må avklares om de skal vurders enkeltvis 

eller som del av en samlet plan, jf. Rådmannens innstilling om at alle tiltak på Høiås må sees i en samlet plan. 

 
Arbeid med vurdering av langsiktig behov for og framtidig prioritering av hall- og banekapasitet er påbegynt, som 

del av arbeid med kommunestyremelding for idrett, friluftsliv og nærmiljø. Forslag til tiltak som krever avklaring av 

slike langsiktige prioriteringer er også synliggjort under. 
 

Skiarena, rulleskiløype, klubbhus. Fortrinnsvis innenfor Høiås (DFI skigruppa) 

DFI-ski ser behov for ny mer permanent/ komplett skiarena enn den vi har i lysløypa/ med utgangspunkt i 

golfbanen i dag. Vi ønsker å etablere en kompakt rulleskiløype som kan fungere som et konkurranseanlegg for 

kretsrenn vinterstid, med tilknyttet skileikområde og klubbhus med kiosk/kafe med oppholdsrom, og toalett og 

dusjmuligheter. Første fase av prosjektet er å definere behov, mulige lokaliseringer, utredning av disse mht. 

egnethet, tilgjengelighet, flerbrukspotensiale, konflikt med andre arealverdier mv. og kriterier som grunnlag for å 

vurdere og prioritere mellom mulige lokaliseringer av et slikt anlegg. DFI-ski tar sikte på å avklare lokalisering for 

ny skiarena gjennom rullering av kommuneplanens arealdel. 

Kommentar: Alle tiltak på Høiås må vurderes inn i plan. Se rådmannens tidligere innstilling om at alle tiltak må 

sees i sammenheng. 

Etabler hall til PADEL (FIR: Drøbak Tennisklubb) 

Drøbak tennisklubb har ønske om å se på muligheten for å få etablert hall til PADEL, som er en avart av tennis, 

og som har en enorm utvikling internasjonalt på grunn av lav terskel for å komme i gang. Forslagsvis på Høiås. 

Kommentar: Langsiktig. Må konkretiseres mer. Må sees i sammenheng med resten av forslagene for Høiås. 

Treningshall for hund, med kunstgress (Drøbak hundeklubb) 

Kostnadsoverslag: 3.550.000 kr, private midler: 3.450.000 kr 

Etablering av en ikke-permanent hall for trening innendørs vinterhalvåret, oktober-april, for hunder. Forslagsvis 

på Høyås, behov for planavklaring. 

Kommentar: Alle tiltak på Høiås må vurderes inn i en felles plan. 

Håndball-/Flerbrukshall (DFI) 

Hallkapasiteten er mindre enn dagens behov og må utvides i et langsiktig perspektiv. Ses i sammenheng med en 

framtidig Frogn idrettspark. Vil drøftes gjennom kommunestyremeldingen. 

Kommentar: Kommunen har igangsatt arbeid med vurdering av hallkapasitet. Dette må ses i sammenheng. Ikke 
nødvendigvis plassering på Høiås. 

Ny turnhall i Frogn (DFI) 

DFI Turn ønsker å bygge en ny hall for turn på permanent basis og til utnyttelse av flere idretter. 

Kommentar: Kommunen har igangsatt arbeid med vurdering av hallkapasitet. Dette må ses i sammenheng. 

(NY) Kunstgress på resten av Høiås og på andre nærmiljøanlegg (FIR: DFI fotball) 

DFI Fotball realiserer kunstgress på resten av Høiåsbanen og har dialog om kunstgress på andre 

nærmiljøanlegg. 

Kommentar: Hvor det skal legges kunstgress må ses i lys av arbeidet til komité for friluftsliv og nærmiljø. I tillegg 

skal alle tiltak på Høiås vurderes i en samlet plan. Det er lagt kunstgress på deler av Folkvangbanen også.  
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ANDRE MULIGE LANGSIKTIGE TILTAK 

Gode ideer vi tar med videre, men som har behov for planvurdering e.l. Disse tiltakene må beskrives og vurderes 

nærmere før det kan vurderes om de skal tas med inn i tiltaksplanen. Nye tiltak spilt inn for 2021 er markert med 

(NY), mens tiltak tatt ut fra tidligere plan er markert med (G). 
 
 

(G og ny) Beachhåndball Arena (DFI) 

Kostnadsoverslag: 400.000 kr; tilskuddsmidler: 200.000 kr, private midler: 200.000 kr 

Mål om etablering av to Beachhåndballbaner, fortrinnsvis på Ullerud. Prosjektet eies av DFI Håndball og skal 

finansieres gjennom dugnad og tilskuddsordninger. En ser for seg et areal på minst 30x30 m - hvilket gir to 

baner. Slike baner kan også benyttes til andre aktiviteter. 

Kommentar: Tiltaket må vurderes opp mot byutviklingsplanen, og vurderes derfor som et mulig langsiktig tiltak. 

(G og ny) Videreutvikle banen på Folkvang (FIR: DFI hovedstyre) 

Planer. DFI HS ønsker å se på gode måter å videreutvikle banen på Folkevang for økt aktivitet, men dette fordrer 

sikrere tilførselsvei for barn og unge (sykkel og gangvei i strekningen Ottarsrud – Folkevang). Avtale mellom 

Folkvang Vel og DFI at banen omgjøres til et nærmiljøanlegg.  

Kommentar: Gang- og sykkelvei er regulert. Vi anbefaler at DFI utarbeider en samlet plan for området der det 

vurderes hvilke aktiviteter som bør lokaliseres dit selv om kunstgress nå er lagt på deler av banen og det er planer 

om snarling gjennomføring av etablering av ulike fotballbaner med tilhørende mål, ballfangernett og materialbod.  

(NY) Nærmiljø sykkelanlegg (Privat) 

Det bør etableres et nærmiljøanlegg  et annet sted enn det ved Høiås. Det vil fremme aktivitet og lek hos barn.  
Kommentar: Tiltaket krever mer utredning; det er ikke foreslått noen lokasjon. Kostnader vil også være noe 

avhengig av hvor et slikt anlegg skal etableres. 

(G og ny) Skjøtselsplan for Berledammen (Bergsvea Vel) 

Opprensing av Berledammen som er i ferd med å gro igjen. Tidligere ble dammen brukt til skøytesport av både 

barn og voksne i nærområdet. Den har hatt et yrende fugleliv som nå er i ferd med å forsvinne, siden gjengroing 

er økende. En opprensing av dammen kan gi et svært attraktivt område med opprydding av krattskogen og 

etablering av gangstier nær bredden. 

Kommentar: Dette er et positivt tiltak, men må utredes nærmere. Velet må beskrive hva de ønsker, mer konkret. 

Tiltaket må vurderes etter naturmangfoldlov og PBL. Krever tillatelse fra grunneier for gjennomføring. Grunneier 

kan søke om andre tilskuddsmidler, blant annet SMIL-midler, men dét er ikke relevant for denne tiltaksplanen. 

(G) Utegym for hele befolkningen (FIR: Skaubygda IL/Brevik vel) 

Vurderer å bygge et utegymanlegg til glede for hele befolkningen, men også idrettslaget og Dal skole. 

Kommentar: Det er et godt folkehelsetiltak, men mye er ennå uavklart. 

(G videreført) Nærmiljøanlegg på Sogsti for barn og unge. Inkludert eldre tennisbane. 

For bebyggelsen på Sogstijordene. Her er det muligheter for mange typer aktivitet. Er også en eldre utendørs 

Tennisbane som ser ut til å være en del av nærmiljøområdet, som skal være fritt for alle. 

Kommentar: Det er behov for et konkret forlag for at det kan tas med i planen. Positivt at det oppgraderes så 

det kan tas i bruk. Står på velområdet, og det vil ikke kunne benyttes investeringsmidler ettersom det er et privat 

anlegg. Kommunen kan delta i drøftingen om hva som bør gjøres, men tiltaket bør gjennomføres i velregi. 

 
 
 
 
 
 
 



 

  
 
Tabell 1: Oversikt over prioriterte tiltak for 2021 med kommunale investeringsmidler 

 

I tabellen over vises tiltak som er mulig å gjennomføre innenfor en økning av den økonomiske ramme til tiltaksplanen for idrett, friluftsliv og nærmiljø med 

NOK 800.000,-l i investeringsmidler. Dette er tiltak med behov for nye investeringsmidler, og tiltak som allerede har vært tatt hensyn til under beviging av 

midler til tiltaksplan for idrett, friluftsliv og nærmiljø. Begrunnelse for prioriteringen er beskrevet i innledningen. 

 
  

 

        

Tabell 1: Oversikt over prioriterte tiltak 2021 

Pri. nr. 

 
 
Tiltak 

Type anlegg 

Ansvar 
Kostnadsoverslag 

NOK 
Investerings-
midler NOK 

Drifts- 
Midler NOK 

Tilskudds- 
Midler NOK 

Private 
Midler NOK (nærmiljø, idrett eller 

friluft) 

1 

 
 
Badeparken 

 
Nærmiljø (friluftstiltak) 

 
FK-EF 

24 000 000 
40 000 000 

Midlene er allerede avsatt i et annet investeringsbudsjett, under enhet for eiendom, jf. 
forvaltningsplanen for Badeparken. Det kan være hensiktsmessig å dele opp i enkelttiltak 
slik at de enkelte delene og tilskuddsmulighetene synliggjøres. 

2 

 
UU-rampe Badeparken - 
Utbedring 

 
Nærmiljø (friluftsliv) 

 
FK – EF og TDF 

150 000 75 000  75 000  

3 

Oppgradering 
Nordstranda - Kyststi – 
planlegging og 
etablering  
Fase 1 

Nærmiljø (friluftstiltak) Nordstrand og Husvik 
Vel, FK-TDF 

1000 000 

550 000  550 000   

4 

Kyststi – planlegging og 
etablering (Skiphelle – 
sentrum, og langs 
Bunnefjorden er 
prioritert) 

Friluftstiltak FK – SAM 

200 000 164 000   36 000 

5 

 
Kultursti tilrettelagt for 
forflytningshemmede, 
Husvik-Kopås 

 
Nærmiljø (friluftstiltak) 

Nordstrand og Husvik 
Vel, FF, FK-TDF 

190 000. 50 000    

6 

 
Kyststiskilting/skilting av 
historisk vandrerute 
«Jacobineruta» 

 
Friluftsliv 

 
Oslofjorden friluftsråd, 
FK-SAM 200 000 100 000  100 000  

7 
 
Skilting i Drøbak 

 
Friluftsliv, nærmiljø 

 
FK – EF og SAM 100 000 50 000   50 000 

8 
Ny sandkasse og 
uteleker Dal skole 

Nærmiljø Dal skole/FAU og FK 
 30 000    

Sum 
   

 1 019 000    



 

 
Tabell 2: Oversikt over prioriterte private investeringstiltak for 2021 med innmeldt behov for kommunalt bidrag 

 

Private investeringstiltak hvor det er meldt behov for kommunale bidrag. Det er imidlertid ikke avsatt midler i handlingsprogrammet til slike bidrag, 

derfor står beløpene under  Driftsmidler i kursiv. Kommunalt bidrag til for eksempel DFIs  løypemaskin må finansieres enten med større andel private 

midler, tilskuddsmidler eller omprioriteres fra en driftspost  i handlingsprogrammet, eller det må tas midler fra disposisjonsfondet. 

 
 

 

Tabell 2: Oversikt over prioriterte private investeringstilak for 2021 med innmeldt behov for kommunalt bidrag 

Pri. nr. 

 
 
Tiltak 

Type anlegg 

Ansvar Kostnadsoverslag 
Investerings-
midler 

Drifts- 
Midler – 

eventuelle bidrag 

Tilskudds- 
midler 

Private 
midler (nærmiljø, idrett eller 

friluft) 

1 
 
Ny skiløype-
prepareringsmaskin 

 
Idrett (og friluftstiltak) 

 
DFI - Skigruppa 

 
1 258 593  649 000 610 000  

2 

 
Adkomst for alle 
Rundtomveien – Ytre 
Hallangspollen 

 
Friluft 

 
Frogn friluftsforum (FF) 

 
81200  50 000 31 000   

3 
 
Stolpejakt i Drøbak – 
videreføring 

 
Friluft 

 
DFI - orienteringsgruppa 20 000  20 000   

4 

 
Garderobeløsning/mini-
klubbhus Ullerud 
fotballbane 

 
Idrett 

 
DFI - fotball 

Ikke oppgitt totalsum  0 Søke 300 000 

5 

 
Oppegårdstjernet – 
turvei ned til tjernet 
(adkomst for alle) 

 
Friluft 

 
FF, FK-SAM,TDF 

380 000    60 000  ? 

6 

 
Rehabilitering 
«Jacobinebua» 
Bergholmen 

 
Friluft 

 
Oslofjorden friluftsråd 

470 000  40 000 225 000 205 000 

7 

 
Utfartsparkeringer og 
stirydding – årlig 
kommunalt bidrag 

 
Friluft 

 
FF 

398 250  54 750  343 500 (dugnad) 

8 
 
Aktivitetspark ved 
Solbergstrand 

 
Nærmiljø 

 
Solbergstrand 
Aktivitetspark SA 

1 000 000  100 000 700 000  200 000 (dugnad) 

9 

 
Tilrettelegge og 
synliggjøre ro-padleled 

 
Idrett og friluftsliv  

 
FF, Drøbak Kajakklubb, 
Oslofjorden friluftsråd, FK 

100 000   
Søker Norges 
Padleforbund 

Dugnad 

 

 
Rehabilitering 
befalsbolig/kystledhytte 
Bergholmen 

 
Friluft 

 
Oslofjorden friluftsråd 

200 000   100 000 
100 000 

 

Sum 
   

  973 750   
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VEDLEGG - TILTAK SOM FORESLÅS Å TA UT AV PLANEN/IKKE TA MED 

Nye tiltak spilt inn for 2021 er markert med (NY), mens tiltak tatt ut fra tidligere plan er markert med (G). Disse 

tiltakene er enten allerede påbegynt/ferdig, eller ikke relevant/ ikke mulig å ha med i denne planen. 

 

(NY) Montering zipline, karusell, fikse lyskastere på bane – ny (Frogn kommune, Dal skole/FAU) 

Ingen kostnadsoverslag. Tiltakene er arbeid som kan gå som driftsoppgaver.  

 

(G) Skilting av HC-parkering på Skiphelle (Frogn kommune – TDF) 

Kostnadsoverslag: 71.000 kr, investeringsmidler: 71.000 kr 

Skilting av HC-parkering. Tiltaket er videreført fra forrige plan, og er foreløpig ikke skiltet. 

Arbeid er igangsatt og forventes ferdigstilt i 2020. 

 

(G) UU-rampe Torkilstranda  (Frogn kommune: Eiendom og TDF) 

Kostnadsoverslag: 300.000 kr, investeringsmidler: 150.000 kr, tilskuddsmidler: 150.000 kr 

Etablere rullestolrampe fra UU-kyststi ned til sandstranda sør for Torkilstranda. Tiltaket er tidligere innmeldt av rådet for 

personer med nedsatt funksjonsevne og kronisk sykdom, og i plan for videreutvikling av Torkilstranda. 

Arbeidet er igangsatt og forventes gjennomført i 2020, senest i 2021. 

(G) Lagring av kajakker for Drøbak kajakklubbs (DKK) 

medlemmer Kostnadsoverslag: Ingen kostnader foreløpig. 

DKK har behov for en langsiktig leieavtale med lagring av kajakker til klubbens medlemmer nært utlånskajakkene på 

Militærstranda. 

Kommentar: Det er fattet vedtak om at kommunen skal bistå i å finne en egnet plass for lagring. Kajakklubben har fått 
dispensasjon for lagring på et midlertidig sted. Administrasjonen jobber videre for å finne en permanent løsning i 
Husvik/Gylteområdet I forbindelse med fornyelse av leieavtalen med Vindfangerbukta båtforening. 

. 

(G) BUA Utlånssentral (Frogn kommune: kultur og frivillighet) 

Kostnadsoverslag: 300.000 kr, investeringsmidler: 300.000 kr 

Kommunen er i ferd med å etablere en utlånsordning i tråd med tidligere vedtak. Det er behov for ytterligere midler for 
innkjøp av utstyr og tilpasning av utlånssted på sjøtorget. Utlånsordningen er etablert etter BUA- konsept. BUA har 
utviklet verktøy og tjenester som gjør det enklere for kommuner, lag og foreninger å lykkes med utlån av 
aktivitetsutstyr. BUA ordningen er et helhetlig konseptet for effektivt, trygt og ansvarlig utlån av sport- og 
friluftslivsutstyr  

Tiltaket er gjennomført. 

(G) Bru langs kyststien, Hallangspollen (Hallangpollen vel) 

Kostnadsoverslag: 53.000 kr, driftsmidler: 35.000 kr, private midler: 18.000 kr 

Behov for rehabilitering / ny Riisebro langs kyststien i Indre Hallangspollen. Vellet skjøtter kyststien i området 
etter avtale med Frogn kommune. Krever vurdering/ godkjenning etter Plan- og Bygningsloven. 

Kommentar: Tiltaket er ikke gjennomført, har ikke fått tildelt noen midler, og det er ikke kommet innspill på nytt 
for 2021. 

(G) Flytende badstu i Badeparken (Privat) 

For å lokke turister og ha et fint tilbud til de lokale i vår fine badeby på sensommer, høst og vinterstid hadde det 

vært supert med en eller flere flytende badstuer med inngang fra f.eks. «skifteområdet» ved varmbadet. 

Kommentar: Tiltaket spiller positivt inn på turisme og næringsliv, og delvis folkehelse (velvære). Likevel er det 

mye som skal til for at det kan realiseres, og tiltaket blir derfor foreslått å ta ut av planen. For å vurdere om det 

er et realistisk prosjekt, må det vurderes ift. plan (verneverdig forhold) og hvem som skal eie og drifte. I tillegg 

er det laget en skjøtselsplan for Badeparken, og et slikt tiltak inngår ikke i den. Tiltaket er ikke foreslått på 
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nytt/opprettholdt for 2020. 

(G) Nybygd badstu i Badeparken (Privat) 

Bygge et avlangt trehus med panoramavinduer ut mot fjorden på fjellet bak benkene i skifteområdet. 

Kommentar: Som foreslått tiltak om flytende badstue. Det er ikke foreslått videreført I 2021.  

(G) Utfartssted for turfolk i Frogn (Frogn friluftsforum) 

Foreløpig forslag til tiltaksplan for idrett, friluftsliv og nærmiljø fra Frogn friluftsforum. Det startes et prosjekt for å 

etablere et større utfartssted for turfolket via kjøp eller leieavtale. 

Noen alternativer: 

i. Området Oppegårdstjernet/Steinhuk 

ii. Husmannsplassen Dalshagan (Mellom Dalsmåsan og Dal skole) 

iii Husmannsplassen Langen (Havsjødalveien). Frogn kommuner mangler et større samlingssted for turfolk 

Kommentar: Tiltaket er ikke foreslått videreført I 2021, og inngår delvis i forslaget om å utvikle området rundt 
Oppegårdstjern.  

  

(G) Tydeliggjøre og skilte offentlige strender i Hallangpollen (Frogn kommune: Samfunnsplanlegging) 

Kostnadsoverslag: 50.000 kr, investeringsmidler: 50.000 kr 
Det er utfordrende å vite hva som er offentlige og private strender i dette området. Det er imidlertid kun én strand I 
området som kommunen eier. Kommunen drifter den ikke. Det er relativt få personer som bruker dette området, 
derfor bør andre områder prioriteres . 

(G) Gapahuk (Speidergruppa) 

Kostnadsoverslag: 20.000 kr, driftsmidler: 20.000 kr 

Etablere en permanent gapahuk på “odden” i Øvredammen. Dette er et attraktivt tursted, som brukes mye av 
Frogns befolkning, både vinter og sommer, også til overnatting. En gapahuk som glir inn i omgivelsene, og en 
bedre opparbeidet bålplass knyttet til denne. Krever tillatelse fra grunneier og planavklaring. 

Tiltaket er gjennomført 

(G) Folkvang utvikling – rehabilitering av fotballbanen 

Gjennomføres med private midler, dugnad og kulturmidler.  

Rehabilitering er igangsatt med legging av kunstgress fra Seiersten Stadion (ifylles sand), og planlagt å anlegge 
treerbaner, femmerbaner og sjuerbaner. Mål skal kjøpes inn, ballfangernett settes opp mot naboer, materialbod. 
Seks lysmaster med ledlys er planlagt satt opp. Banen skal ikke holdes vinteråpen. 

Planlagt ferdigstilt høsten 2020   

(G – nevnt av Frogn idrettsråd i 2020) Sikre Ullerudfeltet for idrettslige formal for fremtiden 

Kommentar: Avtale om utskillelse av arealet for videreføring av bruk til idrett ble vedtatt i 2019. Innspillet er 
således fulgt opp. Videre regulering av området vil skje i forbindelse med utarbeidelse av områdeplan for 
Dyrløkke-Ullerud-Seiersten. 

(Ikke spilt inn, men nevnt av Frog idrettsråd ifb prioriteringer) Sikre regattaområder 

Kommentar: Frogn idrettsråd viser til innspill til reguleringsarbeidet ved Husvik. Eventuell sikring av 
regattaområder må ivaretas i planarbeidet.  

  

(G – ny) Freding av Frognmarka  (Bergsvea Vel) 

Kommentar: Ikke direkte relevant for denne planen. Markagrense vurderes av kommunestyreforberedende komité 
for friluftsliv og nærmiljø.  Et slikt tiltak må for øvrig vurderes av grunneier. 

 


