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Sammendrag
Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv 2018-2030 er en fullstendig
revidering av tidligere Kommunedelplan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet 2012-2023.
Kommunedelplanen skal gi grunnlag for en plan- og målstyrt utbygging av anlegg og
tilrettelegging av områder for fysisk aktivitet og friluftsliv. For å få spillemidler forutsetter
Kulturdepartementet at anlegg som søker tilskudd skal være innarbeidet i en
kommunedelplan. Denne planen består av en generell del, en kortsiktig del/anleggsprogram
og en langsiktig del/ uprioritert liste over anlegg. Den generelle delen inneholder definisjoner,
tilskuddsordninger, utviklingstrekk i befolkingen og målsetninger.
I kommuneplanen til Enebakk er mål i tilknytning til idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv
formulert slik:
•
•
•
•

Enebakk skal fortsatt være en god kommune å vokse opp i, leve i og bli gammel i.
I Enebakk skal vi legge til rette for en fremtidsrettet sentrumsutvikling med gode fellesarealer
for alle.
I Enebakk skal vi tilrettelegge for god fysisk, psykisk og sosial helse.
I Enebakk skal vi bidra til et aktivt, mangfoldig og inkluderende kultur- idrett og
organisasjonsliv i kommunen.

For å bedre den generelle folkehelsen er det viktig å legge til rette for at alle grupper av
befolkningen kan drive egenorganisert trening og mosjonsaktivitet. Det er viktig at
kommunen har mange gode nærmiljøanlegg og lett tilgang til Østmarka.
I tillegg til de prioriterte anleggene i anleggsprogrammet som rullers hvert år er det i den
langsiktige delen listet opp idrettsanlegg og friluftsliv-/nærmiljøanlegg som en ønsker å
utvikle fram til 2030, men som foreløpig ikke er prioritert.
Den nye kommunedelplanen for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv har to hovedmålsetting,
en for idretten og en for friluftslivet. Disse er fulgt opp med egne delmålseninger og
virkemidler for å kunne nå de ulike målsetningene.
Hovedmålsetning idrett: I Enebakk skal vi legge til rette for variert fysisk aktivitet gjennom
å ha en helhetlig og planmessig anleggsutvikling og et inkluderende og mangfoldig
organisasjonsliv.
Hovedmålsetning friluftsliv: Øke bruken av Østmarka og i nærmiljøet i kommunen.
For å kunne oppfylle de ulike målsetningen innen idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv må
kommunen samarbeide med frivillige organisasjoner. Det er i løpet av planperioden ventet
befolkningsvekst i Enebakk kommune og det er derfor viktig å tenke framtidsrettet for å sikre
en god nok anleggsdekking i årene som kommer for alle brukergrupper.
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Oversikt over planen
Planen er bygg opp på følgende måte. Kapittel 1 består av en generell del. Denne inneholder
definisjoner, formål med planen, statlige og regionale føringer. Kapittel 2 består av de
kommunale målsetninger som omhandler idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv, med påfølgende
delmålsettinger og virkemidler for nå målsetningene. I kapittel 3 er det gjort en nærmere
beskrivelse av utviklingstrekk i kommunen og fylkeskommunen når det kommer til
befolkningsutvikling og aktivitet. Kapittel 4 gir en oversikt over statlige og kommunale
tilskuddordninger og gjeldende lovverk. Kapittel 5 i planen inneholder en resultatvurdering av
forrige kommunedelplan, både for idretts- og friluftslivssektoren. I kapittel 6 finner du
oversikt over aktivitetsnivået i Akershus fylkeskommune og en kartlegging som omfatter
både innspill fra lag/foreninger og kommunens analyser av arealbehov, anlegg og områder. På
grunnlag av behovsanalysen er det utarbeidet et prioritert anleggsprogram for ordinær anlegg
og nærmiljøanlegg for perioden 2018-2022. I tidligere kommunedelplanen har programmet
gått under navnet handlingsprogram for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv, men i denne
planen er dette endret til Anleggsprogram for idrett eller Anleggsprogram for friluftsliv og
nærmiljø. Begrunnelse for dette omhandler at det nye navnet er mye mer beskrivende for hva
programmet faktisk inneholder og vil i mindre grad bli forvekslet med andre
handlingsprogram i kommunen. Anleggsprogrammet rulleres årlig og er å finne i kapittel 7.
Kapittel 7 gir også en oversikt over ulike friluftsprosjekter i regi av kommunen og oversikt
over de uprioriterte idrettsanlegg og friluftsliv-/nærmiljøanlegg. Disse anleggene kan rulleres
inn på prioritert liste gjennom den årlig rulleringene av anleggsprogrammet.
Til slutt i planen følger vedleggene som blant annet gir en oversikt over frivillige
organisasjoner innenfor idrett og friluftsliv og en registrering av anlegg og områder for fysisk
aktivitet. I tillegg til kartoversikt over kommunens turveier, skiløyper, nåværende og
fremtidige anlegg og arealdisponeringer.

5

Kommunedelplan idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv 2018-2030

1. Innledning
Befolkningsveksten, økt innvandring og en aldrende befolkning har stor betydning for
framtidig planlegging knyttet til folkehelse, samfunnsutvikling og sosial infrastruktur. God
planlegging er avgjørende for å sikre effektiv arealbruk, sunne og trygge omgivelser og gode
levekår for alle. I den sammenheng er spesielt nærmiljøet en viktig faktor for økt helse og
trivsel. Fysisk aktivitet kan forebygge, utsette eller lindre svært mange kroniske sykdommer.
Gjennom planlegging kan kommunen legge gode rammer for en sunnere livsstil med økt
fysisk aktivitet for alle kommunens innbyggere. Fylkeskommune og kommune kan sammen
bidra ved å legge til rette for økt aktiv transport gjennom å sykle, gå mer i hverdagen og sikre
god tilgang til områder for lek, idrett, rekreasjon og nærfriluftsliv for alle samfunnsgrupper.
Arbeidet med å tilrettelegge for fysisk aktivitet bør foregå i samarbeid mellom kommunene,
grunneiere og idretts- og friluftsorganisasjoner. En større andel eldre betyr at det også bør
legges til rette for at flest mulig kan bo hjemme og klare seg selv i hverdagen. Ved å skape
felles møteplasser og legge til rette for deltakelse i sosiale og kulturelle aktiviteter, kan
planleggingen bidra til integrering og tilhørighet for alle befolkningsgrupper (Nasjonale
forventinger til regional og kommunal planlegging, vedtatt 12. juni 2015). I tillegg slår også
samhandlingsreformen av 1. juni 2012 fast viktigheten av forebyggende arbeid og tidlig
innsats når det kommer til helsefremmende arbeid. Dette gjelder spesielt i nærmiljøet hvor økt
fokus på helsefremmende tiltak kan hjelper flere i aktivitet, til et sunnere kosthold og til å
stumpe røyken.

1.1 Bakgrunn og formål
Den forrige kommunedelplanen for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv (2012-2023) skal
revideres med en fullstendig saksbehandling etter plan og bygningsloven. Den nye
planperioden strekker seg fra 2018-2030. Kommunedelplanen for idrett, fysisk aktivitet er en
del av det kommunale plansystemet og rulleres hvert 4. år. Det skal også gjennomføres en
årlig rullering av anleggsprogrammet som skal bidrar til at planen blir et levende
arbeidsdokument. Videre er planen ment som et styringsredskap for å nå kommunens mål for
idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv, og skal være et verktøy for prioritering av anlegg.
Hensikten er tilrettelegging av og tilgjengelighet til idrettsanlegg, aktivitetsarenaer og
aktivitetstilbud for ulike grupper. Prosjekter hvor det skal søkes om spillemidler må være
prioritert i kommunedelplanens anleggsprogram.
Idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet engasjerer svært mange mennesker. For å kunne ivareta
disse interessene i arealforvaltningen, kreves en fornuftig tilrettelegging og organisering.
Viktigheten av å utvikle gode planer som politiske styringsredskaper er derfor stor. Planene
må inneholde klare behovsvurderinger med tanke på samfunnsmessige og idrettspolitiske mål.
Planen er ikke juridisk bindene eller økonomisk forpliktende.
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Formålet med planen
Kommunedelplanen for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv i Enebakk kommune skal bidra til
følgende:
•
•

•
•
•
•
•

Gjennomføre en plan- og målstyrt utbygging av anlegg og sikre arealer for idrett,
fysisk aktivitet og friluftsliv i planperioden.
Gi grunnlag og bakgrunnsdokumentasjon for prioritering av søknader om spillemidler
til anlegg for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv og sikre at disse er innarbeidet i en
kommunal plan.
Avklare kommunens og organisasjonens oppgaver, ansvar og økonomiske
forpliktelser ved utbygging og drift av anlegg og områder for fysisk aktivitet.
Utarbeide tiltak for å tilrettelegge for møteplasser i nærmiljøet, hvor enn kan utøve
fysisk aktivitet, slik at flere skal ha muligheten til å være aktive.
Utarbeide tiltak som letter den daglige driften i idrettslagene og foreningene.
Legge til rette for et bedre samarbeid med frivilligheten, uorganisert som organisert.
Gi en oversikt over de ulike aktivitetstilbudene i kommunen, samt fremtidige
aktivitetsmuligheter i planperioden.

1.2 Statlige føringer gitt gjennom meldinger fra Stortinget
Idrett
Stortingsmelding nr 26 (2011-2012) Den norske idrettsmodellen understreker
nødvendigheten av at idretten skal være inkluderende og åpen slik at alle som ønsker å delta
får muligheten til det. Visjonen for den statlige idrettspolitikken er «idrett for alle» En viktig
forutsetning for dette er økt satsing på anlegg for idrett og egenorganisert fysisk aktivitet,
herunder friluftsliv. Dette er en viktig kilde til glede, overskudd, fysisk og psykisk mestring
og deltakelse i sosialt felleskap. Selv med et overordnet mål har likevel idrettsmodellen
enkelte prioriterte målgrupper som det er særs viktig at den statlige idrettspolitikken rettes
mot. Dette gjelder barn og unge, personer mer nedsatt funksjonsevne og inaktive. Idrett og
fysisk aktivitet er videre av stor betydning for å skape et fungerende, aktivt og inkluderende
samfunn. Det finnes idrettslag i nesten alle lokal samfunn i Norge. Idretten er derfor av stor
samfunnsmessige betydning både gjennom sine aktiviteter og sitt bidrag til sosialt felleskap i
nærmiljøet. Det viktigste virkemiddelet staten disponerer på idrettsområdet er tilskudd til
anlegg og områder for fysisk aktivitet. Det er spesielt viktig at anleggsutbyggingen i
kommunene tar utgangspunkt i lokale behov, og oppdatert kunnskap om blant annet
aktivitetsprofil og behov blant kommunens innbyggere, spesielt blant barn og ungdom.
Regjeringen vil legge særlig vekt på noen spesifikke satsingsområder for den statlige
idrettspolitikken for de kommende årene. Dette omhandler:
•
•
•

Øke satsingen på anlegg for idrett og egenorganisert fysisk aktivitet, herunder
friluftsliv.
Særskilt satsing på idrettsanlegg i storbyer og pressområder.
Bidra til å skape gode rammebetingelser for den organiserte idretten slik at den er i
stand til å opprettholde og videreutvikle sine primæraktiviteter.
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•
•
•

•
•
•
•

Økt satsing på ungdomsidrett. Satsingen på ungdom vil avspeiles i både anleggs- og
aktivitetspolitikken.
Sikre gode rammebetingelser for barneidretten.
Bidra til å videreutvikle toppidretten innenfor faglig og etisk forsvarlige rammer, og
som bidragsyter til en positiv prestasjonskultur som kan ha overføringsverdi til andre
samfunnsområder.
Legge til rette for egenorganisert fysisk aktivitet og friluftsliv.
Målrettet satsing for å nå ut til inaktive og få disse i aktivitet.
Bidra til et godt aktivitetstilbud for grupper med behov for særlig tilrettelegging.
Bidra til å opprettholde og utvikle idretten som en viktig arena for inkludering.

Friluftsliv:
I St.meld 39 (2000-2001) «Ein veg til høgare livskvalitet» er friluftsliv definert som opphold
og fysisk aktivitet i friluft med sikte på miljøforandringer og naturopplevelser. Statens mål
med friluftslivet går videre ut på å fremme det enkle friluftslivet for alle i daglig livet og i
harmoni med naturen. Kjernen i den statlige friluftslivspolitikken er at friluftsliv ikke skal
være konkurransepreget og at det ikke skal forekomme motoriserte fritidsaktiviteter på
allment tilgjengelige naturprega områder, men heller at friluftslivet skal være helsefremmende
og miljøvennlig.
I følge St.meld 18 (2015-2016) «Natur som kilde til helse og livskvalitet» vil regjeringen ta
vare på friluftslivet som en levende og sentral del av norsk kulturarv og nasjonal identitet, og
som en viktig kilde til høyere livskvalitet og bedre helse for alle. Friluftsliv er den vanligste
formen for fysisk aktivitet i Norge, og så mange som 61% oppgir at fysisk aktivitet i naturen
og nærmiljøet er den formen for fysisk aktivitet de kunne tenke seg å gjøre mer av i
fremtiden. Denne typen egenorganisert fysisk aktivitet når ofte grupper som den organiserte
idretten ikke når, og friluftslivsaktiviteter har en jevnere fordeling i deltakelse i befolkningen.
Derfor har satsing på friluftsliv en sentral plass i regjeringens folkehelsearbeid.
Hovedmålsettingen i friluftslivspolitikken er at en stor del av befolkningen driver jevnlig med
friluftsliv. Regjerningen vil derfor at friluftsliv i nærmiljøet skal prioriteres i det offentlige
friluftslivsarbeidet. Dette innebærer at friluftsliv i og ved byer og tettsteder skal prioriteres i
tilskuddsordninger til friluftsliv, i sikring av arealer og friluftslivsarbeidet ellers.

Nasjonal strategi for statlig sikring og tilrettelegging av friluftsområder (2013) gir
føringer for prioritering av areal til friluftsliv.
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Folkehelse
I St.meld 34 (2012-2013 «Folkehelsemeldingen – God helse – felles ansvar» er de statlige
hovedmålene i norsk helsepolitikk følgende:
•
•
•

Norge skal være blant de tre landene i verden som har høyest levealder.
Befolkingen skal oppleve flere leveår med god helse og trivsel og reduserte sosiale
helseforskjeller.
Vi skal skape et samfunn som fremmer helse i hele befolkingen.

For å nå de overordnede målene for folkehelsepolitikken skal det gjennomføres tiltak på
følgende områder:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Et helsefremmende samfunn.
Helse gjennom hele livsløpet.
Mer forebygging i helse- og omsorgstjenesten.
Et mer kunnskapsbasert folkehelsearbeid.
Sterkere virkemidler i folkehelsepolitikken.
Nasjonalt system for å følge opp folkehelsepolitikken.

I St.meld 19 (2014-2015) «Mestring og muligheter» presenterer regjeringen strategier for å
styrke folkehelsearbeidet og legge til rette for sunne helsevalg. Regjeringen vil utvikle en
folkehelsepolitikk som skaper muligheter for hver enkelt av oss til å ta ansvar for egen helse.
Psykisk helse skal integreres som en likeverdig del av folkehelsearbeidet.
•
•
•

•

•
•

Helsevennlige valg: Det skal bli enklere å velge sunt og hensynet til liv og helse skal i
større grad et premiss for samfunnsutviklingen.
Aktive eldre: Eldrepolitikken skal videreføres med det formål å fremme økt
yrkesdeltakelse, aktivitet, helse, trygghet og solidaritet mellom generasjoner.
Sosialt sikkerhetsnett: Norge skal være et land med små forskjeller og minimal
fattigdom. Gode levevilkår og sosial inkludering er fundamentet for å nå målet om
flere leve år med god helse og reduserte helseforskjeller. Sentrale elementer er
grunnleggende økonomisk trygghet, tilknytning til utdanning og arbeidsliv og trygge
oppvekstvillkår.
Lokalsamfunnsutvikling, miljø og helse: Det er et mål å utvikle et mer
helsefremmende miljø og beskytte folk mot miljøfarer som støy, luftforurensing,
miljøgifter, stråling, dårlig inneklima og risiko for ulykker/skader.
Støtte til lokalt folkehelsearbeid: Regjeringen vil trappe opp innsatsen og
videreutvikle nasjonale tiltak for å støtte det lokale folkehelsearbeidet.
Mer kunnskapsbasert folkehelsearbeid: Levealderen i Norge er høy sammenlignet
med resten av verden. Allikevel er de sosiale forskjellene i helse fortsatt betydelige,
psykiske plager og lidelser er en storfolkehelseutfordring, og sykdommer somdelvis
henger sammen med livsstil og levevaner er blant de viktigste årsakene til tapte leveår.
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1.3 Regional plan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv i Akershus 2016-2030
Regional plan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv i Akershus for 2016 - 2030 ble vedtatt i
desember 2016. Den nye regionale planen går under navnet «Aktivtetsløftet» og erstatter den
gamle planen «Sektorplan om anlegg for idrett og friluftsliv og fysisk aktivitet 2010-2013»
Formålet med den regionale planen er å utvikle Akershus til et bærekraftig fylke og et godt
sted å leve. Planen setter ord på hvordan regional utvikling av fysisk aktivitet, idrett og
friluftsliv i Akershus skal bidra til ny langsiktig og samlet satsing som løser felles behov i
regionen. I tillegg til koordinert samhandling for å nå målene, der alle aktører bidrar med sin
del. Visjonen for planen er «Aktiv i Akershus hele livet» og skal vise vei i utviklingen av
Akershus som et bærekraftig og et godt sted å leve. Planen har tre likestilte mål som utfyller
hverandre. Dette er:
•
•
•

Mål for aktivitet: «Akershusinnbyggeren er fysisk aktiv, hver dag og hele livet»
Mål for areal og anlegg: «Arealer og anlegg i og på tvers av kommuner gir bedre
bruk og mer aktivitet»
Mål for kompetanse og kunnskap: «Aktivitets- og anleggsutvikling er innovativ og
kunnskapsbasert»

Planen danner et tydelig bilde på å oppnå et trendskifte for økt fysisk aktivitet, idrett og
friluftsliv, og skal bidra til at nåværende og framtidige innbyggere i årene fram til 2030 har:
•
•

Gode muligheter i hverdagen for aktivitet og naturopplevelser.
Tilstrekkelig, tilgjengelig og egnede regionale anlegg, områder og ferdselsåre.

Visjonen og overordnede mål for regionen følges opp mer konkret i fylkeskommunens
hovedmål for blant annet kulturliv, idrett, friluftsliv og folkehelse ved å:
•
•

Stimulere til et mangfoldig kultur-, idretts- og friluftsliv med bred deltagelse.
Bidra til økt verdiskaping, bærekraftig utvikling og god folkehelse.

Videre skal planen gi tydelige mål og strategier for prioriterte utviklingsområder, gi
styringskraft og merverdi ut over kommunenes planer og gi best mulig bruk og nytte av
tilgjengelige virkemidler.
For å nå målene i den regionale planen er det utarbeidet 10 veivisere for arealbruk og
lokalisering av anlegg og områder for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv. Disse veiviserne er
ment som råd til bruk ved behovsvurdering, prioritering, planlegging og utvikling for idrett,
fysisk aktivitet og friluftsliv i Akershus.
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10 veivisere for arealbruk og lokalisering av anlegg og områder for fysisk aktivitet,
idrett og friluftsliv hentet fra «Aktivitetsløftet»
1. Lokaliser anlegg etter behovs- og helhetsvurderinger av ønsket aktivitet på rett sted.
2. Tilrettelegge for aktivitetsområder med flere aktiviteter ved sambruk og samlokalisering
av aktuelle anlegg.
3. Vektlegg løsninger som gir korte gang- og sykkelavstander i forhold til daglige gjøremål,
med sykkelparkering og effektiv samordning mellom ulike transportmåter.
4. Lokaliser nasjonale og regionale publikumsrettede anlegg ut fra en regional
helhetsvurdering tilpasset kollektivknutepunkter, og senterstruktur når det er aktuelt.
5. Ivareta allemannsretten samt gode ferdselsmuligheter i byer og tettsteder.
6. Skilt og merk ferdselsårer for daglig fysisk aktivitet og aktiv forflytning i og mellom byer
og tettsteder, samt til aktivitets- og friluftslivsområder.
7. Sørge for at regionale friluftsområder med stor bruk har sykkelparkering og god
kollektivdekning.
8. Tilrettelegge for universelt utformede og godt tilrettelagte utendørs- og innendørs
anlegg/områder i og rundt byer og tettsteder.
9. Sikre kvalitet og innhold i byer og tettsteder ved å ivareta grønne strukturer med varierte
naturkvaliteter og arealer egnet for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv.
10. Sikre arealer og anlegg som brukes av barn og unge i nærmiljø og skoler mot
forurensning, støy, trafikkfare og annen helsefare.

Universell utforming
Universell utforming er en samfunnskvalitet som er særlig rettet mot personer med
funksjonsnedsettelse. I regjeringens handlingsprogram for universell utforming heter det at
samfunnet skal ha plass til alle uavhengig av funksjonsnedsettelse. Regjeringens visjon er
derfor et samfunn der alle kan delta og alle kan oppleve likeverdighet. For å oppnå dette
trengs det skoler, arbeidsplasser, transportmidler, uteområder og tekniske løsninger som alle
kan bruke. Kommunene skal i dette arbeidet legge vekt på å bedre tilgjengeligheten og
bruksvennlighet for alle bruker grupper og sørge for at dette oppnås gjennom planlegging. I
tillegg til å sikre en utvikling mot et stadig mer universelt utformet samfunn. Universell
utforming er nedfelt i formålsparagrafen i plan og byggingsloven. I § 1-1 heter det at
prinsippet om universell utforming skal ligge til grunn for planlegging og kravene til det
enkelte byggetiltaket. Dette betyr i korte trekke at likeverdige muligheter til
samfunnsdeltakelse skal fremmes gjennom plan- og bygningslovens systemer og
bestemmelser.
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Universell utforming av uteområder
Norsk Standard for universell utforming (NS 11005:2011) av opparbeidete uteområder skal
bidra til at alle kan ta del i utendørsaktiviteter, friluftsliv, rekreasjon og sosialt samvær.
Standarden omfatter uteområder i tilknytning til bygninger og anlegg, grønnstruktur, natur- og
friluftsområder og samferdselsanlegg. Den inneholder krav til planlegging, utførelse og tiltak,
elementer og utstyr. Standarden understreker at sammenhengen mellom ulike tiltak skal
vektlegges og sees i en helhet. Dette er en forutsetning for å oppnå universell utforming.
Miljø i planlegging
Enkelte anleggstyper som omfattes av dette dokumentet kan medføre miljøulemper. I første
rekke er dette anlegg som har et betydelig omfang areal- eller bygningsmessig sett, eller som
er beregnet for aktiviteter som medfører støyproblem. Planlegging av denne typen anlegg skal
i henhold til kulturdepartementets retningslinjer underkastes særskilt oppmerksomhet ved
utvikling av planer for idrettsanlegg. Når det kommer til nærmiljøanlegg så betyr disse mye
for folks velferd og opplevelser i det daglige. Lokalisering av nærmiljøanlegg, valg av
materialtype (støydempende m.m.) må vurderes nøye i hver enkelt sak. Kommunen har
ansvar for behandling av et idrettsanleggs estetiske utforming som en del av
byggesaksbehandling.
Akershus fylkeskommune har i sin regionale plan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv
2016-2030 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 miljøkonsekvenser.

Enebakk er en langstrakt kommune. Det betyr at innbyggerne i stor utstrekning bruker
privatbil til og fra aktiviteter. Det bør være en uttalt oppfordring til frivillige lag, foreninger
og organisasjoner i Enebakk at de motiverer sine medlemmer til i størst mulig grad å gå/sykle
til aktiviteten. Eventuelt bruke kollektivtransport der det er mulig, eller sørge for en form for
organisering av kjøring dersom det må brukes privatbil. I regional plan for fysisk aktivitet,
idrett og friluftsliv har Akershus fylkeskommune et ønske om å øke andel aktiv transport og
forflytning til jobb, skole og fritid. For å klare dette må omgivelsene invitere til det og gjøre
det enkelt å velge å gå/sykle i stedet for å bruke bil. Enebakk kommune bør her fortsette å
satse mye på utbygging av gang-/sykkelveier langs fylkesveiene i kommunen.

1.4 Organisering av planprosessen
Planen er utarbeidet av Eivind Ekeli, idrettskonsulent i Enebakk kommune med bistand fra
Ottar Slagtern, rådgiver ved Enhet for natur, areal og byggesak og Jane Enersen,
stabskoordinator i kultur og oppvekst tjenesten. I arbeidet ble det også opprettet en
styringsgruppe, som jevnlig hadde møter for å diskutere planens innhold og målsetninger.
Denne gruppen har bestått av Øystein Slette, ordfører i Enebakk kommune, Tore Hauger,
kommunalsjef teknikk og samfunn avdeling, Olav Weng, kommunalsjef kultur og oppvekst
avdeling, Roar Killerud, leder Enebakk idrettsråd, Johan Ellingsen, Østmarkas Venner, Hildur
Gjerde, representant Eldrerådet og Dag Hongve, representant råd for mennesker med nedsatt
funksjonsevne.
Oppstart av arbeidet med kommunedelplanen ble annonsert i Enebakk avis, Facebook og på
kommunes nettsider. I følge plan og bygningslovens § 11-13 skal det utarbeides planprogram
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for revidering av kommunedelplaner. Planprogrammet skal utarbeides etter regler i plan og
bygningslovens § 4-1 planprogram. Planprogrammet ble utarbeidet og vedtatt April 2017.
Samtidig ble det bedt om innspill til planen fra kommunens lag, foreninger, råd og
privatpersoner. Det ble også sendt ut brev direkte til naturlige samarbeidspartnere som
idrettslag, andre frivillige organisasjoner, nabokommuner og fylkeskommunen. Et åpent møte
i herredshuset fant også sted hvor innkommende innspill ble diskutert nærmere.
Fylkeskommunen var også tilstede på dette møte og holdt et kort innlegg om deres nye
regionale plan «aktivitetsløftet»
I følge plan og byggingsloven §5-1 skal enhver som fremmer planforslag legge til rette for
medvirkning. Det var ønskelig med en bred medvirkning tidlig i prosessen for å sikre en god
plan. Planen er utarbeidet på grunnlag av statlige føringer, kommunale mål for idrett, fysisk
aktivitet og friluftsliv og skriftlig innspill fra lag, foreninger og privatpersoner.

1.5 Planperiode
Kommunedelplanen for idrett og fysisk aktivitet i Enebakk kommune har en kortsiktig og en
langsiktig del:
•

•

Den kortsiktige delen – Anleggsprogrammet har et tidsperspektiv på 4 år og skal
rulleres hvert år. Denne skal inneholde en prioritert liste over hvilke anlegg som skal
bygges og/eller rehabiliteres. Denne skal knyttes opp mot kommunens
handlingsprogram og årsbudsjetter.
Den langsiktige delen – Har et tidsperspektiv på 12 år og omtaler den overordnede
målsetting og utvikling. De ulike anleggene føres opp i uprioritert rekkefølge.
Revidering bør samordnes i en syklus på 4 år, samtidig med revidering av
kommuneplanen.

1.6 Definisjoner og klargjøring av begreper
Begrepsavklaringer er hentet fra «Veileder for kommunal planlegging for idrett og fysisk
aktivitet»

1.6.1 Idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv
Idrett
Med idrett forstås aktivitet i form av trening, eller konkurranse i den organiserte idretten.
Fysisk aktivitet
Med fysisk aktivitet forstås egenorganiserte trenings- og mosjonsaktiviteter, herunder
friluftsliv og aktiviteter preget av lek.
Friluftsliv
Klima- og miljøverndepartementet definerer friluftsliv som opphold og fysisk aktivitet i
friluft, i fritiden, med sikte på miljøforandring og naturopplevelser.
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1.6.2 Idrettsanlegg
I spillemiddelfordelingen opererer kulturdepartementet med følgende klassifisering av
idrettsanlegg: nærmiljøanlegg, ordinære anlegg og nasjonalanlegg.
Nærmiljøanlegg er anlegg eller område for egenorganisert fysisk aktivitet, hovedsakelig
beliggende i tilknytning til bo- og/eller oppholdsområder. Anleggene eller områdene skal
være fritt allment tilgjengelige for egenorganisert fysisk aktivitet, primært for barn og
ungdom, men også for lokalbefolkningen forøvrig. Nærmiljøanlegg kan lokaliseres i
tilknytning til et skoleanlegg eller idrettsanlegg. Nærmiljøanlegg skal ikke utformes for å
dekke behovet for anlegg til organisert idrettslig aktivitet eller ordinær konkurranseidrett.
Typiske nærmiljøanlegg er ballbinge/balløkke, turveier/turstier og ulike småanlegg.
Ordinære anlegg er anlegg for fysisk aktivitet samt egenorganisert fysisk aktivitet. Her
inngår idrettenes tradisjonelle trenings- og konkurranseanlegg, friluftsanlegg som
dagsturhytter, turveier og turløyper samt større anlegg for aktiviteter som for eksempel
skateboard. De ordinære tilskuddsberettigede anleggstypene er i hovedsak nært knyttet til
konkurranse- og treningsvirksomhet for den organiserte idretten. De tekniske krav til mål og
utforming av anleggene tar utgangspunkt i konkurransereglene til det enkelte særforbund.
Nasjonalanlegg er idrettsanlegg som tilfredsstiller tekniske og funksjonelle standardkrav for
avvikling av relevante internasjonale mesterskap og konkurranser. Ordningen er meget
begrenset, og det er Kulturdepartementet som etter uttalelsene fra Norges Idrettsforbund og
olympiske og paralympiske komité (NIF) gir et anlegg denne statusen.

1.6.3 Friluftsområder og friområder
Begrepet «frilufts- og friområdet» blir ofte brukt som fellesbetegnelser på grønne områder
som er tilgjengelig for allmenn fri ferdsel.
Friluftsområder er store, oftest uregulerte områder som omfattes av allmennretten. Det er
ikke krav om parkmessig opparbeidelse, kun tilrettelegging for bruk. Områdene benyttes til
turliv, jakt, fiske, fysisk aktivitet og trening. I kommuneplanens arealdel er friluftsområdene
oftest avsatt under landbruk, - natur og friluftsområde (LNF område). I
reguleringsplansammenheng kan friluftsområder avsettes til spesialområder for friluftsliv (jf.
Pbl. §12-5, nr 5)
Friområder er et avgrenset område med spesiell tilrettelegging og opparbeiding for
allmenhetens uhindrede rekreasjoner og opphold. Områdene er vanligvis ervervet,
opparbeidet og vedlikeholdt av kommunen, og kan være parkanlegg, turveier, lysløyper,
lekeplasser, nærmiljøanlegg og badeplasser. Inngrepsfrie naturområder i nærmiljøet, f.eks.
koller, sletter og bakker kan også defineres som friområder. I kommuneplanens areadel er
friområder oftest vist som byggeområder på kartet, da de betraktes som en del av dette
formålet. I reguleringsplansammenheng er friområder en egen kategori (jf pbl § 12-5, nr 3).
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2.0 Kommunale Mål
Visjon:

I kommuneplanen er Enebakk kommunes overordnede visjon:
«Mulighetenes Enebakk»
Visjonen skal legges til grunn og være synlig i kommunens arbeid med å løse
oppgaver innen poltikk og demokrati, tjenesteproduksjon, forvaltning, oppføling av
lover og forskrifter og samfunnsutvikling.
Spesifikk for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv lyder visjonen som følger:

«Aktiv i Enebakk hele livet»
Hovedmål i kommuneplanen:
•
•
•
•

Enebakk skal fortsatt være en god kommune å vokse opp i, leve i og bli gammel i.
I Enebakk skal vi legge til rette for en fremtidsrettet sentrumsutvikling med gode
fellesarealer for alle.
I Enebakk skal vi tilrettelegge for god fysisk, psykisk og sosial helse.
I Enebakk skal vi bidra til et aktivt, mangfoldig og inkluderende kultur- idrett og
organisasjonsliv i kommunen.

2.1 Målsetninger idrett
I Enebakk skal vi bidra til et aktivt, mangfoldig og inkluderende kultur- idrett og
organisasjonsliv. I dag finnes det mange ulike anleggstyper i kommunen som tilbyr aktiviteter
som fotball, golf, turn, motocross, tennis, håndball, nordiske skidisipliner, orientering, alpint,
friidrett og vannski. I tillegg kommer anleggene hvor det foregår uorganisert aktivitet som
eksempel skateparker, ballbinge, tufteparker og lekeplasser. Gjennom Enebakk kommunes
retningslinjer for stønad til kulturformål er barn og ungdom definert som de viktigste
målgruppene. Det skal spesielt satses på å legge forholdene til rette for et allsidig tilbud innen
idrett og fysisk aktivitet til barn og ungdom. Idretten drives på alle nivåer fra den brede
massebevegelsen til den utpregede konkurranse idretten. Drevet riktig kan idretten være
trivselsfremmende, miljøskapende og fremme den enkeltes personlige utvikling. Idretten har
således en betydelig sosial og helsemessig funksjon.

Hovedmålsetning:
• I Enebakk skal vi legge til rette for variert fysisk aktivitet gjennom å ha en helhetlig og
planmessig anleggsutvikling og et inkluderende og mangfoldig organisasjonsliv.
Delmålsetninger Idrett:
• Sikre tilstrekkelig arealer for nye idrettsanlegg.
• Nåværende anlegg skal ha et verdibevarende vedlikehold.
• Alle skal ha mulighet til å være fysisk aktive i sitt nærmiljø.
• Fokus på at tiltak med lavt terskelnivå øker aktiviteten hos lite aktive og mindre aktive
innbyggere.
• Opprette en idrettskonsulentstilling tilknyttet anleggsutvikling og for synliggjøring av
og stimulering til tilbud/aktiviteter i kommunen.
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•

Legge til rette og støtte opp under frivilligheten i idrettslag og foreninger.

Virkemidler:
Idrettsanlegg og arealsikring:
•

Ha nok anlegg til disposisjon og sikre arealer for nye anlegg.
o Kommunen vil sikre innbyggerne anlegg ved fysisk planlegging og
opparbeiding.
o I tilknytning til skoleutvikling, bygge flerbrukshaller istedenfor gymsal.
o Ha avklart at det er midler og tilskudd til å ivareta en tilfredsstillende
utbygging og en forsvarlig drift før igangsetting av nye anlegg.
o Sikre/båndlegge tilstrekkelig areal for idrett.
o Områder til idrettsformål må innarbeides i strategien for arealdisponering i
kommunen.
o Kommunen forskutterer innvilgede spillemidler. Det er venteliste på
spillemidler, det såkalte etterslepet. Idrettslagene unngår dermed kostbar
mellomfinansiering. Forutsetter godkjent spillemiddelsøknader.

•

Nåværende anlegg skal ha et verdibevarende vedlikehold.
o Skape en forutsigbarhet mht kommunal økonomisk støtte til finansiering av
rehabilitering og utvikling av nyanlegg.
o Øke tilskuddsramme til drift og vedlikehold etter justering for prisstigning i
planperioden.
o Stimulere til vedlikehold og rehabilitering av eksisterende idrettsanlegg.

Nærmiljø:
•

Alle skal ha mulighet til å være fysisk aktiv i sitt nærmiljø.
o Utvikle flere nærmiljøanlegg i tilknytting til nye boligområder og skoler.
o Synliggjøre i større grad de tilbud og aktiviteter som finnes tilgjengelig i
nærmiljøet for kommunens innbyggere.
o Stimulere til flere o-kart.

•

Fokus på at tiltak med lavt terskelnivå øker aktiviteten hos lite aktive og mindre
aktive innbyggere.
o Øke attraktiviteten og tilgjengeligheten til nærmiljøanlegg ved bedre
tilrettelegging (medfører økt bruk).
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Administrativ og organisatorisk:
•

Opprette en idrettskonsulentstilling tilknyttet anleggsutvikling og for
synliggjøring av og stimulering til tilbud/aktiviteter i kommunen
o Kommunen definerer en egen stilling/funksjon som koordinerer og ivaretar.
kommunens og organisasjonenes oppgaver og behov (Idrettskonsulent).
o Inngå et samarbeid med Enebakk idrettsrådet om finansieringen av en slik
idrettsfaglig administrativ ressurs.

•

Legge til rette og støtte opp under frivilligheten i idrettslag og foreninger.
o Opprettholde det gode samarbeidet med Enebakk Idrettsråd og idrettslagene
gjennom årlige dialogmøter.
o Videreutvikle og oppfølging av samarbeidsavtalen mellom idrettsråd og
kommune.
o Samarbeid om innkjøp, drift, arrangement m.v.
o Gratis halleie for kommunens idrettslag og foreninger.

2.2 Målsetninger friluftsliv
Regjeringen har et mål om at flest mulig av landets kommuner skal kartlegge og verdsette
sine viktigste friluftsområder innen 2018. For Enebakk sin del omfatter dette områder både
innenfor og utenfor markagrensen. Områdene får ikke noe vern, men vil være et verktøy i
arealforvaltningen for å synliggjøre hvilke områder som er viktige for friluftslivet i Enebakk.
Arbeidet med kartleggingen ble startet opp i 2017 og er under utarbeiding, men vil ikke bli
ferdigstilt før denne planen er vedtatt.
En av målsetningene for friluftslivet i planen er å opprette et nytt statlig sikret
friluftslivsområde. I Enebakk har i dag flere statlige sikrende friluftslivsområder. Dette
omhandler Flateby bruk, Vikstranda og Våg badeplass. Områdene Vikstranda og Flateby bruk
har forvaltningsplaner for 2018-2023.
Hovedmålsetning:
• Øke bruken av Østmarka og i nærmiljøet i kommunen.
Delmålsetninger friluftsliv:
• Kommunen vil opprettholde det gode samarbeidet med de frivillige organisasjonene
om planlegging av og økonomisk støtte til opparbeiding, drift og vedlikehold av
frilufts- og nærmiljøanlegg.
• Ivareta tilgang til friluftsliv i nærområdet (boligfelt) gjennom arealplanleggingen og
opparbeidingen av turveier.
• Fremme folkehelse gjennom tilrettelegging av turstier og andre aktivitetstilbud i
nærmiljøet.
• Ta vare på og utvikle naturkvaliteter for å gi et opplevelsesrikt friluftsliv
• Kartlegge og verdsette kommunens viktigste friluftsområder innen utgangen av 2018.
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Virkemidler:
Administrativ og organisatorisk:
•

Kommunen vil opprettholde det gode samarbeidet med de frivillige
organisasjonene om planlegging av, -og økonomisk støtte til opparbeiding, drift
og vedlikehold av frilufts- og nærmiljøanlegg.
o Ny aktivitetsleder/folkehelsekoordinator i kommunen. Ansvarsområde vil være
knyttet til arrangering av turmarsjer, merking av turstier, opprette stolpejakt
løyper o.l.

•

Kartlegge og verdsette kommunens viktigste friluftsområder innen utgangen av
2018.
o Synliggjøre i større grad hvilke friluftslivsområder som er viktige for
friluftslivet i Enebakk.

Nærmiljø:
•

Ivareta tilgang til friluftsliv i nærområdet (boligfelt) gjennom arealplanleggingen
og opparbeidingen av turveier.
o Øke tilgangen til Marka gjennom god atkomst, turveier og
parkeringsmuligheter ved utfartsårer.
o Videreføre tilretteleggingen i friluftsområder med merkede stier og skiløyper.
Det er særs viktig med en god tilrettelegging i nærområdene.
o Tilrettelegging av stier, turtraseer, gangveier og sikre tilgang til
friluftsområder.
o Sikring av områder til friluftsliv (Grønt-korridorer) ved utbygging.
o Godt samarbeid mellom kommunen og grunneierne eller andre aktører ved
utarbeidelse av tilretteleggingstiltak for friluftsliv.

Folkehelse:
•

Fremme folkehelse for alle gjennom tilrettelegging av turveier og andre
aktivitetstilbud i nærmiljøet.
o Organisere stolpejakten i Enebakk med stolpemål over hele bygda gjerne
kombinert med turkartet og stolper på kjente kulturminner.
o Preparer et sammenhengende sett av skiløyper i kommunen og opprettholde
den kommunale støtten for løypekjøring.
o Etablere baderampe for mennesker med nedsatt funksjonsevne ved alle
kommunale badeplasser.
o Opprette flere lavterskeltilbud i nærområdene (flere badeplasser, benker,
brannsikre sitte-/bålplasser nært vann, gapahuker, gjerne kombinert med små
planerte områder for å kunne slå opp telt (vanskelig å finne teltplasser i
Østmarka).
o Økt bruken av marka blant kommunens innvandrere gjennom
arrangementer/tiltak rettet mot integrering.
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•

Ta vare på og utvikle naturkvaliteter for å gi et opplevelsesrikt friluftsliv
o Tydeligere merking av gamle turstier, vil få flere til å gå i nærmiljøet.
o Oppgradering av turkartet fra 2008, få samme beskrivelse av stier, løyper og
veier som generelt brukes på Marka-kart. Det kan i 2018 søkes om spillemidler
for å revidere kartet etter 10 år.
o Opprettelse av et nytt statlig sikret friluftsområde.
o Ved planlegging og rehabilitering av ferdselstraseer, herunder vurdering av
plassering i terrenget, bredde og dekke, skal hensynet til det uorganiserte
friluftslivet, vern av naturverdier, landskapskvaliteter og kulturminner veie
tyngst.
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3.0 Utviklingstrekk i kommunen
3.1 Befolkningsutvikling
Det har vært befolkningsvekts i kommunen de siste årene, og dette er noe som også ser ut til å
vedvare de neste årene. Prognosen hvis at det frem mot 2040 er ventet en befolkningsvekts i
Enebakk på 18,6 % med en betydelig økning blant eldre og forholdsvis liten øking blant de
yngre. Dette viser et behov for planlegging og tilrettelegging for et høyt antall eldre.
Tabellen under illustrerer forventet befolkningsutvikling i Enebakk kommune etter
aldersgrupper. Beregningene er gjort av Statistisk Sentral Byråd (SSB). Dette er
framskrivingsalternativet (middels nasjonal vekst), som er hovedalternativet til SSB.
Tabell 1 Prognose over forventet befolkningsutvikling i Enebakk 2016-2040

Aktive eldre
Med stadig flere eldre i befolkingen vil det også være et stort behov for arealer og områder for
selvorganisert/egenorganisert fysisk aktivitet. Elders bevegelsesmuligheter og behov er i
endring, samtidig som det er viktig å opprettholde mulighetene for svømming og fotturer i
parker og grøntområder i nærmiljøet. Det vil på bakgrunn av dette være et større behov for
varierte anlegg tilpasset denne brukergruppen.
I Enebakk kommunen finnes det flere ulike turgrupper og aktivitetsgrupper som tilby spesifikt
aktiviteter for eldre. I tillegg går det an å søke kommunen om å få dagtilbud – aktivitetstilbud.
Tilbudet gir en muligheten til å delta på ulike aktiviteter eller rehabiliteringstiltak. Tilbudet
er rettet mot eldre, mennesker med nedsatt funksjonsevne eller personer med psykiske
lidelser. Vilkår for tildeling er at man bor hjemme og ikke har andre tilbud.

3.2 Generelle utviklingstrekk i aktivitet i Akershus fylkeskommune
Det er behov for et trendskifte for økt fysisk aktivitet i Akershus fylke. En hovedutfordring er
å bidra til å øke den jevnlige fysiske aktiviteten og andelen moderat fysisk aktive. Selv om
flere trener langt mer enn før, veier ikke treningen opp for periodene i ro uten aktivitet for
flertallet av befolkingen. Tall fra helsedirektoratet viser at voksne tilbringer hele 62 prosent av
våken tid i ro. Barn og eldre er mest aktive, ungdom mindre aktive, og blant voksne er bare to
av ti aktive nok. I gjennomsnitt er aktivitetsnivået lavest for aldersgruppen 30-39 år. Blant
barn er det fysiske aktivtetsnivået i større grad i samsvar med anbefalingene, men
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aktivtetsnivået synker med alderen i barne- og ungdomsårene. Ni av ti seksåringer
tilfredsstiller anbefalingene, mens tilsvarende tall for 15-åringer er nede i henholdsvis fire av
ti blant jenter og seks av ti blant gutter. Helsedirektoratet anbefaler voksne og eldre å
minimum være moderat fysisk aktive minst to og en halv time pr uke, mens barn og unge bør
være i aktivitet minst en time hver dag. I tillegg anbefaler direktoratet at alle aldersgrupper å
øke sin hverdagsaktivitet for å redusere stillesitting og lange perioder i ro.
For voksne dominere egenorganisert fysisk aktivitet, spesielt hos kvinner. Blant denne
gruppen dominerer friluftsrettede aktiviteter og egenorganiserte utholdenhet- og
styrketrening. Blant barn er det den organiserte idretten som dominerer, mens trenden de siste
årene har vært at egenorganisert aktivitet har tatt over for organisert aktivitet i ungdomsårene.
Hele seks av ti kunne i fremtiden tenke seg å gjøre mer fysisk aktivitet i naturen. Dette gjelder
både lite aktive og moderate aktive.

3.3 Sammenheng mellom idrett og friluftsliv
Fysisk aktivitet brukes i stor grad som fellesnevner for den ikke konkurransepregede idretten
og friluftslivet.
Friluftsliv har i høy grad nyttes av et samarbeid med idretten ved at idrettslagene bidrar med
merking av løyper og tilrettelegging av friluftsområder. I tillegg legger DNT Oslo og omegn
og Skiforeningen ned en betydelig innsats i skilting, merking og vedlikehold av skiløypene og
turstiene i Marka. Skiforeningen blant annet merker og preparerer omlag 2600 km med
skispor i Oslomarka, samt at de tilrettelegger for sykling i Marka gjennom merking av
sykkeltraseer og opprettelse og vedlikehold av trillestier.
Dette arbeidet er svært viktig med tanke på å få flest mulig til å bruke Marka, sommer som
vinter. Samtidig som naturkvalitetene og naturopplevelsene sikres.
Naturopplevelse gjør aktiviteten mer lystbetont og bidrar til gevinst for den mentale helse.
Ved periodevis manglende kapasitet i enkelte ordinære idrettsanlegg kan friluftsaktiviteter
være et godt supplement for bredde- og mosjonsidretten.
Både idretten og friluftslivets organer driver holdningsskapende arbeid for å stimulere til
fysisk aktivitet for helse og trivsel.
Barneidretten bør i størst mulig grad være rettet mot friluftsliv og lek, fremfor
konkurransepregede aktiviteter.
Idrett og friluftsliv kan også være nyttig tiltak med tanke på integrering. Mange mennesker
som bor i områdene rundt Marka har kulturell bakgrunn, men liten erfaring med å bruke
naturen som sted for rekreasjon og opplevelser. Mange innvandrere opplever det som lettere å
bli kjent med etiske nordmenn gjennom idretten og friluftslivsopplevelser, enn ellers i
samfunnet. Gjennom friluftslivet kan innvandrere lærer om både den norske kulturen og det
norske språket. Dette gjør at naturen kan bli en av Norges største inkluderingsarenaer. Både
DNT og Skiforeningen jobber aktivt for å legge forholdene til rette for innvandrere, og har i
dag flere tilbud som er rettet mot å gjøre innvandrere bedre kjent med norsk friluftsliv.
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3.4 Skolens rolle
Skolen spiller en sentral rolle for idrett og fysisk aktivitet. Skolen samler alle barn og unge, og
har derfor stor påvirkning på holdninger gjennom kroppsøvingsfaget og lek i friminutter.
Kroppsøvingsfaget gir stimulans til fysisk aktivitet og legger grunnlaget for regelmessig
fysisk fostring.
Grunnskolen tar hånd om barna i en viktig periode for utvikling av fysiske ferdigheter og
egenskaper. Barneskolealderen er en svært viktig tid for utviklingen av motoriske ferdigheter.
Dette gjelder spesielt i 10 - 12 års alderen. Ungdomstiden er en brytningstid der skolearbeid
og nye/andre interesser generelt fører til mindre fysisk aktivitet. Frafallet i idretten er også
betydelig i denne gruppen.
Egnede arealer er en forutsetning for fysisk aktivitet. Kommunene har et særlig ansvar for å
legge til rette utemiljøer slik at fysisk aktivitet kan drives i henhold til læreplaner.

3.5 Tildeling av halltid
I Enebakk kommune har vi tre haller - Enebakkhallen som ligger i Kirkebygda ved Enebakk
ungdomsskole, Flatebyhallen som ligger ved Stranden skole og Mjærhallen som ligger ved
Mjær ungdomsskole, Ytre Enebakk.
Alle lag og foreninger hjemmehørende i Enebakk kommune har i dag gratis leie av
flerbrukshallene og gymsalene til trening på hverdager. Tildeling av halltider foregår ved at
idrettslag og foreninger søker kommunen om halltid i en årlig søknadsprosess.
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Mjærhallen i Ytre Enebakk

3.6 Kommuneplanens samfunnsdel
Kommuneplanens samfunnsdel ble vedtatt i kommunestyret 23.02.2015. Enebakk kommune
ser det som vesentlig å gjøre en innsats for å opprettholde, bedre eller fremme innbyggernes
helse gjennom å legge til rette for gode møteplasser og turområder. Idretten skal også bidra
sterkt til å skape aktivitet og sosiale møteplasser for barn og unge. For å fremme aktivitet for
flest mulig er det viktig at idrettslagene legger til rette for bredde, trivsel og kvalitet.
Folkehelseprofilen til Enebakk viser at helsetilstanden i Enebakks befolkning generelt er god,
men det er en økende sykdomsutvikling knyttet til livsstil og en aldrende befolkning. Det er
store sosiale ulikheter i levekår og levevaner noe som medfører økte helseforskjeller.
Overordnet samfunnsplanlegging med fokus på enkel tilgang til aktiviteter, friluftsliv og
gang- og sykkelavstand til daglige gjøremål er viktig ved forebyggende og helsefremmende
folkehelsearbeid.
Noen av de viktigste tiltakene i kommunens arbeid innen idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv
som fremgår av kommuneplanens samfunnsdel er:
-

Ha tiltak som styrker aktivitet for alle samfunnsgrupper.
Videreutvikle og tilrettelegge for friluftsliv og bruk av Marka gjennom planlegging og
praktisk tilrettelegging.
Tilrettelegge for uorganisert aktivitet og lavterskeltilbud gjennom tilgang til
kommunens lokaler.

23

Kommunedelplan idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv 2018-2030

-

-

Legge vekt på et godt samarbeid med lokale idrettslag, andre organisasjoner og
trossamfunn gjennom inkludering i planlegging av aktivitet og så langt som mulig yte
praktisk bistand.
Kultur og idrett skal bidra sterkt til å skape aktiviteter og sosiale møteplasser for barn
og ungdom.
Kommunen skal legge til rette for at den enkelte kan ta vare på egen helse.
Tilrettelegge for god fysisk, psykisk og sosial helse.

3.7 Kommuneplanens arealdel
Kommunen skal ha en arealplan for hele kommunen som viser sammenhengen mellom
framtidig samfunnsutvikling og arealbruk. Kommuneplanens arealdel ble vedtatt av
kommunestyret 7. September 2015. Planen skal angi hovedtrekkene i arealdisponering,
rammer og betingelser for hvilke nye tiltak og ny arenabruk som kan settes i verk, herunder
hvor idrettsanlegg og friluftsområder skal etableres.
I tillegg skal kommuneplanens arealdel definere hvilke hensyn som må ivaretas ved
disponering av arealene. Gjennom arealdelen kan en få løst arealbrukskonflikter og få sikret
områder for fysisk aktivitet og friluftsliv.
Bestemmelse 2.10 i kommunens arealplan skal sikre tilgang til Marka og grøntområder ved
videre utvikling/utbygging av kommunen. I kommuneplanen er det satt av grøntareal til
turløype/skiløype fra Kvenstua til Tåje som sikrer mulig gjennomgang mellom Østmarka og
Sørmarka via Vågvann og Langen.
I tillegg er det, i området KNF, ved ridesenteret på Flateby avsatt arealer til ridesti/tursti ut i
marka sammen med naturområde rundt bekken.
I arealplanen stilles det også krav til at tilgangen til Marka og andre grønt/uteområder skal
opprettholdes ved opprettelsen av nye utbyggerområder (Grønt-korridorer). Dette for å sikre
tilgang til Marka opprettholdes. Dette kan være aktuelt i flere av områdene som tas inn i ny
kommuneplan (BY22/Kvernstua, BF21). I disse områdene må eksisterende turstier gjennom
områdene og ut i Marka hensynstas ved regulering.
Innenfor folkehelse er det i arealdelen fokusert på at det skal være gang- og sykkelavstand fra
boligområder til sentrum, skoler, butikker og kollektivholdeplass. Kommunen har et mål om å
opparbeide flere strekninger med gang- og sykkelveier. Ved å sikre og opparbeide gode
utearealer og bygge mest mulig i gang- og sykkelavstand fra daglige gjøremål kan man legge
til rette for økt fysisk aktivitet i befolkningen. Kommunens framtidige arealbruk ønsker å
bygge opp under dette.

3.7.1 Grøntplan for Tangenelva
Det er allment kjent at god tilgang til grønnstruktur er viktig for folks fysiske og mentale
helse, samt at det kan være en viktig bidragsyter for å øke folks trivsel, livslyst og tilhørighet.
Mennesker har behov for varierte opplevelser, og det er derfor viktig å ha både nære- og
fjerntliggende rekreasjonsområder. God tilgang til friluftsliv- og rekreasjonsområder er
dermed både trivselsskapende og helsefremmende, og er viktig for å fremme innbyggernes
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livskvalitet. Det er i denne sammenhengen utarbeidet ulike målsetninger og strategier for å
gjøre Tangenelva til et attraktivt grøntområde. Dette omhandler:
Overordnede målsetninger:
1. Gjøre Tangenelva til et attraktivt nærrekrasjons- og friluftsområde.
2. Styrke stedets identitet gjennom miljø-, kultur- og historieformidling.
3. Etablere attraktive og sentrumsnære møteplasser for ulike brukergrupper som innbyr
til opphold og lek.
Strategier som anses som nødvendig for å oppnå de overordnede målene:
1. Ruste opp turstiene langs elva og dens nærområde som er tilpasset ulike
brukergrupper.
2. Opparbeide sittebenker og etablere attraksjoner ved elva som innbyr til opphold og
bruk.
3. Utvikle kulturminnene ved Tangenelva og fremheve disse.
Tangenelva er en del av Morsavassdraget som ble vernet i 1973. Elven ligger sentralt til, og
innenfor en radius på 500 meter ligger både skoler, barnehager, kirke, sentrum, deler av
Våglia, golfbane og mange kulturminner. Langs elva er det relativ liten bebyggelse og mange
muligheter for å utøve friluftsliv. Utfordringen er å gjøre elva om til et attraktivt grøntområde
med gode muligheter for å utøve friluftsliv. Områdene langs elva er avsatt til friområde,
parkering, tjenesteyting og næringsbebyggelse i kommuneplanen. Grøntplanen for
Tangenelva omfatter blant annet elva, turstiene og landskapet, bygninger og byggverk langs
elva.
I bestemmelsene i reguleringsplanens §2.6 fremkommer det at det kan opparbeides gang- og
turstier, og at det skal tilrettelegges for orienterings- og bevegelseshemmede. Uten
vedlikehold gror grøntarealene rundt Tangenelva raskt igjen, og områdene vil bli mindre
tilgjengelig og fremkommeligheten vil bli vanskeligere. Å avsette årlige vedlikeholdsmidler
er derfor langt på vei nødvendig for at Tangenelva og arealet rundt skal være et attraktivt
nærrekreasjonsområde. For friområdet (F1) kan det anlegges mindre tiltak som for eksempel
innretninger som har «naturlig» tilknytning til områdets bruk for øvrig, eksempel
klubblokaler. Når det gjelder friområde F2 tillates det ikke anlegg eller bygging. Det kan i
spesielle tilfeller få tilgang til friarealene langs elva.
Grøntplanen for Tangenelva er under opparbeiding, men vil ikke bli ferdigstilt før
kommunedelplanen for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv er vedtatt.
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Gjeldende reguleringsplan for Tangenelva

Vestby bru i Ytre Enebakk
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3.7.2 Sentrumsplan Flateby
Hensikten med områdereguleringen er å tilrettelegge for et moderne og fremtidsrettet
sentrumsområde på Flateby. Dette vil innebære forretning og næringsvirksomhet, leiligheter,
grønnstruktur/parkanlegg, lekeplasser, ny grav og urnelund med tilhørende bygg og anlegg.
Etablering av en attraktiv grønnstruktur er et viktig suksesskriterium for at sentrumsområdene
skal bli et attraktivt boligområde og sentrum for innbyggerne. I sentrumsplanen er det planlagt
en grøntstruktur som både gir gode forbindelser til friluftsområder innen kort avstand fra
boligområdene, som gir gode forbindelseslinjer internt i sentrumsområdet.
I parkdraget er det lagt vekt på å bevare mest mulig av eksisterende trase for sentrumsbekken.
Bekken utformes med varierte kantsoner i form av steinsetting, steinblokker og vegetasjon og
vil kunne romme aktivitet og rekreasjons muligheter.
I planforslaget er det søkt ivaretatt de forhold som vil stimulere til økt uteaktivitet. Dette
gjelder spesielt området for grønnstruktur, naturområde og lekearealer.
I parken er det satt av områder for lek, spill og rekreasjon. I tillegg vil det i tilknytting til
grønnstrukturen være avsatt flere områder til aktivitet, inkludert en ballbane og en
sandvolleyball bane. På torget og langs bekkedraget er det lagt inn områder med
sittemuligheter. Etablering av uteområder vil være gode møteplasser for sosialisering, og vil
kunne fremme god fysisk og psykisk helse.
Sentrumsplanen er ved denne planens ferdigstillelse under høring og er ikke endelig vedtatt.
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Skisse over mulig grøntstruktur G1 Sentrumsplan Flateby
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3.8 Øvrig planverk
Denne reviderte utgaven av Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv 20182029 forholder seg til vedtatte mål og føringer i kommuneplanen.
Øvrige planverk som legger føringer for planen er:
•
•
•
•
•
•
•

Kommuneplanens arealdel.
Kommuneplanens samfunnsdel.
Regional plan for fysisk aktivitet idrett og friluftsliv i Akershus fylkeskommune
2016-2030.
Grøntplan Tangenelva.
Kommunal planstrategi 2016 – 2019.
Folkehelseprofil Enebakk kommune 2017.
Kulturdepartementet: Veileder for kommunal planlegging for idrett og fysisk
aktivitet.
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4. Virkemidler
4.1 Lover
Det foreligger en rekke loven som kommer til anvendelse:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Friluftsloven
Plan- og bygningsloven
Naturmangfoldloven
Kulturminnevernloven
Skogbruksloven
Markaloven
Viltloven
Vassdragsloven
Motorferdselsloven
Lov om folkehelse
Lov om Oslomarka

4.2 Økonomiske tilskuddsordninger
Finansiering av aktivitet og tilrettelegging for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv skjer
hovedsakelig i spleiselag. Det finnes en rekke ulike tilskuddsordninger, både statlig og
fylkeskommunalt som kan bidra til finansiering av tilrettelegging for idrett, fysisk aktivitet og
friluftsliv.

4.2.1 Statlige tilskuddsordninger
Staten har følgende økonomiske tilskuddsordninger som er tilegnet idrett, fysisk aktivitet og
friluftsliv:
Spillemidler til Ordinære anlegg
Der ikke annet er bestemt, ytes tilskudd til ordinære anlegg inkludert rehabilitering,
på inntil 1/3 av godkjent kostnad. Maksimalt tilskuddsbeløp er kr 700 000. For
enkelte anleggstyper hvor kostnadsnivået erfaringsmessig ligger så høyt at søknads/tilskuddsbeløpet kommer over kr 700 000, fastsettes det hvert år maksimale
tilskuddsbeløp. Der ikke annet er bestemt utgjør kr 150 000 nedre grense for godkjent
kostnad ved beregning av tilskudd. For flere anlegg er det fastsatt særskilte
maksimale tilskuddsbeløp. Kommuner, fylkeskommuner, idrettslag/organisasjonsledd
i NIF kan søke om spillemidler til bygging/rehabilitering av idrettsanlegg som er åpne
for allmenn idrettslig aktivitet. Anlegg for barn og ungdom, samt anlegg med stort
brukspotensial, vil bli prioritert. Det er et vilkår for å kunne søke om spillemidler at
anlegget er del av en vedtatt kommunedelplan som omfatter idrett, fysisk aktivitet og
friluftsliv.
Spillemidler til Nærmiljøanlegg
Nærmiljøanlegg med kostnadsramme over kr 600 000 skal være del av en vedtatt
kommunal plan som omfatter idrett og fysisk aktivitet. Det kan bli gitt tilskudd på
inntil 50% av godkjent kostnad. Maksimalt tilskudd per anleggsenhet er kr 300 000.
Nedre beløpsgrense for godkjent kostand er kr 50 000 (tilskudd kr 25 000) Grunnlag
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for tilskudd er begrenset oppad til kr 600 000. Det samlede statlige tilskuddet kan
ikke komme over 50% av godkjente kostnader. Det kan søkes om tilskudd til
rehabilitering av nærmiljøanlegg etter 10 års bruk. Søknadsprosedyren er den samme
som for nye anlegg.
Tilskudd til friluftslivsaktivitet
Tilskudd fra denne ordningen skal gå til tiltak som stimulerer til direkte
friluftslivsaktivitet, som for eksempel organiserte turer, friluftsleir, praktiske kurs og
annen opplæring i friluftslivsaktiviteter. Deler av tilskuddet kan nyttiggjøres til
innkjøp av enkelt utstyr og materiell når dette er en forutsetning for å få gjennomført
friluftslivsaktivitetene, for eksempel fiskestenger og telt. De søknadsberettige er
frivillige organisasjoner registret i Enhetsregisteret og interkommunale friluftsråd.
Tilskudd til tiltak i statlig sikra områder
Ordningen skal bidra til å fremme friluftsaktivitet i statlige sikrede friluftsområder og
områder vernet som friluftsområder etter markaloven. Aktuelle tiltak kan være
informasjonstavler, opparbeidelse av ankomstvei, tiltak for å øke tilgjengelighet for
personer med nedsatt funksjonsevne og mye mer. Midlene skal ikke nyttes til drift av
friluftsområdet. For å kunne få tilskudd må tiltaket inngå i en gjeldende og godkjent
forvaltningsplan for friluftsområdet. De søknadsberettige er kommunen og
interkommunalt friluftsråd.
Statlig sikring av friluftslivsområder
Med sikring av friluftsområder menes at områder som skal brukes intensivt til
friluftsliv kan kjøpes eller det kan inngås livsvarige avtaler om bruksrett. De
søknadsberettige er kommunen og interkommunale friluftsråd, men lokale lag og
organisasjoner m.v. kan gjerne ta initiativ overfor kommunen og friluftsråd om å
fremme sikringssøknad.
Tilskudd til inkludering i idrettslag
Det overordnede målet med tilskuddsordningen er å inkludere nye grupper inn i
lagenes ordinære aktivitetstilbud, gjennom å motvirke økonomiske og kulturelle
barrierer, som kan være til hinder for deltakelse i ordinær idrettsaktivitet. Målgruppen
er i hovedsak barn og unge med minoritetsbakgrunn med særskilt fokus på jentenes
inkludering, samt barn/ungdom fra familier med lav betalingsevne. Tilskuddet kan
anvendes til tiltak som motvirker eller reduserer økonomiske barrierer for å delta i
aktiviteter i regi av idrettslag. Tilskuddet skal gå til prosjekter og tiltak i regi av
idrettslag i utsatte bydeler i de største byene, herunder utsatte områder i
randkommuner til Oslo hvor en relativt stor andel av befolkingen har
innvandrerbakgrunn.
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4.2.2 Fylkeskommunale tilskuddsordninger
Fylkeskommunen Akershus har følgende økonomiske tilskuddsordninger:
Tilskudd til utvikling av pilegrimsleden
Pilegrimsleden er et nasjonalt prosjekt med kulturhistoriske vandreleder, som fører til
Nidarosdomen i Trondheim. Søknadsordningen gjelder tiltak langs- eller i forbindelse
med pilegrimsleden i Akershus. Frivillige organisasjoner, kommuner, skoler,
næringsdrivende og privatpersoner kan søke
Tilskudd til oppføling av aktivtetsløftet
Akershus fylkeskommune har opprettet en tilskuddsordning til utvikling og
samarbeid for å få gjennomført regionale tiltak som følger opp Aktivitetsløftet regional plan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv i Akershus for 2016-2030.
Kommuner og interkommunale samarbeid, samt organisasjoner, nettverk og ideelle
stiftelser med regional tilknytning i Akershus er blant de som kan søke tilskudd. Ut i
fra de definerte tildelingskriteriene kan fylkeskommunen gi tilskudd til utvikling av
regionale tiltak som kan komme befolkingen i Akershus til gode.
Tilskudd til utvikling av attraktive byer og tettsteder
Akershus fylkeskommune gir støtte til plan- og utviklingsprosesser i kommunene for
å skape inspirasjon og økt kompetanse om utvikling av attraktive og
menneskevennlige byer og tettsteder. Alle kommuner kan søke om tilskudd gjennom
denne ordninger og det gis anledning til å samarbeide med andre kommuner.
Aktive skolebarn – Tryggere skolevei
Aktive barn - tryggere skolevei» er en fylkeskonkurranse hvor målet er å få flere barn
til å gå eller sykle til skolen. Samt at elevene får en trygger skolevei. Skoler som er
tilknyttet Akershus kan søke om støtte gjennom ordningen.
Tilskudd til Program for folkehelsearbeid i kommunene
«Program for folkehelse» i Akershus skal bidra til å integrere psykisk helse som en
likeverdig del av folkehelsearbeidet og fremme lokalt rusforebyggende arbeid, med
barn og unge (0-24 år) som primærmålgruppe. Målet med tilskuddsordningen er å
styrke kommunenes arbeid med å fremme befolkningens helse og livskvalitet.
Tilskuddsordningen skal bidra til:
•

•
•

Utvikling av kunnskapsbaserte lokale tiltak, arbeidsmåter og verktøy for å fremme
barn og unges livskvalitet og psykiske helse og rusforebyggende arbeid i
kommunene.
Å integrere barn og unges psykiske helse som en likeverdig del av det lokale
folkehelsearbeidet.
Samarbeid med andre kommuner i regionen, frivillighet og/eller
kunnskapssentrene, høgskoler og næringsliv.

Søknadsordningen er åpen for alle kommuner i Akershus. Enkeltaktører har ikke
anledning til å søke. Frivillige lag og organisasjoner kan motta midler til lokale tiltak
under forutsetning av at kommunen står som tiltakseier.
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4.2.3 Kommunale tilskuddordninger
Kommunen har følgende økonomiske virkemidler for å stimulere til utvikling av idrett og
fysisk aktivitet:
Tilskudd til anlegg og vedlikehold (nyanlegg og vedlikehold/drift)
a. Nyanlegg
Kommunen kan etter søknad, på grunnlag av uttalelse fra hovedutvalget for kultur, oppvekst
og skole, gi stønad til nyanlegg, som idrettsanlegg, samlingslokaler og andre anlegg som
tjener kulturlivet i kommunen. Størrelsen avpasses etter eventuelle tilskudd fra fylke og/eller
stat. Eventuelle restriksjoner på bruken av slike anlegg må oppgis i søknaden, sammen med
begrunnelse for restriksjonene.
Med søknaden, som stilles til hovedutvalget for kultur, oppvekst og skole, skal følge
dokumenter vedlegges:
• Forhåndsgodkjente tegninger som viser planløsning og anleggets plassering.
• Detaljert kostnadsoverslag
• Finansieringsplan
• Drifts- og vedlikeholdsplan
• Avskrift av skjøte eller leiekontrakt, eller skriftlig tilsagn om dette.
b. Tilskudd til vedlikehold og drift av anlegg.
Stønad kan gis til vedlikehold av anlegg som nevnt under pkt. a. Hver anleggstype må
spesifiseres med detaljopplysning om vedlikeholdsoppgavene og kostnadsoverslaget.
Driftstilskudd til anlegg kan gis på grunnlag av framlagte driftsregnskaper, der inntektsposter
også fremgår.
Grunnstønad til organisasjoner
Stønaden er øremerket den ordinære driften av organisasjonen. Den utbetales etter søknad til
fastsatt tidsfrist, vedlagt siste års godkjente regnskap og årsberetning. Grunnstønad utbetales i
alminnelighet en gang pr. år. Grunnstønad kan søkes av organisasjoner med medlemmer til og
med fylte 19 år. Stønaden gis etter skjønnsmessig vurdering ut fra antall medlemmer under 20
år, aktivitetsomfang og økonomi.
Stønad til spesielle tiltak
Med spesielle tiltak menes her tiltak som ikke inngår i en organisasjons ordinære drift, og som
er avgrenset i tid. Slike tiltak kan for eksempel være opplæringstiltak for ledere, kurs,
konferanser, møteserier, informasjonskampanjer, stevnearrangementer, kulturkvelder/-uker,
utstillinger mv. Det gis ikke støtte til offentlig fester og andre arrangementer som tar sikte på
økonomisk vinning. Videre gis det ikke støtte til individuelle deltageravgifter og reiseutgifter
i egenregi til ulike treningsleirer og lignende. Søknader fra utøvere som deltar i nasjonale og
internasjonale mesterskap, og som er medlemmer av organisasjoner/lag hjemmehørende i
Enebakk, er tilskudds berettiget. Søknad om stønad til spesielle tiltak må foruten redegjørelse
for tiltakets art inneholde opplysninger om anslått antall deltakere, kostnadsoverslag og
finansieringsplan. Det skal søkes i god tid før tiltaket skal gjennomføres. Stønader til spesielle
tiltak utbetales som hovedregel mot framlagt dokumentasjon av utgifter ved gjennomført
arrangement.
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Tiltak til integrering/barn og unge utenfor fast aktivitet
Av tilskuddsrammene avsettes det hvert år i forbindelse med den sektorvise
fordelingen kr 100 000 til arrangementer/tiltak rettet mot integrering og
aktiviteter for barn/unge utenfor faste aktiviteter. Her menes tiltak som skiller
seg klart ut som en egensatsing rettet mot målgruppen. Søknader skal inneholde
opplysninger om målgruppen, aktiviteten, enkelt budsjett med utgifts/inntektsside. Mottakere
av tilskudd skal sende en enkel evaluering av tiltak/tilbud i etterkant av gjennomføringen.
Etableringsstønad
Nystartede organisasjoner kan søke hovedutvalg for kultur, oppvekst og skole om
etableringsstønad.
Søknadsfrist
Frist for søknad om stønad utlyses hvert år etter at kommunestyret har vedtatt budsjettet.

Søknadens behandling
Søknader om stønad etter disse retningslinjer, med unntak av stønad til nyanlegg, avgjøres av
hovedutvalg for kultur, oppvekst og skole innenfor rammen av de vedtatte budsjetter.
Rådmannen kan administrativt behandle søknader i henhold til det til enhver tid gjeldende
delegeringsreglement. Rådmannen har i henhold til delegeringsreglementet videredelegert
dette til kommunalsjef for kultur og oppvekst. Rådmannen pålegges å fremlegge detaljert
fordeling av tilskuddsmidler og komme med forslag til fordeling av restmidler ved årets slutt.
Stønadsmidler skal brukes opp.
Kontroll
Hovedutvalg for kultur, oppvekst og skole fører kontroll med at midlene nyttes i samsvar med
forutsetningene. Dersom forutsetningene for stønad etter disse retningslinjer brytes, kan
rettigheter innen rammen av stønadsordningen mistes for minst ett år.
Endring i retningslinjene
De til enhver tid gjeldende stønadsregler skal godkjennes av kommunestyret. Alle endringer
må likeledes godkjennes av kommunestyret.

4.2.4 Andre tilskuddsordninger
Spillemidler til utstyr
Spillemidler til utstyr er en ordning gjennom Akershus Idrettskrets som skal hjelpe idrettslag i
forbindelse med innkjøp av utstyr. Utstyr til aktiviteter for barn og ungdom skal prioriteres.
Lag og foreninger inkludert særforbund tilknyttet NIF kan søke om tilskudd. Klubben må
være eier av utstyret. Minimum søknadsbeløp er 3 333 kroner (Utstyrskostnad 10 000 kroner).
Maksimalt tilskudd til et utstyrselement er 300 000 kroner.
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5. Resultater av forrige plan
5.1 Kommunedelplan idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv 2012-2023
Siden kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv 2012-2023 ble vedtatt i
kommunestyret har befolkningsveksten økt jevnt og trutt. Dette vil vedvare også i årene som
kommer, og vil påvirke utbyggingen av enkelte anleggstyper i årene fremover. Siden planen
ble vedtatt et det blitt realisert flere store og små prosjekter.

5.2 Evaluering av idrettsdelen i kommunedelplan 2012-2023
I gjeldene planperiode (2013-2016) er følgende av anleggene som ble vedtatt prioritert i
anleggsprogrammet realisert:
Tiltak

Nybygg/Rehab

Eiere/klubb

Kommentar

Flerbrukshall Enebakk
ungdomsskole

Rehab

Enebakk kommune

Nytt dekke Flatebyhallen

Rehab

Enebakk kommune

Led lys i lysløpeanlegget
ved Drivplassen
Motocrossbane Knatterud

Nybygg

Driv IL

Ferdigstilt 2015, Rehabilitering
og utvidelse av idrettsbygget ved
Enebakk ungdomsskole.
Nytt flerbruksdekke 1/3 og nytt
kunstgress 2/3 av hallen.
Ferdigstilt 2014.
Ferdigstilt 2014

Nybygg

Enebakk
motorsportklubb

Ferdigstilt. MX Stor

Ikke realisert:
Tiltak

Nybygg/Rehab Eier/klubb

Kommentarer

Flerbrukshall, Ytre
Enebakk skole

Nybygg

Enebakk
kommune

Under bygging. Realiseres som
miniflerbrukshall i tilknytting til
den nye skolen i Ytre Enebakk

Motocrossbane Knatterud

Nybygg

Enebakk
motorsportklubb

MX 85/ATV, Påbegynt

4000 meters bane Golf

Nybygg

Østmarka Golfklubb

Ikke realisert

Løpebane Mjær Stadion

Nybygg

Driv IL

Komplett omlegging av løpebane
til kunststoffdekke i stedet for
dagens rødstrubb. Ikke realisert

«Friplass» Mjær Stadion

Nybygg

Driv IL

Ikke realisert

Skitrekk Streifinn

Rehab

Enebakk IF

Ikke realisert

Leiduebane Bjerkeland

Enebakk jeger- og
fiskerforening

Ombygging

Klubbhus Bjerkeland

Enebakk jeger- og
fiskerforening

Ikke realisert
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Tennisanlegg Ytre
Enebakk

Nybygg

Driv IL

Planlegges flyttet til Mjær stadion
og omlegge fra rødstubb-dekke til
kunststoffdekke

Garderobeanlegg
Vannskisenteret Mjær

Nybygg

Enebakk kommune

Ikke realisert

Enebakk
Vannskiklubb

Ikke anskaffet.

Enebakk Skytterlag

Pågående prosjekt,
Spillemiddelsøknad 2018

Vannskibåt
Skyteanlegg Ignarbakke

Nybygg

5.3 Evaluering av friluftsliv og nærmiljødelen i kommunedelplan 2012-2023

1

Adkomst til Marka fra
Ekebergdalen

Grunneiere
2012-14

1400

Årlig drifts
kostnad

Samarbeid
med

Antatt total
kostnad

Tiltak

Antatt år
komm
bevilgning

Prioritet

Anleggsprogram for friluftsliv og nærmiljø 2012-2023. Kostnader i 1 000 kroner

20

Kommentarer
Vedtak i KST i 2011.
Skiløypedelen mot Haukås er
ferdig bygget vinter 2012.
Stier samt 2 parkeringsplasser
og gangbru

2

Ridestier på Flateby

Grunneiere

2012

200

Legger til rette for å ri i
skogen hele året uavhengig av
værforhold. Kan også benyttes
av gående.

2012

200

Blandet finansiering

(Fortuna)

3

Ishockeyvant i
Kirkebygda (EIF)

4

Badebrygge i
Mortevann

Grunneiere

5

Utkikkstårn på
Vardåsen

Grunneier

6

Lysløype i
Kirkebygda

7

Restaurering av
Haugdammen

8

Funpark Kirkebygda
(EIF)
Sum

50

5

2013

250

10

2012/2013

400

Planlagt anleggsperiode 20122014

600

Gjenreise dammen og
opparbeide grøntområde.
Kostnader gjelder forprosjekt.

200

Anlegg for ski, sykkel,
rullebrett og snowboard

2013/2014

3300

35

Mulighet for bading i
Østmarka på Flateby. Enkel
flytebrygge.
Vedtak i KST i 2011.
Tidligere branntårn gjenreises
på toppen av Vardåsen.
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Følgende prosjekter ble listet som uprioriterte anlegg friluftsliv/nærmiljø i den forrige
kommunedelplanen.
•
•
•
•
•

Orienteringskart Kirkebygda (EIF) antall kostnad 120000.
Innfartsparkering Streifinn langs Gjeddevannsveien- kostnad 35000
Parkering langs Skiveien, Langen
Sandvolleyballbane sentralt på Flateby
Nærmiljøanlegg, utfartsparkeringsplasser, diverse anlegg

Nr 1. Atkomst til Marka fra Ekebergdalen.
Her er brua over Børterelva ferdig, parkering på grun 116/4 ferdig. Stien over Ekeberg
til Børtervanna og Rausjø er ferdige. Det gjenstår tverrsti over Børter og sti opp til
Kølabonn. Stisystemet er etablert, men skilting og merking gjenstår her. Parkering på
Haukås kommer når veien inn til det nye boligfeltet på stedet er klar. Stien må
utbedres i noen partier, samt merkes fra Oppholdstjern til dammen i Børtervanna.
Videre arbeid omhandler også at Enebakk kommune går i dialog med grunneierne på
Ekeberg og Børter gård med sikte på å få på plass en trase fra sandhaugen til et egnet
krysningspunkt over elva til skogsbilveien mot Forfoten.
Nr 2 Ridestier Flateby.
Ikke etablert. Fremtidig spillemiddelsøknad.
Nr. 3 Ishockeyvant i Kirkebygda
Uviss status – ikke pågang for å få dette ferdig. Usikkerhet rundt tiltakshaver.
Nr 4. Badebrygge i Mortervann
Grunneier er positiv, men mangler avklaring mot øvrige grunneiere langs skogsveien
pga krav fra en grunneier.
Nr 5. Utkikkstårn – Vardåsen
Ikke ferdig. Avtale med grunneier gjenstår, samt bygging. Trolig betydelig
kostnadsøkning.
Nr 6. Lysløype i Kirkebygda.
Ikke påbegynt. Ingen pågang for å få dette ferdig. Usikkerhet rundt tiltakshaver. I
tillegg må snøforhold også vurderes.
Nr. 7. Restaurering av Haugdammen.
Forprosjekt fullført med kostnadsoverslag. Opparbeider samtidig områdene rundt som
et mer attraktivt grøntdrag med atkomst opp mot Streifinn.
Dammen blir en kombinasjon av overvannshåndtering for Høgåsen og restaurering av
gammel dam. Tas i utbyggingsavtale med utbyggere pga store kostnader.
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Nr. 8. Funpark
Ikke etablert. EIF har ikke prioritert dette prosjektet.
Foruten dette følgende prosjekter påbegynt/ferdigstilt:
•
•
•

Ny Handicap rampe til Vikstranda.
• Denne blir trolig støpt ferdig høsten 2017 dersom vannstanden går ned.
Ny løypemaskin til EIF på Flateby er anskaffet og satt i drift 2016.
Utvidet arealet på Vik badeplass med ca 5,2 da.

Uprioritert oversikt:
• Utfartsparkering langs Skiveien er ikke aktuelle med planlagt beliggenhet. Se om
samarbeide med Ski kan gi muligheter.
• Utfartsparkering langs veien inn til Streifinn medfører parkering oppå
hovedvannledningen fra Gjeddevann.
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6. Vurdering av aktivitet og fremtidige behov for anlegg
Statistikk
Vi vil i dette kapittelet gå nærmere inn på aktivitetsnivå og anleggsstatus i Enebakk
kommune. Kapittelet vil vise statusen i hovedsak ut fra de kriteriene som ligger til grunn i
Akershus Fylkeskommunes statistikkbank.
American College of Sports Medicine «ACSM kriteriet» innebærer enten fysisk aktivitet på
moderat intensitet 5 ganger i uke med en varighet på 30 minutter, eller med høy intensitet 3
ganger i uken med en varighet på 20 minutter. Som det fremgår av figur 2 er andelen
nordmenn som sett under ett klare å oppfylle ACSM-kriteriene er stigende.

Figur 2. Prosentandeler i befolkingen, 15 år og eldre, som tilfredsstiller ACSM-kritertet. Utvikling fra
1999-2011.

Sammenlignet med andre fylker kommer Akershus, i Gunnar Brevik sin forsking, på øvre
halvdel når det gjelder prosentandelen av innbyggerne som tilfredsstiller ACSM-kriteriet.
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Gunnar Breviks forsking angir følgende barrierer som hovedårsak til at man ikke er aktiv nok:
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Når det gjelder hvilken type aktivitetsform som blir utført mest blant befolkningen i Akershus
og Oslo så dominere friluftsrettede aktiviteter som turgåing, langrenn og sykling i naturen.
Ser man på øvrige aktivitetsformer så ser vi at også styrketrening, jogging og svømming har
god oppslutting.

Undersøkelsen viser i tillegg at en større andel voksne innbyggere i Akershus/Oslo deltar i
flere ulike treningsaktiviteter enn innbyggerne i resten av landet. Noen spesifikk statistikk på
hvordan aktivtetsnivået er blant Enebakk kommunens innbyggere finnes ikke.

6.1 Behovsvurdering
Vi vil her presentere en oversikt over ønsker og behov innen idrett, fysisk aktivitet og
friluftsliv i Enebakk. Innspillene er levert av ulike lag og foreninger ved behovsanalysen,
gjort i forbindelse med revideringen av kommunedelplanen. Anleggene er listet opp i
uprioritert rekkefølge sammen med kommunens behov. Oversikten skal danne grunnlaget for
det prioriterte anleggsprogrammet for ordinære anlegg og nærmiljø anlegg (friluftsliv) i
kapittel 7, samt de langsiktige behovene.
Et anleggsprogram for utbygging og tilrettelegging av anlegg og områder for idrett og fysisk
aktivitet, bør bygge på en behovsvurdering som gir et bilde av dagens situasjon og fremtidige
utviklingstrekk og utfordringer.
Det er som nevnt ventet befolkningsvekst i Enebakk kommune i årene som kommer, det er
derfor viktig å tenke framtidsrettet for å sikre en god nok anleggsdekking fremover.
Sammenlignet med andre kommuner i Follo og Nedre Romerike er anleggsdekkingen pr
innbygger i Enebakk nokså god når det kommer til antall kunstgressbaner per innbygger.
Derimot er det noe færre spilleflater idrettshall og svømmebassenger per innbygger hvis vi
sammenligner med de andre kommunene. Det presiseres at det ikke foreligger oppdatert
statistikk som inkluderer spilleflater i Enebakkhallen. I tillegg det er i ferd med å ferdigstilles
en ny mini-flerbrukshall i tilknytning til den nye barneskolen i Ytre Enebakk, som vil står klar
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i 2018. Dekningen er derfor høyere enn det tabellen viser, og er å betrakte som
tilfredsstillende i kommunen.

Datasett: Idrettsanlegg og anleggsdekning, 2014.

Det vil uansett være behov for enkelte nye anlegg i fremtiden, sett i sammenheng med den
ventede befolkningsveksten i kommunen. Noen av behovene de ulike aktivitetene har, som
kom frem under behovsanalysen er følgende:

Aktiviteter:
Håndball: Større hallkapasitet, forslag til ny flerbrukshall på Streifinn.
Fotball: Kunstgressbaner i Kirkebygda.
Alpint: Ny skiheis i alpinanlegget Solveiglia/Streifinn.
Vannski: (Enebakk vannskiklubb)
• Kabelbane
• 2 stk betongbrygger
• Sommerhopp/freestyle rampe
• Garderobebrakke
• Toalettkonteiner ved vannskiarenaen
Turn: Mangler hallkapasitet.
Taekwondo: Mangler hallkapasitet.
Tennis: Nytt fast dekke på banene i Ytre Enebakk. Ønsker å flytte nåværende anlegg i Ytre
Enebakk til Mjær stadion.
Hestesport: Rehabilitering og utvidelse av utendørs ridebane på Flateby.
Hundedressur (Flateby Hundeklubb):
• Mangler hall til å opprettholde aktiviteten også på vinterstid.
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•
•

Utvidelse av eksisterende anlegg på Streifinn.
Eget inngjerdet område for hunder i kommunen.

Nærmiljøanlegg:
Tufteparker eller liggende: Etableres i alle tre kretsene i kommunen.
(Er vedtatt og skal etableres i løpet av 2018)
Skatepark, Kirkebygda.
(Vedtatt og planlagt etablert 2018)
BMX bane, Flateby. Plassering er tenkt ved Streifinn.
Sandvolleyballbane, Flateby Streifinn.

Friluftsliv:
Badeplass: Etablere badeplass, Mortevann.
Grillbu i området ved Drivplassen (Tilsvarende som er bygget ved grusbanen i Kirkebygda)
Gapahuk, langs Fv 120 mellom Flateby menighetshus og Stranden skole.
Naturlekeplass i skogen ovenfor Jehovas Vitner i Ytre Enebakk. Vil inneholde (gapahuk,
hinderløype, lavo og bålplass med sittebenker)

Områder som trengs forbedres for å bedre mulighetene for fysisk aktivitet

Dalefjerdingen
•

Gang/Sykkelsti gjennom Dalefjerdingen (Fra Spydeberg grensen til Enebakk Kirke)

Østmarka
• Ønske om å sette i stand Kølabonn som vil bety mye for Flateby og Kirkebygda.
Stedet forfaller i dag, men kan fortsatt reddes. Se på muligheten for å inngå et
samarbeid med DNT OO som leier slike steder på 40 års kontrakter (Øvresaga og
Bøvelstad). DNT OO mangler et overnattingstilbud i denne SØ delen av Østmarka.
Forutsetter at grunneier fremdeles er interessert.

6.2 Beskrivelse av langsiktige behov for aktivtetsfremmende tiltak
Arealbehov
Idrettslaget Driv og Enebakk idrettsråd fremhever området mellom Mjærhallen og
Kjølstadveien som et viktig område å sikre til formål som omhandler idrett og fysisk aktivitet.
Videre må en god tverrforbindelse mellom Drivplassen og Mjær stadion ivaretas.
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7. Prioritert anleggsprogram
Kommunedelplanen skal inneholde en prioritert liste for utbygging av anlegg og områder som
planlegges igangsatt eller fullført i planperioden. På bakgrunn av behov for tiltak, anlegg og
områder i kapittel 6 og målsetninger i kapittel 2 er det satt opp et prioritert anleggsprogram
for perioden 2018-2022.
Tiltak som er realisert eller igangsatt, men som ikke har fått tildelt forvente spillemidler står
fortsatt på prioriteringslista, da dette er en forutsetning for å kunne søke om spillemidler.
Tiltakene i anleggsprogrammet krever at nødvendige planer godkjennes og tillatelser
innhentes.
Anleggsprogrammet rulleres hvert år slik at prioriteringsrekkefølgen kan endres ut fra
framdriften på de enkelte anlegg og ved eventuelle endrede forutsetninger

7.1 Anleggsprogram for idrett 2018-2022
Enebakk Idrettsråd har fremmet følgende prioriteringsliste for ordinære idrettsanlegg:
Prioritet Anleggstype/sted Nybygg/
Rehab

Eiere/klubb Kommentar

1

Enebakkhallen
Kirkebygda

Nybygg

Enebakk
Kommune

2

Skyteanlegg
Ignarbakke
Kirkebygda
Aktivitetshall
Ytre Enebakk
skole

Nybygg

Enebakk
skytterlag

Nybygg

Enebakk
kommune

3

Gjentatt spillemiddelsøknad. Har fått
innvilget delsum. Kommunen har
forskuttert beløpet, sum omsøkte
spillemidler 11 mill kr. Dette er siste
delsum utbetaling av spillemidler for
hallen.
Fornyet søknad

Ny søknad, realiseres som miniflerbrukshall.
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7.2 Anleggsprogram for nærmiljøanlegg og områder for fysisk aktivitet 2018-2022
Den andre kategorien med anlegg som kan søke om spillemidler er friluftsliv- og
nærmiljøanlegg. Følgende anlegg foreslås av Enebakk idrettsråd som prioritet her:
Prioritet

Anleggstype/sted

Nybygg/Rehab

Eiere/klubb

Kommentar

1

Ballbane Nord
Y. Enebakk skole
Ballbane Sør
Y. Enebakk skole
Hinderløype
Y. Enebakk skole
Skatepark
Kirkebygda
Parkour
Flateby
Parkour
Kirkebygda
Parkour
Ytre Enebakk

Nybygg

Enebakk
kommune
Enebakk
kommune
Enebakk
kommune
Enebakk
kommune
Enebakk
kommune
Enebakk
kommune
Enebakk
kommune

Ny søknad

2
3
4
5
6
7

Nybygg
Nybygg
Nybygg
Nybygg
Nybygg
Nybygg

Ny søknad
Ny søknad
Ny søknad
Ny søknad
Ny søknad
Ny søknad

7.3 Prioritert liste for friluftslivsprosjekter i kommunen

Kategori
1-3

I perioden for planen er det en rekke friluftslivsprosjekter i regi av kommunen som enten skal
ferdigstilles eller planlagt påbegynt. Tiltakene lagt i rekkefølge etter prioritert kategori basert
på realiserbarhet og fremdrift i prosjektet. Dersom det skal søkes om spillemidler til tiltakene
må disse rulleres i den årlige rulleringen av anleggsprogrammet før det søkes om spillemidler.

Tiltak

Samarbeid med

Kommentarer

1

Registering av
friluftslivsområder i
Enebakk

DNT
Østmarkas venner
Idrettslag
Skiforeningen

Arbeidet skal igangsettes i
2017 og prosjektet skal
ferdigstilles i løpet av 2018.

1

Revidering av turkartet

DNT
Idrettslag
Skiforeningen

I budsjett for 2018/19
Nye turkart må få med alle
rødmerkede skiløyper*
blåmerkede turstier og
skogsbilveier.
*Skiløype fra
Larsbråten/Tømmerbråten/
Bøndernes Hus sørover til
Skimtefjell i Spydeberg
tilføyes på kartet
*Skiløype fra Bøndernes Hus
og nordover til Kirkebygda
tilføyes på kartet.
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1

Ridestier Flateby (Fortuna)

Grunneier

Videreføres fra forrige plan

1

Resterende stier i
Ekebergdalen (Til Kølabonn
og over Børter) fullføres

Grunneier

Videreføres fra forrige plan.
Stier må utbedres i noen
partier og merkes fra
Oppholdstjern til dammen i
Børtervanna. Kommunen
oppretter dialog med
grunneiere på Børter og
Ekeberg med sikte på å få på
plass en trase fra Sandhaugen
over elva til skogsbilveien mot
Forfoten.

1

Parkering på Haukås

Grunneier

1

Mer og bedre skilting
(severdigheter/kulturminner/
eksiterende turstier som ikke
er merket)

(Foreninger,
privat personer,
grunneiere)

Nye tiltak

1

Bråtendammen

Nytt tiltak

1

Gapahuk i forbindelse med
Ytre Enebakk skole

Grunneier
Driv IL
Mjær
Ungdomsskole
Privat
prosjektgruppe
Grunneier
Ytre Enebakk
skole

2

Tursti rundt Våg

Grunneier

Nytt tiltak

2

DNT ønsker ny hytte for
overnatting i Enebakk
(Istandsette Kølabonn)

DNT/Østmarkas
venner
Hytte-/grunneier

Se på mulighetene for å
opprette en hytte sør i
Østmarka. (Alternativ sette i
stand Kølabonn)

2

Badebrygge i Mortervann

Grunneier

Videreføres fra forrige plan

2

Lavterskeltilbud –
badeplasser, benker,
sitteplasser mv

Privat personer,
grunneier,
foreninger

Nye tiltak

2

Aktiviteter som stolpejakt,
villmarksturer

Aktivitetsleder
Enebakk
kommune (Hvis
dette kommer på
plass)

Nye tiltak

2

Utkikkstårn på Vardåsen

Grunneier

Videreføres fra forrige plan

3

Haugdammen – friområde
og dam etableres

Utbygger

Videreføres fra forrige plan

3

Parkering-Streifinnøke kapasiteten

Grunneier

Videreføres fra forrige plan

Nytt tiltak
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3

Parkering-Langen

Grunneier

3

Nytt statlig sikret
friluftsområde i Enebakk
Kanostativ ved Ytre
Enebakk
Tursti rundt Lyseren

Videreføres fra forrige plan
Kommunen går i
forhandlinger med grunneiere
Nytt tiltak

Velforeninger

Nytt tiltak

Grunneier

Nytt tiltak

Utbygger

Nytt tiltak

NAB

Nytt tiltak

3
3
3

3

Tilrettelegging for friluftsliv
i grøntområdet i Flateby
sentrum
Sti langs Rennabekken på
nedsiden av fv 120

7.4 Beskrivelse av langsiktig uprioriterte behov for anlegg og områder 2018-2030
Nedenfor følger en uprioritert liste over aktuelle utbyggings- og tilretteleggingstiltak for
idrett, nærmiljø og friluftsliv som det kan bli aktuelt for kommunen å delta i eller støtte
økonomisk.
Det understrekes at listen med et perspektiv på 12 år ikke er noen form for prioritering. Hva
som er mest aktuelt å gjennomføre skal vurderes fortløpende ved rullering av
kommunedelplanen/anleggsprogrammet og er avhengig av både finansieringsmuligheter,
bemanning, initiativ fra lag og foreninger, samt mulighetene for å samarbeide med andre
kommunale avdelinger.
Fylkeskommunen er etter oppdrag fra kulturdepartementet satt til å forvalte Akershus andel
av spillemiddelavsetningen. I bestemmelser for spillemiddelsøknader fremkommer det et krav
om at anlegg det søkes midler til skal være prioritert i en kommunaldelplan. Når det allikevel
settes opp en uprioritert liste er dette fordi det er et ønske fra fylkeskommunen å få en
oversikt over hvilke anlegg det kan være behov for i kommunene. Den uprioriterte listen skal
også bidra til kommunalt fokus på behovsvurderinger, avklare forslag til
løsning/utforming/lokalisering, eventuelt behov for regulering, avtaleinngåelser,
økonomiskplanlegging o.s.v.

7.4.1 Uprioriterte anlegg og områder for idrett 2018-2030:
•

Utvidelse av grusbanen på Streifinn, Flateby hundeklubb
Ønsker å utvide deres treningsbane for å kunne øke aktiviteten på banen.

•

Mini-hall Streifinn, Flateby Hundeklubb
Ser behovet for å også ha en hall på den planlagte nye banehalvdelen slik at
aktivtetsnivået kan holdes oppe gjennom vinteren.

•

To nye Tennisbaner tilknyttet idrettsanleggene ved Mjær, Driv IL
Driv IL ønsker å flytte dagens tennisanlegg ved Betel til Mjær. Samt oppdragere dekke
fra grus til fast dekke. Forslag at Enebakk kommune og Driv inngår en avtale hvor
dagens tennisanlegg tilbakeføres til Enebakk kommune for å gi fleksibilitet til
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fremtidig sentrumsutvikling og boligbygging i Ytre Enebakk. Motytelsen er at Driv får
to nye baner med hardcourt underlag ved Mjær stadion.
•

Sommerhopp/freestyle rampe, Enebakk vannskiklubb
Øvre budsjett pris kr 870.000.

•

Flerbrukshall Streifinn, Enebakk IF
EIF ser behovet for bygging av ny flerbrukshall på Streifinn grusbane. EIF turngruppa
og taekwondo er per dag i den situasjonen at de må si nei til deltagelse grunnet
plassmangel/for få anlegg. Budsjett er ikke kommet på plass – da det blant annet er
usikkerhet rundt tilgangen til vann og avløp på Streifinn og kostnader tilknyttet dette. I
tillegg må det knyttes kostnader til parkering og belysning.

•

Kunstgressbane Kirkebygda, Enebakk IF
EIF ser behovet for bygging av ny kunstgressbane i Kirkebygda. Primært en 9er
kunstgressbane på eksisterende Enebakk Stadion.

•

Kunstgressbane Kirkebygda, Enebakk IF
Sekundært ønsker EIF en 7er bane på grusplassen utenfor Kirkebygda barneskole.
Bakgrunnen for dette er at EIF ser på det som nødvendig å utvide fotballtilbudet i
kommunen. Når det gjelder budsjett så er dette ikke på plass, men kan utarbeides på
kort sikt.

•

Ny skiheis i alpinanlegget Solveiglia/Streifinn, Enebakk IF
EIF ser behovet for ny heis i alpinanlegget da det eksisterende anlegget begynner å bli
veldig slit. Antatt kostnad er ventet å ligge på rundt 2,9 millioner kroner.

•

4000 meters Golfbane, Østmarka golfklubb
Dagens korteste banelengde er 4700 meter. Det er for langt og vanskelig. En 4000
meters bane er mer tilgjengelig for barn, ungdom og nybegynnere.

•

Løpebane Mjær stadion, Driv IL
Komplett omlegging av løpebane til kunststoffdekke i stedet for dagens rødstubbdekke.

•

Mjær stadion friplass
Etablering av friplass for friidrett, gym, turn, ballspill i søndre sektor av banen mellom
stadion og Bråtendammen.

•

Ombygging leirduebane, Enebakk Jeger og Fiskerforening
EJFF har tre leirduebaner hvor maskiner og anlegg er over 20 år gammelt. Det er
behov for nytt utstyr og rehabilitering/modernisering av anlegg.

•

Påbygg klubbhus, Enebakk jeger og Fiskerforening
Klubbhuset trenger utvidelse med møterom, garderobe samt toaletter tilpasset
funksjonshemmede.

48

Kommunedelplan idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv 2018-2030
•

Utendørs ridebane Flateby, Fortuna Rideklubb
Dagens banedekke og mellomsjikt har behov for utskifting, samt ny drenering fra
banen og ut til bekk. I forbindelse med rehabilitering av banen er denne utvidet fra
dressbane på 20m x 60m til en all- round bane på 40m x 80m.

7.4.2 Uprioriterte anlegg og områder for fysisk aktivitet/nærmiljø (friluftsliv) 2018-2030
•

Lys på treningsbane Streifinn, Enebakk kommune
Lysanlegg for alle utendørsanlegg.

•

O-kart, Driv IL
Omhandler kart over området rundt Mjærskaukollen og barneskolen. Det foreligger
foreløpig ikke noe prisoverslag over kostnader.

•

Kabelbane, Enebakk vannskiklubb
Kostnad kr 450.000

•

2 stk betongbrygger, Enebakk vannskiklubb
Budsjettert til kr 160.000
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Plankart over planlagte nærmiljøanlegg ved nye Ytre Enebakk skole
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Vedlegg
1) Frivillige organisasjoner
Tabell A viser medlemstall i lag og foreninger tilsluttet Enebakk idrettsråd pr 31.12.2017
År
Medlem av Enebakk Idrettsråd
Enebakk Idrettsforening
Driv IL
Enebakk Pistolklubb
Enebakk Vannskiklubb
Enebakk Jegar- og Fiskerforening
Fortuna Rideklubb
Enebakk Motorsportklubb
Østmarka Golfklubb
Enebakk skytterlag

2016
0 -19 år Totalt
480
723
777
1541
5
104
108
181
25
704
57
194
75
162
33
805
15
109

2017
0 -19år Totalt
552
784
778
1502
6
108
145
99
24
749
94
246
114
261
44
700
10
115

Aktiviteter foregår også i lag og foreninger som ikke er medlem av Enebakk Idrettsråd.
I denne kategorien kan blant annet nevnes:
•

•
•
•
•
•
•

Skiforeningen Lokallag, Enebakk.
- Rydding, merking og preparering av skiløyper og sykkelløyper.
- Arrangering av barnas Holmenkolldag og turrennet Vinterdilten gjennom
kommunen.
- Organisering av båldager i høst- og vintersesongen i ulike deler av kommunen.
- Drift av serveringsstedet Bråtenstua i vintersesongen.
Enebakk Arbeiderparti
- Arrangering av Plankemarsjen, en turmarsj fra Kirkebygda til Rausjø Skole.
Turorientering
Enebakk Skytterlag
4H-klubber
Speiderklubber
Flateby Hundeklubb

Mange velforeninger er dessuten aktive med å legge til rette for idrett og fysisk aktivitet i sitt
nærmiljø. I tillegg til organisert og registret aktivitet i lag og foreninger, kommer
befolkningens bruk av private treningstilbud i for eksempel helsestudioer samt befolkningens
egenaktivitet i form av turgåing, jogging, skigåing, sykling o.l.

51

Kommunedelplan idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv 2018-2030

Skiløyper
Skiforeningen og Enebakk idrettsforening kjører opp skiløyper i kommunen når forholdene
tillater det. Til sammen ca. 120 kilometer med løyper er merket av Skiforeningen innen
kommunen. Kommunen kjører ikke løyper selv, men bidrar med tilskudd til leiing av
mannskap. Skiforeningen har egen løypebase som dekker blant annet Enebakk.
Skiforeningens lokalutvalg hjelper løypebasen med vedlikehold av løyper.

Det finnes tre lysløyper:
• Flateby med utgangspunkt fra idrettsforeningens klubbhus Streifinn, ca. 3 km.
• Kirkebygda med utgangspunkt fra Kirkebygden skole, ca. 1 km. (ikke i bruk)
• Ytre Enebakk med utgangspunkt ved I.L. Drivs klubbhus ved Kjepperud, ca. 2,4 km.
Mye brukte utgangspunkt for skiturer i Enebakk er:
• Parkeringsplass innenfor Durud i Ytre Enebakk.
• Parkeringsplass på I.L. Drivs idrettsplass ved Kjepperud.
• Parkeringsplass ved kommunehuset i Kirkebygda.
• Parkeringsplass ved Enebakk I.F. klubbhus Streifinn på Flateby.
• Parkeringsplass ved Bøndernes Hus på Tømmerbråten.
På golfbanen i Ytre Enebakk er det mulig å gå på ski ved beskjeden snømengde.
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2) Registrering av anlegg og områder for idrett og fysisk aktivitet (Nærmiljø)
Idrettsanlegg i Enebakk
Kilde: Anleggsregister.no
I= Ordinære anlegg idrett N=Nærmiljøanlegg F=Anlegg og områder for friluftsliv
Kategori: Fotballanlegg
Anleggsnavn

Anleggstype

Driftsansvarlig

Kommentar

Drivplassen

Fotballbane
Grus (I)

Driv IL

Underlag: Grus
Bredde: 65 m
Lengde: 103 m

Mjær Stadion

Fotballbane
Kunstgress (I)

Driv IL

Enebakk Stadion

Fotball gressbane
(I)

Enebakk IF

Underlag: Kunstgress m/gummispon
Banetype: 11er
Belysning: 300 lux
Lengde: 100 m
Bredde. 64
Underlag: Naturgress
Banetype: 11er
Belysning: Nei
Lengde: 105 m
Bredde:65
Underlag: Grus
Lengde: 92 m
Bredde: 62 m

Streifinn grusbane Fotballanlegg (I)

Enebakk IF

Vidotta
idrettsplass

Fotballbane
Kunstgress (I)

Enebakk IF

Underlag: Kunstgress m/gummispon
Banetype: 11er
Belysning: 400 lux
Lengde: 90 m
Bredde: 55 m

Flatebyhallen

Fotballhall (I)

Enebakk
kommune

Hallen er på størrelse med tre
håndballbaner. Hallen kan brukes til
fotball, håndball, innebandy

Kategori: Flerbrukshaller og Gymsaler
Anleggsnavn

Anleggstype

Driftsansvarlig

Kommentar

Enebakkhallen

Flerbrukshall (I)

Enebakk
kommune

Mjærhallen

Flerbrukshall (I)

Enebakk
kommune

Ytre Enebakk
skole
Hauglia skole

Mini-flerbrukshall
(I)
Gymsal

Enebakk
kommune
Enebakk
kommune

Sto ferdig i 2015. Består av
idrettshall og eget treningsrom med
diverse utstyr. Det må tegnes egen
avtale for bruk av denne, og
brukerne må være over 16 år.
Hallen kan brukes til håndball,
basketball, innebandy, volleyball.
Hallen kan brukes til håndball,
basketball, innebandy m.m. Hallen
ligger i Ytre Enebakk
Ferdigstilt 2018 i forbindelse med
åpningen av nye Ytre Enebakk skole
Enkel Gymsal
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Stranden skole

Gymsal

Kirkebygden
barneskole

Aktivitetssal

Enebakk
kommune
Enebakk
kommune

Enkel Gymsal

Kategori: Friidrettsanlegg
Anleggsnavn

Anleggstype

Driftsansvarlig

Kommentar

Mjær stadion

Friidrettsstadion
grus (I)

Driv IL

Lengde: 400 m
Antall baner: 6 stk

Enebakk stadion
– Delanlegg
Friidrett (I)

Friidrett
treningsanlegg ute
(I)

Enebakk IF

Antall baner: 6 stk
Lengde: 110 m

Driftsansvarlig
Østmarka
Golfklubb
Østmarka
Golfklubb

Kommentar
18 hull bane

Kategori: Golfanlegg
Anleggsnavn
Østmarka
Golfklubb
Østmarka
Golfklubb

Anleggstype
Golfbane (I)
Driving-Range (I)

Antall utslagsplasser: 1 stk

Kategori: Hestesportanlegg
Anleggsnavn
Ombergskogen
ridebane

Anleggstype
Ridebane (I)

Driftsansvarlig
Fortuna
Rideklubb

Kommentar
Bredde 20 m
Lengde: 41 m

Melgaard
Hestesenter

Ridehall (I)

Fortuna
Rideklubb

Høyde: 9.3 m
Bredde: 24 m
Lengde: 72.7 m

Melgaard
Hestesenter

Stall (I)

Fortuna
Rideklubb

Kategori: Idrettshus og servicebygg
Anleggsnavn
Driv tennisanlegg
Sagtomta
Drivplassen
Skistadion
Drivplassen
Drivplassen
Melgård
Hestesenter

Anleggstype
Lager –
garasjebygg (N)
Lager- garasjebygg
(I)
Lager –
garasjebygg (I)
Klubbhus
Lager –
garasjebygg (N)
Klubbhus

Driftsansvarlig
Driv IL

Kommentar

Enebakk
vannskiklubb
Driv IL
Driv IL
Driv IL
Fortuna
Rideklubb (I)

Kategori: Klatreanlegg
Anleggsnavn
Stranden skole,
klatrevegg

Anleggstype
Klatre/buldrevegg
(ute) (N)

Driftsansvarlig
Enebakk
kommune (FAU)
ved stranden
skole

Kommentar

Driftsansvarlig

Kommentar

Bredde: 3 m
Høyde: 3 m

Kategori: Motorsportanlegg
Anleggsnavn

Anleggstype
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Knatterud
Motocrossbane

Motocrossbane (I)

Enebakk
Motorsportklubb

Kategori: Racketsportsanlegg
Anleggsnavn
Driv
Tennisanlegg

Anleggstype
Tennisbane (ute)
(I)

Driftsansvarlig
Driv IL

Kommentar

Driftsansvarlig
Enebakk
kommune
Enebakk
kommune

Kommentar

Driftsansvarlig
Driv IL
Turbofjøla

Kommentar

Kommentar
Maks. skyteavstand: 100 m
Antall plasser: 10 stk
Maks. skyteavstand: 100 m

Underlag: Grus
Antall baner: 2 stk

Kategori: Skateanlegg
Anleggsnavn
Ytre Enebakk
Skole- Skatepark
Streifinn
Skatepark

Anleggstype
Skatepark (N)
Skatepark (N)

Antall ramper/bowls: 3 stk.
Antall ramper/bowls: 3 stk

Kategori: Hopp- og alpinanlegg
Anleggsnavn
Østbybakkene
Streifinn
Aktivtetspark

Anleggstype
Hoppbakke (I)
Alpinanlegg (N)

Lengde 250 meter, Fall 80 meter

Kategori: Skyting
Anleggsnavn
Bjerkland
skytebane

Anleggstype
Riflebane (ute) (I)

Driftsansvarlig
Enebakk jegerog fiskerforening

Bjerkland
skytebane viltmål
Ignarbakke
forsamlingshusinnendørs
skytebane

Viltmålbane (ute)

Enebakk jeger og
fiskerforening (I)
Enebakk
skytterlag

Skytebane inne (I)

Planlagt. Ferdigstilles mest
sannsynlig i løpet av 2018.
Antall baner: 1 stk
Maks. skyteavstand: 15 m

Kategori: Svømmeanlegg
Anleggsnavn
Enebakk
ungdomsskolesvømmebasseng

Anleggstype
Opplæringsbasseng
(inne) (N)

Driftsansvarlig
Enebakk
kommune

Kommentar
Bredde: 10.5 m
Lengde: 12.5 m
Dybde: 1 - 1,5 m
Vanntemperatur: 29-32 grader

Driftsansvarlig
Enebakk
vannskiklubb

Kommentar

Driftsansvar
Enebakk
kommune
Enebakk
kommune (FAU
k.barneskole)
Enebakk
kommune
Enebakk
kommune

Kommentar

Kategori: Vannsportanlegg
Anleggsnavn
Mjær
vannskiarena

Anleggstype
Vannskianlegg (I)

Kategori: Mindre aktivitetsområder
Anleggsnavn
Bråtensletta
Kirkebygden
barneskole
aktivitetspark
Enebakk
ungdomsskole
Stranden skole

Anleggstype
Fleraktivitets område (N)
Fleraktivitets –
område (N)
Fleraktivitets –
område (N)
Fleraktivitets område (N)
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Stranden skole –
Taubane
Hauglia Skole

Fleraktivitets område (N)
Fleraktivitets –
område (N)

Enebakk
kommune
Enebakk
kommune

Kategori: Mindre Ballbaner
Anleggsnavn
Mjær Stadion

Anleggstype
Liten Balløkke (N)

Driftsansvar
Driv IL

Kommentar
Lengde: 56 m
Bredde: 27 m
Planlagt. Ferdigstilles 2018

Ytre Enebakk
skole ballbane
sør
Ytre Enebakk
skole ballbane
nord
Kirkebygden
skole

Liten balløkke/bane (I)

Enebakk
kommune

Liten balløkke/bane (N)

Enebakk
kommune

Planlagt. Ferdigstilles 2018

Ballbinge (N)

Enebakk
kommune

Lengde: 21 m
Bredde: 13 m

Streifinn
aktivitetspark

Ballbinge (N)

Enebakk
kommune

Lengde: 21 m
Bredde: 13 m

Hauglia skole

Ballbinge (N)

Enebakk
kommune

Planlagt, Ferdigstilles i løpet 2018.
Areal: 1 m2
Lengde: 13 m
Bredde: 21 m

Streifinn
aktivitetspark
ballbane

Liten balløkke/bane (I)

Enebakk IF

Bredde: 22 m
Lengde: 41 m

56

Kommunedelplan idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv 2018-2030

3) Anlegg og tiltak innen friluftsliv
Friluftslivsanlegg i Enebakk
Kilde: Anleggsregister.no
N=Nærmiljøanlegg F=Anlegg og områder for friluftsliv
Kategori: Skianlegg
Anleggsnavn

Anleggstype

Eier

Drivplassen/
Kjepperud
Drivplassen Lysløype

Langrennsanlegg (I)
Lysløypeanlegg (I)
Skileikanlegg
(N)
Lysløypeanlegg (I)

Driv IL

Enebakk IF

Lengde: 3 km

Kategori: Turstier
Anleggsnavn

Anleggstype

Eier

Kommentar

Svarthol – Durud

Tursti

Enebakk kommune

Lengde: 3 km

Tangenelva

Tursti

Streifinn aktivitetspark
Streifinn lysløype

Driv IL

Kommentar

Lengde 5,0 km

Enebakk IF

Lengde 950 meter

Kategori: Kart
Anleggsnavn

Anleggstype

Eier

Kommentar

Raumasjømarka

O-kart

Nordstrand IF

Durud-Rausjø

O-kart

Oppsal IF Fotball

Sætraåsen

O-kart

Bækkelaget Sportsklubb

Vestby

O-kart

Bækkelaget
Sportsklubb

Utgitt år: 1985
Ekvidistanse: 5 m
Målestokk: 1 til 15
Utgitt år: 1996
Kartområde: 16 km2
Ekvidistanse: 5 m
Målestokk: 1 til 10
Utgitt år: 1998
Ekvidistanse: 5 m
Kartområde: 3.6 km2
Målestokk: 1 til 10
Utgitt år: 1998
Ekvidistanse: 5 m
Kartområde: 5.4 km2
Målestokk: 1 til 10

Bjerkeskogen

O-Kart

Driv IL

Bjerkeskogen/Holmetjer
n Løypekart

Turkart

Driv IL

Bjerkehagen O-kart

O-Kart

Driv IL

Utgitt år: 1984
Ekvidistanse: 5 m
Kartområde: 10 km2
Målestokk: 1 til 10
Utgitt år: 1993
Ekvidistanse: 5 m
Kartområde: 25 km2
Målestokk: 1 til 15
Utgitt år: 1984
Ekvidistanse: 5 m
Kartområde: 2.5 km2
Målestokk: 1 til 10
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Våglia nærkart

Nærmiljøkart

Driv IL

Haraldstad/Høgåsen Okart

O-kart

Driv IL

Holmetjern

O-kart

Driv IL

Storåsen

O-Kart

Driv IL

Enebakk turkart

Turkart

Enebakk kommune

Petersrud

O-kart

Rælingen OK

Haugstein

O-kart

Rælingen OK

Hauglia

Kart

Rælingen OK

Streifinn nær

O-Kart

Rælingen OK

Flateby

O-kart

Rælingen Skiklubb

Hauglia

O-Kart

Rælingen OK

Anleggsnavn

Lengde/Areal

Vikstranda

33 da

Bermerud

19 da

Driftsansvarlig
Enebakk
kommune
Enebakk
kommune

Utgitt år. 2009
Ekvidistanse: 5 m
Areal: 3000 m2
Utgitt år: 1983
Ekvidistanse: 5 m
Kartområde: 7 km2
Målestokk: 1 til 10
Utgitt år: 1988
Ekvidistanse: 5 m
Kartområde: 12 km2
Målestokk: 1 til 10
Utgitt år: 1993
Ekvidistanse: 5 m
Kartområde: 0 km2
Målestokk: 1 til 10
Utgitt år: 1994
Ekvidistanse: 10 m
Kartområde: 232 km2
Målestokk: 1 til 30
Utgitt år: 1992
Ekvidistanse: 5 m
Kartområde: 8 km2
Målestokk: 1 til 10
Utgitt år: 1970
Ekvidistanse: 5 m
Kartområde: 15 km2
Målestokk 1 til 15
Utgitt år: 1992
Ekvidistanse: 5 m
Kartområde: 1.3 km2
Målestokk: 1 til 15
Planlagt
Kartområde:1 til 5
Målestokk 1 til: 5
Ekvidistanse: 5 m
Utgitt år: 1983
Ekvidistanse: 5 m
Kartområde: 7 km2
Målestokk 1 til 15
Utgitt år: 1992
Ekvidistanse: 5 m
Målestokk 1 til 5
Kartområde: 1.5 km2

Badeplasser

Flateby Bruk

Eier
Enebakk
Kommune
Enebakk
Kommune
Enebakk

Kommentar
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Kommune

Båtplasser
Anleggsnavn

Lengde/areal

Flateby Bruk

0,5 da

Driftsansvarlig
Fl.by
Båtfor.

Eier

Driftsansvarlig
Skiforeningen
Privat

Eier

Kommentar

Enebakk
Kommune

Servering/overnattingshytter
Anleggsnavn

Anleggstype

Bråten
Vangen
Skjelbreia

Oslomarka
Trekkhundeklubb

Bøvelstad

Kommentar

Enebakk
kommune
Skiforeningen
Oslo
kommune
Oslo
kommune
Oslo
kommune

Øvresaga

Utfartsparkering
Anleggsnavn

Anleggstype

Eier

Parkering

Driftsansvarlig
Enebakk
kommune
Enebakk
kommune
Oslo
kommune
Driv IL

Ubberudborgen

Parkering

Durud

Parkering

Bysetermosen

Parkering

Drivplassen
Streifinn

Parkering

Enebakk IF

Enebakk
IF

Anleggsnavn

Lengde/areal

Eier

Fjellveien

0,8 da

Driftansvarlig
Våglia Vel

Oterveien

1,4 da

Våglia Vel

Haresvingen

1,5 da

Våglia Vel

Vågliv./Vestbyv

1,7 da

Våglia Vel

Vågliv./Tiurveien

1,5 da

Våglia Vel

Sløssåsveien

1,0 da

Våglia Vel

Burstad

2,8 da

Våglia Vel

Skaugveien

3,2 da

Flateby Vel

Kommentar

Enebakk
Kommune
Enebakk
Kommune
Oslo
Kommune
Driv IL

Lekeplasser/balløkke

Enebakk
Kommune
Enebakk
Kommune
Enebakk
Kommune
Enebakk
Kommune
Enebakk
Kommune
Enebakk
Kommune
Enebakk
Kommune
Enebakk

Kommentar
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Kommune
Granv./Furuv.

3,5 da

Flateby Vel

Granv./
Øvre Skaugv
Løkkav./Bjerkev.

1,0 da

Flateby Vel

2,3 da

Flateby Vel

Bergskaugv.

0,7 da

Flateby Vel

Ødegårdsv./Bakkev.

2,2 da

Flateby Vel

Enebakk
Kommune
Enebakk
Kommune
Enebakk
Kommune
Enebakk
Kommune
Enebakk
Kommune
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4. Folkehelseprofil Enebakk kommune 2017
Noen trekk med kommunens folkehelse
Temaområdene i folkehelseprofilen er valgt med tanke på helsefremmede og forebyggende
arbeid, men er også begrenset av hvilke opplysninger som er tilgjengelige på kommunenivå.
Indikatorene tar høyde for kommunens alders og kjønnssammensetning.

Om befolkingen
•
•

Det har vært en liten økning i befolkningsveksten i kommunen i 2016.
I aldersgruppen 45 år og eldre er andelen som bor alene lavere enn i landet som
helhet.

Levekår
•

•

Andelen personer (0-17år) som bor i husholdninger med lav inntekt er lavere enn i
landet som helhet. Lav inntekt defineres her som under 60 % av nasjonal
medianinntekt.
Andel uføretrygdede mellom 18-44 år er lavere enn i landet forøvrig.

Miljø
•

•

•

•

•

Andelen ungdomsskoleelever som oppgir at de er fornøyd med lokalmiljøet er ikke
entydig forskjellig fra landsnivået, men ikke alle ungdommer i Enebakk er like godt
fornøyd med sitt lokalmiljø. Dataene er hentet fra Ungdata-undersøkelsen 2018.
Andelen ungdomskolelever som er fornøyd med foreldrene sine er ikke forskjellig fra
landet som helhet. De fleste ungdommer i Enebakk er fornøyde med foreldrene sine.
Dataene er hentet fra Ungdata-undersøkelsen 2018.
Andelen ungdomsskoleelever som oppgir at de har minst en fortrolig venn er ikke
entydig forskjellig fra resten av landet. De aller fleste ungdommer i Enebakk har
venner de kan stole på. Dataene er hentet fra Ungdata-undersøkelsen 2018.
Andelen ungdommer som er med i en fritidsorganisasjon er noe lavere sammenlignet
med resten av landet, men de aller fleste ungdommer i Enebakk har vært med i
organisert fritidsaktiviteter. Dataene er hentet fra Ungdata-undersøkelsen 2018.
Andel personer med god drikkevannsforsyning ser ut til å være høyere enn resten av
landet.

Skole
•
•

Andelen 5.-klassninger på laveste mestringsnivå i lesing er ikke entydig forskjellig fra
resten av landet.
Frafallet i videregående skolen er ikke entydig forskjellig fra resten av landet. I
kommunehelsa statistikkbank kan du se hvordan frafallet i kommunen varierer med
foreldrenes utdanningsnivå. Frafall er en viktig folkehelseutfordring i hele landet.
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•

•

Andelen ungdomsskoleelever som trives på skolen er ikke entydig forskjellig fra
resten av landet. Skolen er for mange ungdommer i Enebakk et godt sted å være, men
det er ikke alle som føler det sånn. Data er hentet fra Ungdata-undersøkelsen 2018.
Andelen ungdomsskoleelever som oppgir at de blir utsatt for mobbing er noe høyere
enn landsgjennomsnittet. Mange ungdomsskoleelever i Enebakk har derfor opplevd en
eller annen form for mobbing. Dataene er hentet fra Ungdata-undersøkelsen 2018.

Levevaner
•
•

•

Overvekt/fedme er ikke entydig forskjellig fra ellers i landet.
Andelen ungdomsskoleelever som oppgir at de er lite fysisk aktive (andpusten eller
svett sjeldnere enn en gang i uka), er ikke entydig forskjellig fra landsnivået.
Ungdommen i Enebakk er opptatt av trening og holde seg i form. Dataene er hentet fra
Ungdata-undersøkelsen 2018.
Alkohol/vært beruset blant ungdom er ikke entydig forskjellig fra resten av landet. Få
ungdomsskoleelever i Enebakk har vært fulle. Dataene er henter fra Ungdataundersøkelsen 2018.

Helse og sykdom
•

•

•

•

•

•
•
•
•

Forskjell i forventet levealder mellom de som har grunnskole som høyeste utdanning
og de som har videregående eller høyere utdanning, er ikke entydig forskjellig fra
landsnivået. Forskjellen i forventet levealder er en indikator på sosiale helseforskjeller
i kommunen.
Andelen ungdomsskoleelever som oppgir at de er fornøyd med helsa, er ikke entydig
forskjellig fra landsnivået. De aller fleste ungdommer i Enebakk er godt fornøyd med
egen helse. Dataene er hentet fra Ungdata-undersøkelsen 2018.
Andelen ungdomsskoleelever som oppgir at de bruker reseptfrie medikamenter er ikke
entydig forskjellig fra landet som helhet. Selv om ungdommen i Enebakk generelt har
god helse er det en god del som sliter daglig med fysiske helseplager. Dataene er
hentet fra Ungdata-undersøkelsen 2018.
Andelen ungdommer som plages med ensomhet er høyere enn landet som helhet.
Mange ungdommer i Enebakk sliter derfor med en del psykiske plager i hverdagen.
Dataene er henter fra Ungdata-undersøkelsen 2018.
Andelen ungdommer som sliter med dårlig selvbilde er ikke entydig forskjellig fra
resten av landet. Ungdommen i Enebakk er generelt fornøyd med seg selv. Dataene er
henter fra Ungdata-undersøkelsen 2018.
Antibiotikabruken i kommunen er lavere enn i landet som helhet, målt etter antall
utleveringer av antibiotika på resept per 1000 innbygger.
Muskel og skjelett, primær helsetjenesten ligger dårlige an enn resten av landet som
helhet.
Utbredelsen av hjerte- og karsykdom er ikke entydig forskjellig fra resten av landet.
Tilfellene av type 2 diabetes, målt ved bruk av legemidler er større enn resten av
landet.
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5. Kartoversikt
Kart 1: Oversikt over fot-ruter Enebakk Nord
Kart 2: Oversikt over fot-ruter Enebakk Sør
Kart 3: Oversikt over skiløyper Enebakk Nord
Kart 4: Oversikt over skiløyper Enebakk Sør
Kart 5: Oversikt over sykkelruter Enebakk Nord
Kart 6: Oversikt over sykkelruter Enebakk Sør
Kart 7: Anleggsoversikt Flateby
Kart 8: Anleggsoversikt Kirkebygden
Kart 9: Anleggsoversikt Dalefjerdingen
Kart 10: Anleggsoversikt Ytre Enebakk nord
Kart 11: Anleggsoversikt Ytre Enebakk sør
Kart 12: Anleggsoversikt Bjerkland
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Kart 1: Oversikt over fotruter Enebakk Nord
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Kart 2: Oversikt over fotruter Enebakk Sør
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Kart 3: Oversikt over sykkelruter Enebakk Nord
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Kart 4: Oversikt over sykkelruter Enebakk Sør
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Kart 5: Oversikt over skiløyper Enebakk Nord
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Kart 6: Oversikt over skiløyper Enebakk Sør
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Kart 7: Anleggsoversikt Flateby
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Kart 8: Anleggsoversikt Kirkebygda
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Kart 9: Anleggsoversikt Dalefjerdingen
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Kart 10: Anleggsoversikt Ytre Enebakk Nord
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Kart 11: Anleggsoversikt Ytre Enebakk Sør
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Kart 12: Anleggsoversikt Bjerkland

75

