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Forslag til kommunedelplan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet ble lagt ut på høring etter
vedtak i kommuneplanutvalget 22.05.2019. Høringsfrist ble satt til 05.08.2019. Ved fristens
utløp har det kommet inn 5 høringsuttalelser. Disse er kommentert under.
1

Det har kommet et nytt innspill til prioritert handlingsplan (spillemiddelsøknader 2020):
Sykkelstier ved Trytetjern (rød og blå sti, se vedlagt kart). Begge er planlagt i skogen ved
eksisterende Trytetrøkket og med en høyere vanskelighetsgrad. Disse stiene har samme
start- og sluttpunkt og vil ikke være nedover-basert. Dette er et neste steg for å videreutvikle
Trytetjern med et variert tilbud av sykkelløyper.
Forhold til overordnet plan:
Kommunedelplan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet er prioritert i kommunal planstrategi
2016-2019, med forventet vedtak i løpet av 2019.
Økonomiske konsekvenser:
Planen utarbeides innenfor kommunens eget driftsbudsjett. Planen legges til grunn ved
søknad om spillemiddeltiltak og ved prioriteringer i kommunens egen budsjettprosess.
Vurdering:
Innspill til planforslaget med kommentarer:
Fylkesmannen i Oslo og Viken
Fylkesmannen påpeker at det er viktig med lavterskeltilbud for å få flere til å bli mer aktive.
Tilrettelegging for fysisk aktivitet der folk bor og jobber, f.eks. med gang- og sykkelveger,
turveger, lekeplasser, skiløyper m.m. Det vises til folkehelseprofilen og Ungdata som viktige
grunnlagsdokumenter.
Fylkesmannen etterlyser aktiv medvirkning fra barn og unge i planarbeidet.
Planen som er utarbeidet er en kommunedelplan uten juridisk virkning. Tiltak som foreslås i
planen må derfor følges opp i kommuneplanens arealdel, reguleringsplaner og kommunens
økonomiplan for å sikres realisering. Fylkesmannen vil komme med nærmere vurderinger av
tiltakene i planen ved videre saksbehandling.
Det vises til det pågående arbeidet med regional plan for Norefjell-Reinsjøfjell. Som en del av
handlingsdelen er det foreslått å utarbeide en sti- og løypeplan for fjellområdet.
Fylkesmannen varsler at det i dette arbeidet kan bli behov for å fjerne eller flytte noen av
disse løypene.
Kommentar:
Merknaden tas til etterretning.
Hensynet til barn og unge i planarbeidet er ivaretatt ved at tjenesteleder kultur og
tjenesteleder barnehage har deltatt i den administrative arbeidsgruppa. Kommunen har ikke
hatt kapasitet til å gjennomføre egne medvirkningstiltak rettet direkte mot barn og unge.
Turstigruppa i Briskebyen, Kveimskogen og Dalen
Turstigruppa ber om at nymerka rundtur «Rudsåsen opp» legges inn i planen. Det samme
gjelder nettet av turstier fra boligfeltene på østsida opp til Midtlivegen.
Gruppa foreslår også flere tiltak for å forbedre konfliktpunkter mellom gåstier og sykkelstier i
området Vassfarvegen-Midtlivegen-Utsikten.
Gruppa mener at tiltak en har vært enig med kommunen om å utføre ikke er fulgt opp av
kommunen, særlig når det gjelder konflikter mellom gående og syklende.
Kommentar:
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Merka tursti «Rudsåsen opp» og turstier fra boligfeltene til Midtlivegen er lagt inn i liste over
turstier. Temakart er oppdatert. Kommunen jobber videre med å utbedre konfliktpunkter
mellom gående og syklende på østsida.
Buvasstølan sti- og løypelag
Buvasstølan sti- og løypelag (BSLL) er en aktiv tilrettelegger for friluftsliv i Nes Østmark. De
anbefaler at følgende tas inn i handlingsplanen:
 Knytte Vassfarstien og stinettet i Vardefjellområdet mot Nesbyen.
 Etablere en enkel sykkelsti/trillesti mellom vegnettet ved Valdreslie og
Bekkjeset/Søråsen i Gol.
BSLL har også noen merknader til utforming av temakartene.
Kommentar:
Forslag til nye tiltak i handlingsplanen er lagt inn. Temakartene er gjennomgått og justert.
Fekjan/Brynhildstjern sameige
Sameiget påpeker at kartet ikke er representativt for dagens situasjon, der det er tegnet inn
flere traseer enn det som i dag er realiteten og ønskelig. Dette har vært påpekt tidligere
under innspill til «Regional plan for villrein».
Sameiget utdyper sine synspunkter i mail datert 15.08.2019. Det etterlyses
 grunneieravtaler
 opprydding etter skiarrangementer
 uønska og ulovlig kjøring med snøscooter
 økende løshundproblem
Sameiget ber kommunen ta initiativ til å samle berørte grunneiere for å drøfte en helhetlig
økonomisk forvaltningsmessig bruk av området før arbeidet videreføres.
Kommentar:
Kommunen har etterlyst en nærmere presisering av hvilke konkrete stier/løyper det siktes
til. En har ikke mottatt tilbakemelding om dette. En understreker at temakartene kun er en
registering av eksisterende stier og løyper. For skiløyper er det benyttet skisporet.no. De
fleste sommerstiene er lagt ut på ut.no med kart og beskrivelse. Når det gjelder stier og
løyper innenfor regional plan for Norefjell-Reinsjøfjell, vil de bli behandlet i en egen sti- og
løypeplan som vil bli utarbeidet i samarbeid med fylkeskommunen. I den sammenheng vil
det være aktuelt med møte med berørte grunneiere. Kommunen har også vedtatt å rullere
kommunedelplan for Natten-Tverrlie m.m. I den planen vil det være naturlig å drøfte en del
av de problemstillingene sameiget reiser.
I retningslinjene til kommunedelplanen pkt. 8.6 skal det foreligge grunneieravtaler mellom
tiltakshaver og grunneier når det gjelder skilting og merking og andre tilretteleggingstiltak.
Eksempler på grunneieravtaler ligger som vedlegg til planen.
Evt. manglende opprydding etter arrangement må rettes til arrangøren.
I alle løyver kommunen gir til motorferdsel i utmark som kan berører villreinområde, er det
satt som vilkår at en skal være spesielt varsom og løyvene gjelder kun for nødvendig
transport. Ulovlig kjøring må meldes til politiet.
Buskerud fylkeskommune, utviklingsavdelingen
Fylkeskommunen etterlyser en tydeligere beskrivelse av barn og unges medvirkning.
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En ber om at det legges inn retningslinjer også for sykkeltraseer, jf. pkt. 8.6 i retningslinjene
til planen.
En savner en orientering om § 15 i Friluftsloven, jf. pkt. 8.11 i planen.
Standard grunneieravtale for skiløyper bør tas med og avtaler som kan være aktuelle for
sykkelruter.
Kommentar:
Merknadene tas til etterretning og er innarbeidet i plandokumentene. Ang. medvirkning fra
barn og unge, se kommentarene under fylkesmannen.
Prioritering av spillemidler
Følgende anleggsprosjekter ble tildelt spillemidler i 2019 og tas ut av prioritert
handlingsplan:
 Terrengsykkelsti østsiden
 Revidert O-kart, Synstevann-Myking
 Sandvolleyballbane Trytetjern
Av årets øvrige anleggsprosjekter ble det ikke søkt om spillemidler for kunstgrasbane, da
lokalisering og finansiering ikke var avklart. I skrivende stund er det fortsatt situasjonen, men
administrasjonen vil legge fram sak om kunstgrasbane til politisk behandling i løpet av
høsten 2019.
Tursti Syningen – Nesbyen sentrum ble ikke tildelt spillemidler i 2019.
For 2020 Ordinære anlegg foreslår administrasjonen denne prioriteringen:
Tursti Syningen – Nesbyen sentrum prioriteres som nr. 1. Det er tredje gang dette prosjektet
er på prioriteringslista, og øvrige anleggsprosjekter som det ble søkt om spillemidler for i
2019 har fått innvilget sine søknader.
Kunstgrasbane prioriteres som nr. 2. Det er fortsatt ikke avklart om dette prosjektet blir
realisert. Da det er usikkerhet om prosjektet bør det ikke settes som nr. 1 på
prioriteringslista, på bekostning av Tursti Syningen – Nesbyen sentrum.
Sykkelsti, blå løype, Trytetjern og sykkelsti, rød løype, Trytetjern er nye prosjekter og settes
som henholdsvis nr. 3 og 4 på prioriteringslista. Trytetjernområdet/østsida av Nesbyen har
fått spillemidler til flere prosjekter de siste årene. Nye prosjekter der bør prioriteres lavere
enn andre prosjekter som har ventet en stund.
Det er ingen nærmiljøanlegg som er klare for realisering i 2020.
Andre friluftslivstiltak, f.eks. skilting og merking av turstier, trenger ikke kommunal
prioritering for å kunne søke spillemidler.
Rådmannens innstilling:
Kommunedelplan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet 2019 – 2029 med handlingsplaner
vedtas, jf. plan og bygningslovens § 11-15.
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