
 
 
 

 

 

 

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 inntil ny plan for Viken er utarbeidet 
 
 
 

Tiltaksplan for 

idrett, friluftsliv og nærmiljø 
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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, samt Felles handlingsprogram for økt fysisk 

aktivitet for alle, Aktiv i Viken 2021-2022. Perspektivene bak den 

regionale planen for idrett og friluftsliv er folkehelse, langsiktighet, 

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

 

Tiltakene som tas med i planen skal være 

gjennomførbare/realistiske, ha en finansieringsplan. Videre 

skal tiltakene som hovedregel kunne kvalifisere for tildeling 

av spillemidler.  

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, og felles handlingsprogram for 

økt fysisk aktivitet for alle i Viken. 

- Er gjennomførbar/realistisk for planperioden 
- Kan kvalifiserer til tildeling av spillemidler 

- 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. 

 

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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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. Slike 

tiltak, og andre tiltak som kan utløse andre friluftslivs-, nærmiljø- og 

idrettsmidler, er også innarbeidet i tiltaksplanen i den grad det er kjent 

at tiltaket kan utløse andre midler, for å få en samlet oversikt og 

prioritering av ønskede tiltak for planperioden. 

 

SPILLEMIDLER 
 

Oppføring av tiltak i tiltaksplan for idrett, friluftsliv og nærmiljø 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 i 

tildelingsåret. 

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 

På bakgrunn av innspill og tiltakene som er med i tiltaksplanen for 2023-2026, foreslås det ikke å avsette nye 

midler i HP for 2023 til prosjektet Tiltaksplan for idrett, friluftsliv og nærmiljø (prosjekt 8519). 

Investeringsmidlene til tiltakene som er prioritert for 2023 er avsatt i forbindelse med tidligere tiltaksplaner. 

Tiltakene er ikke nye. Det foreslås derfor at de tidligere avsatte midlene videreføres.  

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. 

 

TIDSBEGRENSNING PÅ AVSATTE MIDLER 
 
Midler som er bevilget til tiltak gjennom tiltaksplanen og kommunens handlingsprogram, avsettes for inntil tre år. 

Det innebærer at tiltaket midler er bevilget for, må være iverksatt inne tre år fra bevilgningen fant sted.  

Dersom tiltaket ikke er iverksatt innen tre år, bortfaller bevilgningen.  

 

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 imidlertid sees 

opp mot det økonomiske handlingsrommet som kommunen har. 
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MEDVIRKNING 
 

Det ble i juni 2022 sendt ut brev med oppfordring om å sende inn forslag til tiltaksplanene for 2023 til barnehager, 

vel, organisasjoner og lag og borettslag. 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 26. juni. Innspillene skulle gjelde tiltak som er 

eller kan være kvalifisert til spillemidler først og fremst, tiltakene skulle være planavklart, klare for gjennomføring 

og ha en finansieringsplan.  

 
Kommunen mottok innspill til tiltaksplanen fra tre ulike innsendere. Forslagene til tiltak ble mottatt fra vel, Frogn 

Friluftsforum og Frogn og Drøbak skytterlag. Frogn Idrettsråd har kommet med innspill til rullering av 

kommuneplanens arealdel. Innspillene er stort sett på overordnet nivå, men de er likevel tatt med i oversikten over 

innspill også til tiltaksplanen. Noen av innsenderne hadde flere forslag. Totalt mottok vi innspill om åtte tiltak, 

hvorav de fleste var videreføring av tiltak som var med i planen for 2021.  

 
Innspillene er tatt med i planen. 

 

 

OPPBYGGING AV TILTAKSPLANEN 
 

Tiltak prioritert for gjennomføring 2023 

Først i dokumentet finnes en oversikt over prioriterte tiltak med forventet gjennomføring i 2023, med tilhørende 
avsatte investeringsmidler for de tiltakene hvor det er aktuelt. Disse er prioritert ut fra overnevnte kriterier. 

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

eller praktisk støtte fra kommunen, men som ikke kan få kommunale investeringsmidler, men kan søke om 

spillemidler, er også plassert under hovedoverskriften “Tiltak prioritert for gjennomføring i 2023”.  

Oversikt over prioriterte tiltak for 2023 er sammenstilt i tabell 1 og 2 til sist i dokumentet. 

 

Tiltak fra planen for 2021 som det skal søkes om spillemidler for, er fortsatt med i planen. Tiltak fra tidligere plan 

som den gang ikke var tilstrekkelig klare for gjennomføring eller ikke kvalifiserer for spillemidler er ikke videreført. 

 
 

Tiltak som ikke er klare for gjennomføring og ikke kvalifiserer til spillemidler, herunder tiltak med 
lokalisering på Høiås 

Det har for 2023 ikke kommet inne mange nye forslag til tiltak som ikke har de nødvendige avklaringene for å 

være med i planen. Frogn Idrettsråd har gitt innspill til den pågående rulleringen av kommuneplanens arealdel. 

Disse er i hovedsak overordnet og viser til ulike registrerte behov i kommunen og muligheter for utvikling ved 

ulike lokasjoner i kommunen.  

Overordnete tiltak eller tiltak fra tidligere planer som ikke har vært og ikke er klare for gjennomføring og ikke 

kvalifiserer for tildeling av spillemidler, er ikke tatt med i planen.  

  

Andre mulige langsiktige tiltak 

Det er i tidligere tiltaksplaner tatt med forslag til tiltak som ikke var tilstrekkelig avklart for gjennomføring, og som 

ikke var kvalifisert for spillemidler.  

Disse er ikke videreført i planen da den først og fremst skal gjelde tiltak som kvalifiserer for spillemidler.  
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TILTAK PRIORITERT FOR GJENNOMFØRING 2023: 

 

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 investeringsmidler avsatt til tidligere 

års tiltaksplaner da de ikke er nye (prosjekt 8519).  
 

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. I tillegg vurderes behovet for 

utbedring av UU-baderampen i Badeparken i forbindelse med at muren utbedres. Tidligere kostnadsoverslag for 

utbedring av rampen: NOK 150.000,-. Det søkes tilskuddsmidler der det er mulig. Prioriterte tiltak etter de utførte 

tiltakene ny lekeplass og utbedring av herrebadet, er muren og scenen. Prosjektering pågår, og arbeider med 

muren skal igangsettes i 2022.  

 

2. 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. Oppgraderingen inkluderer etablering av en UU-baderampe, som 

det kan søkes om spillemidler til. 

Kommentar: Nordstranda og Husvik Vel har de siste to årene 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. Fase 1 er omsøkt og gitt tillatelse til etter plan- og bygningsloven.  

  

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

Velet skal stå for finansiering av anlegget – Frogn kommune skal bære kostnaden ved omlegging av 
kommunal vannledning under idrettsbanen og etablering av et nytt punkt for uttak av vann for vanning av 
isen 

Det er inngått en avtale mellom Frogn kommune og Nordstranda og Husvik vel om at velet leier arealet for å 

etablere et nærmiljøanlegg der bestående av en kombinasjon av kunstis og multisportsdekke. Dette vil gjøre 

banen attraktiv for bruk hele året. Det er mange husstander i kort avstand til Sagajordet. Et slikt tiltak vil gjøre 

at flere bruker arealet året rundt, og være et godt nærmiljøtiltak, og redusere behovet for transport til anlegg 

som ligger lenger unna. Det vil avlaste kommunens driftsavdeling da det ikke vil være behov for å vanne for å 

lage is etter noen dager med mildvær. Velet skal stå for drift og vedlikehold av anlegget.  

 

 

4. Fornyelse av skytterhus – del 3 underbygg  (Frogn og Drøbak skytterlag) 

  Tiltaket er så godt som klart for gjennomføring, og det skal søkes spillemidler til det. Det søkes ikke om 
kommunale bidrag. Frogn kommune er grunneier for eiendommen hvor skytterlaget har sin virksomhet. 
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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. Ikke spillemidler. 

 

6. 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. Tiltak er gjennomført på Frogn communes eiendom. Det som gjenstår og som det ønskes at 
kommunen bidrar med, er tillatelse fra Forsvarsbygg til å skilte og utbedre på Forsvarsbyggs eiendom. Det er 
ønskelig at kommunen bidrar til dialog med Forsvarsbygg.  

 

7. 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. 
 

8. 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. 
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Private tiltak for 2023 med innmeldt behov for kommunalt bidrag 

Dette er tiltak med innmeldt behov for praktisk eller økonomisk støtte fra kommunen, og hvor 

økonomiske midler ikke kan tas fra vedtatte investeringsmidler som følger denne tiltaksplanen. 

Eventuell økonomisk støtte må tas fra driftsbudsjett eller disposisjonsfondet. Tiltak kan også være 

innmeldt for å stå i planen slik at det kan søkes om spillemidler.   

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

etableres, med unntak av rehabilitering av “Jacobinebua”. Det er behov for om lag kr 174.750 i kommunale 

bidrag til private investeringstiltak hvis de tidligere finansieringsplanene skulle følges. Opparbeidelse av sti til 

Oppegårdstjernet vil også medføre høye kostnader for kommunen. Kostnadene i innspillet er kun for deler av 

tiltaket. Det er ikke foreslått at kommunen skal bidra økonomisk til disse tiltakene. En oversikt over prioriterte 

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

innmeldt behov for kommunal bidrag. 
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1. 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 fra andre kommuner. Det er positivt for folkehelsen; folk kommer seg ut på tur, det er et 
lavterskeltilbud som når mange aldersgrupper og befolkningsgrupper. 

Det foreslås ikke at kommunen skal gi økonomisk bidrag til tiltaket. Tiltaket tas med i planen fordi DFI kan søke 
om spillemidler til det. 

 

 

2. Garderobeanlegg/miniklubbhus Ullerud fotballbane - videreføring (DFI fotball) 

Kostnadsoverslag:  Ikke angitt totalsum. Private midler: 300.000 kr, skal søke spillemidler, dugnadsjobb, 
og kulturmidler fra Frogn idrettsråd. Mottatt tilskudd fra Sparebankstiftelsen.  

Garderobeanlegget, med kiosk og møterom, på Ullerud var i meget dårlig forfatning.  

Det er nå satt opp et nytt brakkebygg til erstatning for det gamle bygget. Ferdigattest ble gitt for det nye bygget i 
juni 2021.  

Tiltaket videreføres i planen i tilfelle DFI skal søke om spillemidler til det, som opprinnelig planlagt.  

 
 

 
 

 3. 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 

Forslag om 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, og inngår avtale med privat grunneier. 

 

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. Derfor kan ikke kommunen bruke 
investeringsmidler på tiltaket. Forutsetter derfor avtale med grunneier.  Tiltaket vil gi økte driftskosnader ved 
kommunal drift og søppelrydding. Det foreslås ikke at kommunen bruker økonomiske midler på dette tiltaket nå.  

 
 

 

4. Tilrettelegge og synliggjøre ro-padleled (Frogn Friluftsforum, Drøbak Kajakklubb, Oslofjorden frilutfsråd, 

Frogn kommune – TDF) - videreført 

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. 

 
 

 

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

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 

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 2023 er således ingen garanti for videre driftstilskudd.  
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 6. Rehabilitering «Jacobinebua» Bergholmen (Oslofjordens friluftsråd) - Videreføring 

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 for 

flere år siden med behov for kr 40 000 i driftstilskudd som kommunalt bidrag. Kommunen har ikke fått melding om 

at tiltaket er igangsatt. Tiltaket får derfor lavere prioritet enn i forrige plan.  

 
 
 

7. Rehabilitering Befalsbolig/kystledhytte Bergholmen (Oslofjorden frilufstråd) - Videreført 

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. 

 

 



 

  
 
Tabell 1: Oversikt over prioriterte tiltak for 2023 med kommunale investeringsmidler 

 

Det er for 2023 ikke innkommet innspill på noen tiltak som kvalifiserer for nye kommunale investeringsmidler. Investeringsmidler som er ført opp på tiltak i 

tabellen er tidligere satt av til prosjektet “Tiltaksplan for idrett, friluftsliv og nærmiljø” i forbindelse med tidligere års tiltaksplan; tiltakene er således ikke nye. 

Midlene videreføres til 2023.  

* Det er forutsatt I kommunestyrets vedtak om utleie av arealet til Nordstranda og Husvik vel at etableringen av anlegget skal skje uten kostnad for 

kommunen. Kommunen får dog kostnader til eventuell omlegging av vannrør og etablering av nytt uttakspunkt for vann til vanning av isen. Disse kostnadene 

dekkes ikke av midler til denne tiltaksplanen, men av vann- og avløpsmidler. 

 

        
Tabell 1: Oversikt over prioriterte tiltak 2023 

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 eget investeringsbudsjett, under enhet for eiendom, jf. 
forvaltningsplanen for Badeparken. Utbedring av UU-rampe er nå tatt inn i dette 
prosjektet.  

2 

Oppgradering 
Nordstranda - Kyststi – 
planlegging og 
etablering . Inkl UU-
baderampe 
Fase 1 

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

 
1000 000 

550 000  550 000   

3 

Etablering av kunstis og 
multisportdekke – 
“Løkka 
stadion”/”Sagajordet” 

Nærmiljø  Nordstrand og Husvik vel 

 0*    

4 

Fornyelse av skytterhus 
– del 3; underbygg, rom 
til lager og skifterom 

Idrett Frogn og Drøbak 
skytterlag 

 0  

Mottatt kr 250’ fra 
Sparebankstiftelsen 
Søke spillemidler i 

tillegg 

Egenkapital og dugnad 

5 

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

Friluftstiltak FK – SAM 

200 000 164 000   36 000 

6 

 
Kultursti tilrettelagt for 
forflytningshemmede, 
Husvik-Kopås 

 
Nærmiljø (friluftstiltak) 

Nordstrand og Husvik 
Vel, FF, FK-TDF 

190 000. 50 000    

7 

 
Kyststiskilting/skilting av 
historisk vandrerute 
«Jacobineruta» 

 
Friluftsliv 

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

8 
 
Skilting i Drøbak 

 
Friluftsliv, nærmiljø 

 
FK – EF og SAM 100 000 50 000   50 000 

Sum 
   

  914 000      



 

 

 
Tabell 2: Oversikt over prioriterte private investeringstiltak for 2023  

 

Private investeringstiltak hvor det er meldt behov for kommunale bidrag eller tiltakene må stå i kommunal plan for å kunne søke om tilskudd fra spillemidler 

og andre ordninger. Det er ikke avsatt midler i handlingsprogrammet til kommunale økonomiske bidrag, derfor står beløpene under kolonnen Driftsmidler i 

kursiv. Eventuelle kommunale bidrag til noen av disse tiltakene må finansieres enten ved omprioritering fra en driftspost i handlingsprogrammet, eller det 

må tas midler fra disposisjonsfondet. 

 
 

 

Tabell 2: Oversikt over prioriterte private investeringstilak for 2023 med muligheter for å søke om spillemidler eller tilskudd fra andre ordninger 

Pri. nr. 

 
 
Tiltak 

Type anlegg 

Ansvar Kostnadsoverslag 
Investerings-
midler 

Drifts- 
Midler – 

eventuelle bidrag 

Tilskudds- 
midler 

Private 
midler (nærmiljø, idrett eller 

friluft) 

1 
 
Stolpejakt i Drøbak – 
videreføring 

 
Friluft 

 
DFI - orienteringsgruppa 20 000  20 000   

2 

 
Garderobeløsning/mini-
klubbhus Ullerud 
fotballbane 

 
Idrett 

 
DFI - fotball 

Ikke oppgitt totalsum  0 Søke 300 000 

3 

 
Oppegårdstjernet – 
turvei ned til tjernet 
(adkomst for alle) 

 
Friluft 

 
FF, FK-SAM,TDF 

380 000    60 000  ? 

4 

 
Tilrettelegge og 
synliggjøre ro-padleled 

 
Idrett og friluftsliv  

 
FF, Drøbak Kajakklubb, 
Oslofjorden friluftsråd, FK 

100 000  0 
Søker Norges 
Padleforbund 

Dugnad 

5 

 
Utfartsparkeringer og 
stirydding – årlig 
kommunalt bidrag 

 
Friluft 

 
FF 

398 250  54 750  343 500 (dugnad) 

6 

 
Rehabilitering 
«Jacobinebua» 
Bergholmen 

 
Friluft 

 
Oslofjorden friluftsråd 

470 000  40 000 225 000 205 000 

7 

 
Rehabilitering 
befalsbolig/kystledhytte 
Bergholmen 

 
Friluft 

 
Oslofjorden friluftsråd 

200 000  0 100 000 
100 000 

 

Sum 
   

  174 750   
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