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1.1 Innledning og bakgrunn for planen
Et overordnet mål i idrettspolitikken er idrett og fysisk aktivitet til alle. Gjennom
kommunedelplan for anlegg og områder for idrett og fysisk aktivitet ønsker Kvitsøy
kommune å sikre at alle i kommunen skal ha mulighet til å drive med organisert og
egenorganisert idrett og friluftsaktiviteter. Det vil si at kommunen ikke bare skal legge en plan
for etablering og drift av anlegg og idrettsarenaer, men også vurdere i planen hvordan man
kan legge til rette for at innbyggere og turister på Kvitsøy skal kunne bevege seg fritt
utendørs. Planen skal ta for seg muligheter for forbedringer og utvikling av grøntarealer,
turstier, strender og friluftsområder så vell som forbedringer og utvikling av idrettsarenaer og
–anlegg.
Denne planen er ikke juridisk bindende, men et styringsdokument som har til hensikt å sikre
universell utforming og fungere som grunnlag for å nå kommunens mål for idrett og
friluftsliv. Myndighetene pålegger hver enkelt kommune å utarbeide egne planer for idrett og
fysisk aktivitet dersom kommunen skal kunne søke om spillemidler. Formålet med planen er å
danne et godt grunnlag for å kunne søke om spillemidler fra staten til prosjekter som fremmer
idrett og friluftsliv i kommunen. Plandokumentet skal derfor gi en oversikt over
utviklingstrekk i kommunen og behov for rehabilitering, forbedring, utbygging og
nyetablering av anlegg og friluftsområder på Kvitsøy.
Gjennom å sikre at alle har mulighet til å drive med idrett og fysisk aktivitet, både organisert
idrett i anlegg og egenorganisert idrett i friluft, ønsker kommunen å fremme alle innbyggernes
helse og livskvalitet. Lov om folkehelsearbeid skal sikre at kommunen arbeider for å fremme
befolkningens helse, trivsel, gode sosiale og miljømessige forhold samt bidra til å utjevne
sosiale helseforskjeller (Lov om folkehelsearbeid § 4).
Lovverk, mål og retningslinjer gitt fra staten og fylkeskommunen vil utgjøre rammeverket for
arbeid med idrett og fysisk aktivitet. Det finnes også noen krav til utformingen av selve
plandokumentet i Kultur- og kirkedepartementets veileder « Kommunal planlegging av idrett
og fysisk aktivitet». Selv om dette er med på å sette rammene for plandokumentet, skal
planens innhold og målsettinger ha lokal forankring ut i fra innbyggernes behov og ønsker.
Planen skal også sikre at prioriterte tiltak foretas ut i fra et langsiktig perspektiv og ikke
påvirkes av press fra særinteresser.

1.2 Prosessbeskrivelse
Plan for anlegg og områder for idrett og friluftsliv 2012-2019 er en revidering av
Kommunedelplan for anlegg og områder for idrett og friluftsliv 1998-2009. Planen revideres
på bakgrunn av at tidligere plandokument er ufullstendig og ikke er oppdatert. Planen
oppdateres også for å kunne søke om spillemidler til anlegg og områder for idrett og friluftsliv
som kommunen ser behov for å etablere, utvikle eller vedlikeholde. Planoppstart for
revidering av gjeldende kommunedelplan for anlegg og områder for idrett og friluftsliv ble
vedtatt i teknisk utvalg 28.06.2012. Revidert kommunedelplan utarbeides som en temaplan
for at planprosessen skal bli lettere, men uten at dette påvirker innholdet i planen.
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I slutten av 2014 inviterte Kvitsøy kommune til et oppstartsmøte med representanter fra
Kvitsøy idrettslag, Kvitsøy bedehus, kommunen og representant for barn og unge. Her fikk de
ulike lagene og foreningene i Kvitsøy komme med innspill til planen.
Planprosessen har ellers involvert enkelte ledere/trenere fra idrettslaget, representant fra
båtforeningen på Kvitsøy, ulike sektorer i kommunen og representant i fra Ryfylke friluftsråd.
Planforslaget legges frem for teknisk utvalg i Kvitsøy kommune før planforslaget legges ut på
høring. Planen går deretter videre til politisk behandling i kommunestyret.
Planens langsiktige og kortsiktige handlingsprogram tas opp til rullering annen hvert år for
oppdatering og gjennomgang. Dersom det er behov for en full revidering av planen skal dette
settes opp som en sak til teknisk utvalg.

1.3 Begrepsforklaring
Idrett:
Med idrett forstås aktivitet som er organisert gjennom trening eller konkurranse innenfor den
organiserte idretten.
Ordinære idrettsanlegg:
Dette er anlegg som i stor grad er knyttet til konkurranse- og treningsvirksomhet for den
organiserte idretten. Disse anleggene er tilskuddsberettigede spillemidler.
Nærmiljøanlegg:
Dette er utendørsanlegg eller -områder for egenorganisert fysisk aktivitet. Disse skal være fritt
allment tilgjengelige.
Fysisk aktivitet:
Med fysisk aktivitet forstås egenorganisert trenings- og mosjonsaktiviteter. Her foregår
aktivitetene ofte ute i friluft.
Friluftsliv:
Friluftsliv defineres som opphold og fysisk aktivitet ute i friluft, i fritiden, med sikte på
miljøforandring og naturopplevelser. (Klima- og miljøverndepartementet).
Frilufts- og friområder:
Definerer grønne områder som er tilgjengelige for allmennhetens frie ferdsel.
Universell utforming:
Gjennom universell utforming ønsker man å legge til rette for at flest mulig skal kunne utøve
idrett og fysisk aktivitet uavhengig av fysisk tilstand, kulturell bakgrunn, alder og bosted.
Universell utforming skal gi mulighet for idrett og fysisk aktivitet for alle i fellesskap.
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2.1 Føringer for planen
2.2 Statlige føringer
Staten ønsker å tilrettelegge for at alle skal kunne drive med idrett, friluftsliv og fysisk
aktivitet. Det overordnede nasjonale målet er derfor idrett og fysisk aktivitet til alle. Det vil si
at alle uansett alder, kjønn, fysisk form, bosted eller bakgrunn skal ha mulighet for å drive
med idrett og fysisk aktivitet både i anlegg og i friluft. Det foreligger derfor en del krav og
føringer til utforming av bygg, anlegg, friluftsområder, turstier og annet som fremmer fysisk
aktivitet. Det stilles dermed større krav til kommunal planlegging for å kunne bygge, anlegge
og tilrettelegge områder for idrett og fysisk aktivitet.
Hvorfor er idrett og fysisk aktivitet til alle et så viktig overordnet mål? Gjennom å fremme
idrett og fysisk aktivitet bidrar man også til å fremme god folkehelse. I Folkehelsemeldingen
(2012-2013) påpekes det at helsetilstanden henger sammen med måten vi innretter samfunnet
på. Å sikre universell utforming og tilgang til idrett og friluftsområder for alle vil dermed
kunne bidra til å jevne ut de sosiale helseforskjellene i Norge og ha en generell positiv effekt
på befolkningens helse.
Statens mål om universell utforming og idrett og fysisk aktivitet til alle ivaretas gjennom
lovverk og tilskuddordninger. Fordeling av spillemidler til fylkeskommunene skal sikre at
befolkningen i Norge har tilnærmet lik tilgang på anlegg og områder til idrett og aktiviteter
uavhengig av bosted. I tillegg skal Friluftsloven sikre at allmennheten skal ha rett til fri
ferdsel og opphold i naturen.
Et av formålene med å utarbeide en kommunal plan for anlegg og områder for idrett og fysisk
aktivitet er å vise til behovet for det tiltaket kommunen søker spillemidler til og en plan for
utforming, drift og finansiering. Det er mulig å søke spillemidler en gang i året. Det kan søkes
om spillemidler til bygging og rehabilitering av idrettsanlegg, friluftsanlegg og
friluftsområder. Byggeprosjektet eller rehabiliteringsarbeidet må være godt beskrevet i
søknaden med tilhørende budsjettberegning for arbeidet og en driftsplan. Krav til søknad
finner man i «Bestemmelser om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet – 2015».

2.3 Regionale føringer
Regionalt foretas det prioriteringer og fastsettes målsettinger for at kommunene skal kunne nå
de overordnede nasjonale målene. Disse blir også føringer for kommunale planer for anlegg
og områder for idrett og fysisk aktivitet.
Folkehelse er sentralt også i Rogaland fylkeskommunes målsettinger. Rogaland
fylkeskommune ønsker å gi befolkningen i regionen bedre helse og livskvalitet, økt trivsel og
trygghet i hverdagen gjennom tilrettelegging for friluftsliv, idrett, naturvern og kulturvern på
en slik måte at ressursene utnyttes på en god måte og publikum får størst mulig utbytte
(Fylkesdelplan for friluftsliv, idrett, naturvern og kulturvern, 2005).
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Et annet regionalt mål er å sikre et variert spekter av idretts og friluftslivsanlegg med høy
kvalitet for befolkningen i hele fylket og bidra til et forpliktende interkommunalt
samarbeid.

2.4 Lokale føringer
Kommuneplanen (2010-2022) legger også visse føringer for idrettsplanen når det gjelder
anleggsbygging, inngrep i friområder og utvikling av turstier. Kommunen ønsker at
innbyggerne i størst mulig grad skal ha fri ferdsel i naturområdene på og rundt øya. Samtidig
må det være noen retningslinjer for bruk og vern for å bevare friområdene.

2.5 Forhold til andre deler av kommuneplanen
Plan for anlegg og områder for idrett og friluftsliv 2012-2019 må utarbeides med hensyn til
den overordnede kommuneplanen i Kvitsøy kommune, samt de tilhørende
kommunedelplanene. Kommunale reguleringsplaner er også med på å gi rammer for denne
planen samtidig som de også gir en god planoversikt over de ulike områdene og anleggene på
Kvitsøy.
Kommunale planer som berører anlegg og områder for idrett og friluftsliv i Kvitsøy
kommune:





Skjøtselsplan for landbruket
Strategiplan for tiltak i landbrukets kulturlandskap 2011-2018
Trafikksikkerhetsplan 2012-2019
Utomhusplan for Grøningen friområde
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3.1 Utviklingstrekk i kommunen – lag og foreninger
Kvitsøy er en aktiv og levende kommune hvor idrett og friluftsliv står sentralt. Til tross for en
liten kommune med en befolkning på rundt 530 fastboende, finnes det mange organiserte lag
og foreninger. Disse drives i stor grad av frivillige. Det er takket være de frivillige at
organiseringen og den daglige driften av lag og foreninger fungerer så godt som det gjør i dag.
Kvitsøy IL
Kvitsøy idrettslaget ble etablert i 1945 og har vært en viktig del av idretts- og
friluftsaktivitetene på øya. Det har opp gjennom årene variert hvor stor oppslutning det har
vært rundt de ulike idrettene og aktivitetene. Idrettslaget består i dag av fotballag,
volleyballag, aerobic/zumba, ungdomsklubb og skytterlag. Det har tidligere vært et aktivt
friidrettsmiljø på øya men som på grunn av manglende interesse og oppmøte ble avviklet for
noen år siden.
I 1990 fikk idrettslaget et eget klubbhus. Ungdomsklubben holder til her og aktiviteter i
klubbhuset blir arrangert både av de voksne og av ungdommene på øya. En egen klubbavis
«Kvitsøy-patrioten», kan idrettslaget også skrive på listen. Denne ble første gang trykket opp i
1979.
Idrettslaget består av frivillige som er organisert i et hovedstyre, fotballstyre, en valgkomité,
redaksjon, husstyre for klubbhuset samt revisorer og en regnskapsfører. Sammen med
oppmenn, trenere og instruktører organiserer de turneringer, kamper, treninger,
vedlikeholdsarbeid, økonomi og regnskap. I tillegg til trenere og oppmenn er foreldre også
flinke til å stille opp og hjelpe til. En tendens for Kvitsøy´s idrettslag er likevel varierende
interesse og oppslutning rundt de ulike idrettene. I perioder er det god oppslutning med både
spillere, trenere og frivillige, og i andre perioder er det vanskelig å stille fulle lag. Det kan
sees i sammenheng med få innbyggere i en liten kommune.
Fotball:
I 1988 fikk Kvitsøy en egen fotballbane i Asmervika som erstattet det gamle
fotballbaneområdet på en beitemark på Rossøy. Fotballbanen er mye brukt av idrettslaget til
både kamper og til trening, og benyttes også til fotballek av voksne og barn utenom. Rundt
fotballbanen ble det i sin tid anlagt en friidrettsbane som nå ikke er i så aktiv bruk.
Fotballagene på Kvitsøy består av et veteranlag (M39), et A-lag for voksne, G15, G10, G8 og
G6. Fotballagene for de minste består av både gutter og jenter, mens de andre lagene er rene
guttelag. Lagene spiller i ulike turneringer og i serier. I 2013 deltok G14 laget i Vildbjerg
cupen i Danmark som ble første gang Kvitsøy IL ble representert i en utenlands turnering.
I mange år har det vært arrangert fotballturnering «Kvitsøyturneringen» på øya. Dette er et
arrangement med masse sportslige og sosiale aktiviteter som er med på å skape gode
idrettsopplevelser for barn og ungdom på Kvitsøy. Det har vært noen år hvor det ikke har vært
arrangert noen fotballturnering, men i 2015 ble det igjen arrangert Kvitsøyturnering for
fotballag med stor suksess.
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Volleyball:
Oppslutningen rundt volleyball har vært av og på her på Kvitsøy. Det ser ut til at det igjen er
interesse rundt denne idretten. I 2014 ble det lagt inn krefter for å opprette et volleyballag for
ungdom (8-10 klasse) som skal starte treninger høsten 2015. I idrettslagets årsmøte i 2014 ble
det vedtatt å melde Kvitsøy`s volleyballag inn i Norges volleyballforbund, og det skal
arrangeres en volleyball turnering for de unge i kommunen.

(Volleyballtrening i aktivitetshallen)

Skyttertrening:
Kvitsøy IL har også et eget skytterlag som driver trening en gang i uken på høst og vinterstid.
Det er et egen skytebaneanlegg på klubbhuset med 6 baner. Det er både skytetrening for de
unge i kommunen, fra 7.-10. klasse, og for de voksne.
Aerobic/zumba:
Dette er en ukentlig trening i aktivitetshallen for jenter/damer, med en instruktør som reiser til
Kvitsøy fra Stavanger. Treningene finner sted i styrkerommet i aktivitetshallen og består av
aerobic/zumba og avsluttes med styrketrening.
Ungdomsklubben:
Ungdomsklubben avholdes i klubbhuset to ganger i uken. Fredager er det en voksen som
holder åpent og organiserer klubbhuset, mens det på søndagene er ungdommene selv som
holder åpent.
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Medlemstall:
Idrettslaget har takket være god organisering med et allsidig tilbud innen idrett og
friluftsaktiviteter hatt et stabilt medlemstall over lengre tid. Idrettslaget har et medlemstall på
190 medlemmer (2014) som vil si at ca. 36% av innbyggerne på Kvitsøy er tilknyttet
idrettslaget.
Medlemsfordeling 2011: 198 medlemmer
Kjønn

Kvinner

Menn

Alderstrinn

0-5 år 6-12 år 13-19 år 20-25 år 26- år

0-5 år 6-12 år 13-19 år 20-25 år 26- år

Medlemmer

8

21

10

2

48

9

28

11

6

55

Medlemsfordeling 2012: 191 medlemmer
Kjønn

Alderstrinn
Medlemmer

Kvinner

0-5 år
8

Menn

6-12 år 13-19 år 20-25 år 26- år 0-5 år 6-12 år 13-19 år 20-25 år 26- år
16

12

1

44

5

22

17

5

61

Medlemsfordeling 2013: 193 medlemmer
Kjønn

Alderstrinn
Medlemmer

Kvinner

Menn

0-5 år 6-12 år 13-19 år 20-25 år 26- år 0-5 år 6-12 år 13-19 år 20-25 år 26- år
11

20

6

1

44

9

28

12

5

57

Medlemsfordeling 2014: 190 medlemmer
Kjønn

Alderstrinn
Medlemmer

Kvinner

Menn

0-5 år 6-12 år 13-19 år 20-25 år 26- år 0-5 år 6-12 år 13-19 år 20-25 år 26- år
11

19

9

2

44

5

21

16

6

57

Gla`trimmen
Dette er en treningsgruppe for de eldre i Kvitsøy kommune. Gla`trimmen ble startet i 2000 på
eget initiativ av en gruppe eldre som ønsket å svømme sammen i Randaberghallen for å holde
seg i form. Det er senere blitt en gruppe som driver med både svømmetrening og andre
aktiviteter i klubbhuset. De arrangerer blant annet månedlige utfarter og turer alt etter vind og
vær.
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Treningsrommet i aktivitetshallen
Da aktivitetshallen ble etablert ble det også oppført et eget treningsrom til egenorganisert
trening med ulike apparater og vekter. Treningsrommet er aktivt i bruk både av medlemmer
som kjøper halvårsmedlemskap for å trene her, og av grupper som har gått sammen for å trene
i fellesskap. Pr. i dag er det registrert ca. 85 medlemmer. Mulighetene treningsrommet gir har
ført til at det har oppstått egne treningsgrupper. Blant annet kan det nevnes at flere damer på
Kvitsøy har fått til en gruppetrening i treningsrommet på tirsdager med egen instruktør som
reiser fra Stavanger. I tillegg benytter også Kvitsøy`s lokale brannvesen treningsrommet en
gang i uken. Gutter 60 + er en annen gruppe som også benytter treningsrommet en gang i
uken til gruppetrening.

3.2 Utviklingstrekk - anlegg og områder for idrett og friluftsliv
Friområder
Kvitsøy kommune samarbeider med Ryfylke friluftsråd som bidrar i kommunens arbeid med
å utvikle og etablere friluftsområder og turstier. Ryfylke friluftsråd bistår også med drift og
fører tilsyn med badeplassene på Vollsøy, i Grøningen og i Sandrenna sammen med turveien
fra Sandrenna til Naustvollvågen.

(Skilt til turstien Sandrenna – Naustvollvågen)

Kvitsøy har et særegent, vilt og flott landskap som er preget av mye vær og vind. Det byr på
ulike utfordringer og krever tilrettelegging, men er samtidig med på å gjøre naturområdene på
øya mer spennende. Kommunen ønsker at innbyggerne i størst mulig grad skal kunne ferdes
og bruke natur- og friluftsområdene på Kvitsøy og tilrettelegging for å gjøre disse mer
tilgjengelige er viktig arbeid i kommunen.
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Områdene i Grøningen og Sandrenna er kjøpt opp av kommunen og regulert til friområder.
Disse er tilrettelagt for friluftsliv, bading og turområde. Mye av arbeidet med å sette i stand
Grøningen friområde er det Ydstebøhavn Vel som har stått for. Velforeningen i Ydstebøhavn
er en gruppe frivillige som består av både fastboende og hytteeiere i kommunen. På Kvitsøy
har man også andre velforeninger som er med på å vedlikeholde, etablere og utvikle
friområder, båthavner, fellesarealer med mer.
Kvitsøy består av mange små øyer i tillegg til hovedøya Kvitsøy, og det er stor aktivitet på og
rundt disse øyene med båtliv om sommeren og i anledning hummerfiske i oktober og
november. Det er ikke bare befolkningen på Kvitsøy som bruker øyene og havnene, men de er
også populære utfartssteder for andre båteiere i regionen. Det er derfor tilrettelagt for båthavn
med ankerplass og overnattingsmuligheter i den sørvestre delen av friområdet Grøningen.
Turstier og friluftsområder
Kvitsøy er ei lita øy med begrenset areal og kommunen har derfor et fokus på å utnytte de
arealene som finnes på best mulig måte for å dekke alle innbyggernes behov på ulike
områder. Boligbygging, natur- og kulturminnevern, næringslivsutvikling, veiutbygging,
turstier og friluftsområder skal balanseres og spille sammen innenfor kommunens arealer.
Turstier og områder for friluftsaktiviteter har de siste årene fått et større fokus i kommunens
arealplanlegging grunnet innbyggernes ønske om bedre og flere turområder. Det er planlagt
nye turstier og friluftsområder på øya som bidrar til en forlengelse av allerede etablerte
turstier. Et av målene i arealplanleggingen er å sikre gode turstier rundt hele øya slik at man
får utnyttet arealene man har til turmuligheter i friluftsområder. Så langt det er mulig ønsker
kommunen at turstiene skal være universelt utformet slik at alle kan ha glede av å ferdes på
disse.
I dag er det fire oppmerkede turstier på Kvitsøy. Fra Sandrenna og over til Naustvollvågen er
det lagt opp en tursti kalt «Kyststien». Det er etablert en kortere tursti på Langøy og en
kortere tursti fra Leiasundet til steinkorset på Krossøy. Disse er ikke universelt utformet. Den
lengste turstien er ca. 2 km og går fra Haaland til Ydstebø. Det er regulert til flere turstier på
øya. Blant annet planlegges det å etablere en tursti langs sjøen fra Vollsøy boligfelt og videre
mot Torneskjær.
Allmennretten sikrer at alle på Kvitsøy kan bevege seg fritt i strandsoner og i utmarksområder
også der det ikke er tilrettelagt for turstier og friluftsområder. Kommunen ser allemannsretten
som en viktig rettighet som sikrer innbyggerne bedre muligheter for fri ferdsel i naturen, og
som oppleves som særlig viktig i en kommune med arealbegrensinger og få turstier.
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3.3 Anleggsutbygging siden forrige plan
Aktivitetshallen med tilhørende aktivitetspark har vært den store satsningen på Kvitsøy.
Tidligere har det kun vært gymsalen/nærmiljøanlegget på Kvitsøy skole som har vært brukt til
innendørs idrett og fysisk aktivitet. Det ble igangsatt en utredningsprosess for finansiering og
vurdering av gjennomføringsmuligheter for aktivitetshallen etter at innbyggerne i flere år har
uttrykket et ønske om en flerbrukshall. Reguleringsplaner for området til aktivitetshallen
startet i juni 2008, og hallen med aktivitetsparken sto ferdig til bruk i 2010.
Aktivitetshallen inneholder en bane med mulighet for ulike typer ballspill, utstyr til turn og
gymaktiviteter og ett styrke/trim rom. Hallen har også et sosialrom som kan leies ut ved møter
og lignende. Aktivitetsparken utendørs består av en skatepark, en ballbinge, et amfi og en
tennisbane som kan brukes som en skøytebane på vinterstid. Hallen blir også tatt i bruk til
andre typer arrangementer og aktiviteter, som for eksempel til lek, konkurranser og kafèsalg
på 17. mai. Innbyggerne har også mulighet for å leie hallen til enkelte arrangementer av
kortere varighet.
Aktivitetshallen og aktivitetsparken ble finansiert av spillemidler, Kvitsøy kommune og med
midler fra seks ulike firmaer og bedrifter.

(Ballbingen i aktivitetsparken)
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3.4 Oversikt over etablerte anlegg og områder for idrett og friluftsliv

Anlegg for idrett og fysisk aktivitet:

Anleggstype
Fotballbane, gress (100x60)
Friidrettsbane (6 baner)
Skytebane, innendørs (15 m)
Aktivitetshall
Skatebane
Tennisbane/skøyteanlegg
Aktivitetspark, Amfi m. scene
Ballbinge
Klubbhus
Kanoutleie
Nærmiljøanlegg
Kvitsøy bedehus

Beliggenhet
Asmervika
Asmervika
Klubbhuset, Meling
Meling
Meling
Meling
Meling
Meling
Meling
Hønsevika
Kvitsøy skole
Meling

Byggeår
1988
1988
1989
2010
2010
2010
2010
2010
1990

Beliggenhet
Sandrenna
Grøningen
Vollsøy
Langøy-Krossøy
Sandrenna-Naustvollvågen
Haaland-Ydstebø

Etablert
1979
1979
1979

1967/68
1997

Områder for friluftsliv:

Type område
Friområde/badeplass
Friområde/badeplass
Badeplass
Tursti
Tursti «Kyststien»
Tursti
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4.1 Idrettsanlegg og friluftsområder som sosiale møteplasser
Aktivitet gjennom idrett og friluft er en god måte å bli kjent med andre mennesker i sitt
nærområde. Organisert idrett og friluftsaktiviteter har en sosial verdi så vell som en
helsefremmende verdi. Idrettshaller, fotballbaner, turområder og friområder er sosiale
møteplasser hvor flere kommer sammen og opplever noe kjekt og positivt gjennom bevegelse.
Mange opplever dette som en trygghet som gir en følelse av at man er med i et fellesskap.
Verdier som gir trygghet, felleskap og noe positivt i hverdagen er like viktig for unge
mennesker som for voksne og de eldre. Det er derfor viktig å legge til rette for at alle skal ha
mulighet til å drive med idrett og friluftsliv og sikre tilgang til idrettsanlegg og friluftsområder
der folk bor.

5.1 Kommunens idretts- og friluftspolitikk
Kvitsøy skal være et godt og attraktivt sted å bo, arbeide og leve for alle aldersgrupper. Dette
innebærer at innbyggerne på Kvitsøy også har et godt tilbud innen idrett og fritidsaktiviteter
samt gode muligheter for å drive fysiske aktiviteter i friluft. Kommunen ønsker derfor å
tilrettelegge for idrett og friluftsliv i størst mulig grad. Kommunedelplanen for anlegg og
områder for idrett og friluftsliv 2012-2019 skal være en strukturert, oppdatert og målrettet
idrettsplan som forankrer kommunens målsettinger for idrett og friluftsliv.
Et overordnet mål er universell utforming. Det vil si fysisk tilrettelegging av anlegg og
områder for idrett og friluftsliv for at alle grupper i befolkningen skal ha gode arenaer til
fysisk aktivitet der hvor de bor. Alle nye offentlige bygg, anlegg og områder skal oppfylle
kravene til universell utforming (jf. diskriminerings- og tilgjengelighetsloven). Staten har bedt
kommunene om å utarbeide planer og iverksette tiltak for å tilfredsstille kravene til universell
utforming. Kvitsøy kommune har utarbeidet en grovanalyse som viser at flere sentrale
fellesområder ikke oppfyller kravene til universell utforming. I revideringen av idrettsplanen
vil det derfor også sees på mulighetene for å tilrettelegge for universell utforming i
eksisterende idrettsanlegg og friluftsområder.
I tillegg har Kvitsøy kommune utarbeidet noen delmål for idrett og friluftsliv. Kommunen vil:


Legge til rette for et bredt tilbud av idrett og friluftsaktiviteter for befolkningen



Utvikle nye sykkel- og turstier som er universelt utformet



Sikre allmennretten og videreutvikle friområdene og badeplassene i Sandrennå og
Grøningen

Planlegging er en viktig del av forvaltningen av idrettsanlegg, -arenaer og friluftsområder i
kommunen. I tillegg til å fastsette disse målene vil det i revideringen av idrettsplanen settes
fokus på hvordan man kan nå disse målsettingene gjennom konkrete tiltak og økonomisk
styring.
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6.1 Resultatvurdering av forrige plan

Resultatvurdering av langsiktige mål:

Anleggstype
Idrettshall
Svømmehall

Badeplass i Grøningen

Status
Bygget og
ferdigstilt i 2010
Ikke bygget

Er opprettet og
utformes videre

Merknader

Vedtatt i
kommunestyret, men
prosjektet ble vurdert til
ikke økonomisk
forsvarlig i forhold til
driftskostnader
Planlagt utvikling av
friområde i forbindelse
med utbygging av nytt
boligfelt

Resultatvurdering av kortsiktige mål:

Anleggstype
Nærmiljøanlegg/balløkke
Tursti fra fyrtårnet og
vestover
Tilrettelegge adkomst til
steinkorset og kirkeruinene
Småbåthavn på Vollsøy
Lekeplass i Leiasundet

Status
Bygget og
ferdigstilt i 2010
Etablert
Etablert
Etablert
Etablert

Lekeplass på Nøstvold

Ikke etablert

Friluftsområde SandrennaHønsevika
Beplantning på kommunens
friluftsområder

Er opprettet og
utformes videre
Ikke etablert
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Merknader
Bygget i tilknytning til
aktivitetshallen
Behov for bedre
oppmerking
Behov for bedre
oppmerking
Tas ikke med i videre
planarbeid
Tas ikke med i videre
planarbeid
Vurderes videre i
planen
Tas ikke med i videre
planarbeid

6.2 Fordeling av spillemidler i Kvitsøy kommune
Idrettslaget har den senere tid utført større vedlikeholdsarbeid på klubbhuset med god hjelp av
frivillig innsats og spillemidler. Det er satt inn nye varmepumper, nytt ventilasjonsanlegg og
nytt brannvarslingssystem. Dette arbeidet ble dekket av spillemidler, bidrag fra Kvitsøy
kommune, bidrag fra SR-Bank og egenandel/dugnad.
Siden forrige plan for anlegg og områder for idrett og friluftsliv er det bygget en ny
aktivitetshall på Kvitsøy med tilhørende aktivitetspark utenfor. Dette har vært det største og
mest kostnadskrevende prosjektet for idrettsanlegg på Kvitsøy. Aktivitetshallen og
aktivitetsparken ble finansiert av Kvitsøy kommune, spillemidler, og bidrag fra ulike firma og
bedrifter.
Det er også søkt om spillemidler i forbindelse med at medlemmene i Kvitsøy bedehus ønsket
å føre opp et tilbygg til bedehuset. Det ble bevilget spillemidler til dette samt at Kvitsøy
kommune bidro med en del av utgiftene.
Kvitsøy kommune fikk også tildelt spillemidler for å kunne etablere en volleyballbane i
Grøningstraen. Spillemidlene ble inndratt av Fylkeskommunen grunnet at prosjektet ikke ble
påbegynt i inneværende år.

Fordeling av spillemidler i Kvitsøy kommune

År
2015

Spillemiddelbeløp
254.000,-

2013

2.019.000,-

2013

333.000,-

2013
2012
2010

240.000,625.000,200.000,-

2010
2009
2006

2.000.000,2. 881.000,77.000,-

* Spillemidlene ble senere inndratt av Fylkeskommunen
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Fordelt til
Rehabilitering av Kvitsøy
klubbhus.
Kvitsøy aktivitetshall.
Sluttutbetaling.
Kvitsøy aktivitetspark amfi
med scene.
Kvitsøy bedehus.
Kvitsøy aktivitetshall.
Skateanlegg i
aktivitetsparken.
Kvitsøy aktivitetshall.
Kvitsøy aktivitetshall.
Grøningstraen
sandvolleyballbane. *

7.1 Beskrivelse av nåsituasjonen for kommunen
Aktivitetshallen med tilhørende aktivitetspark sammen med fotballbanen på Asmervika gjør
at innbyggerne på Kvitsøy har gode forutsetninger for å drive med ulike former for idrett.
Kommunen har lagt ned mye arbeid de siste årene på å få på plass aktivitetshallen og
aktivitetsparken. Nå ønsker kommunen å rette større fokus mot friluftsområder og turstier. I
forbindelse med Rogfast prosjektet er det blant annet planlagt å utvikle nye gang- og
sykkelveier og en ny kultursti. I og med at utviklingen av gang- og sykkelstier og ny kultursti
blir påvirket av Rogfast prosjektet og disse planprosessene, er det usikkert når disse
prosjektene vil kunne ferdigstilles.

7.2 Fremtidige utfordringer
Den største utfordringen man møter på Kvitsøy er begrenset areal. Kvitsøy er en liten øy og
enkelte områder er regulert til jordbruk, friluft eller næring. Noen områder er underlagt
lovverk som verneområder på grunn av biologisk mangfold, kulturminner eller naturlandskap.
Det fordrer dermed kreativ planlegging og fornuftig bruk av de arealene man har tilgjengelig
med tanke på utbygging og etablering av nye idrettsanlegg.
I forbindelse med Rogfast og fastlandsforbindelse forventes det en befolkningsvekst på
Kvitsøy. Det blir dermed viktig å tilrettelegge for gode muligheter for å drive med idrett og
friluftsliv. En økning i antall innbyggere vil muligens også merkes gjennom en økning i antall
medlemmer i idrettslaget. Det vil også bli behov for å se på bredden av idretts- og
friluftslivstilbud.
En annen utfordring er at en del naturområder og grøntarealer på Kvitsøy er i privat eie. Det
blir derfor en utfordring for kommunen å tilrettelegge for områder til friluftsliv og turstier.
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8.1 Behovsanalyse for fremtidige anlegg og områder for idrett og friluftsliv
I et oppstartsmøte i forbindelse med rullering av kommunedelplan for anlegg og områder for
idrett og friluftsliv kom medlemmer av idrettslaget, bedehuset og kommunens administrasjon
med ulike innspill og ønsker for idretts- og friluftslivsaktiviteter og -anlegg. Disse er tatt inn
til vurdering i en behovsanalyse sammen med administrasjonens behovsvurdering.

8.2 Idrett og anlegg for fysisk aktivitet
Fotballbanen
Fotballbanen i Asmervika ble anlagt i 1988. Dette er Kvitsøy sin hovedbane som brukes til
treninger og kamper. Banens underlag er av naturgress. Dette ble lagt i 1988 da banen ble
laget til og er senere rehabilitert i den søre delen av banen som har sunket en del. Banens
underlag er ikke optimal som følge av eksisterende masse under av jord med leire som gjør at
massene synker. Da banen ble bygget ble den delvis lagt på fjellgrunn og delvis på
jordmasser. Dette fører til at noen deler av banen synker. Kvitsøy IL har uttrykt eller fremmet
et ønske om å bytte ut det eksisterende gressunderlaget med kunstgress.
Rehabilitering av Asmervika fotballbane kan gjøres på ulike måter. For å forbedre
gressmatten på fotballbanen kan man rehabilitere kun toppdekket ved å så i nytt gress og
vedlikeholde dette med riktig gjødsling og klipping. Eventuelt kan man legge et topplag av
kunstgress. Dette alternativet kan også innebære at man rehabiliterer det øverste laget av
massene under slik at banen blir jevnere. Ved rehabilitering av toppdekket på banen og
øverste del av underlaget vil banen bli bedre på følgende punkter:


Banen blir jevnere uten gresstusser og småhumper



Det vil bli delvis bedre drenering på banen

Et annet alternativ er å rehabilitere hele underlaget ved masseutskifting og deretter legge nytt
toppdekke enten ved å så i naturgress eller ved å legge kunstgress. Rehabilitering av hele
massen under vil sikre god drenering av vann på banen. På grunn av at deler av dagens bane
ikke er bygget opp på en godt drenert grunn kan dette alternativet også innebære å utbedre
grunnen når man likevel er i gang med å skifte hele massen. Ved utbedring av grunn, underlag
og nytt toppdekket på banen vil banen bli bedre på følgende punkter:


Man hindrer at banen fortsetter å synke og blir mer skeiv



Banen blir jevnere uten gresstusser og småhumper



Et bedre underlag sikrer god drenering og hindrer dannelse av vanndammer på banen



Et solid underlag med nye masser vil skape gode betingelser for levetiden og
kvaliteten på toppdekket

Overnevnte alternativer med utskiftning av massene og nytt toppdekket tas med videre i
planens handlingsprogram.
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(Fotballbanen i Asmervika)

Lysanlegg rundt fotballbanen er også et stort ønske fra innbyggerne og Kvitsøy IL for å kunne
bruke banen lenger utover høsten og vinteren når det er mørketid. I oppstartsmøtet ble
anskaffelse av lysanlegg rundt banen vurdert som for kostbart. Som en alternativ løsning til
utfordringene med lys rundt fotballbanen ble det lagt inn i budsjettet for høsten 2015 å sette
opp en transportabel lysmast som kan fraktes rundt på fotballbanen. Etter innhenting av nye
priser ble det imidlertid vedtatt i kommunestyret 10.11.15, sak 39/15, at lysanlegg rundt banen
på Asmervika skal tas inn i denne planen.
Kvitsøy IL har uttrykket et ønske om og et behov for å bygge et lagringsbygg til oppbevaring
av idrettslagets utstyr. Dette bygget kan også ved større arrangementer, som
Kvitsøyturneringen, brukes som salgsbod til salg av mat og drikke. Lagerbygg til oppbevaring
av idrettslagets utstyr tas med i planen.
Renovering av Kvitsøy idrettslag`s klubbhus
Idrettslaget har tidligere fått tildelt spillemidler til å oppgradere og renovere deler av
klubbhuset. Det planlegges nå en del 2 av dette arbeidet. Det omfatter blant annet renovering
av kjøkkenet og bedre belysning i salen. Del 2 av idrettslagets renoveringsprosjekt tas derfor
med i planens handlingsprogram slik at det kan søkes om spillemidler til dette arbeidet.

(Klubbhuset Kvitsøy idrettslag)
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Sandvolleybane
Behov for sandvolleybane er tidligere vurdert med muligheter for å plassere en
sandvolleybane i friområdet på Grøningen. I og med at Kvitsøy IL er engasjert i volleyball og
nå er i gang med å etablere et eget lag, har kommunen vurdert mulighetene for å etablere en
sandvolleybane utendørs. I vurderingene ble mulig plassering, aktualitet og vedlikehold
diskutert. Konklusjonen ble at en sandvolleybane vil være et vanskelig anlegg å vedlikeholde
som følge av været. Bruken av en sandvolleybane er begrenset til en kort periode om
sommeren når det er brukbart vær. Det konkluderes med at sandvolleybanen muligens ikke
kommer til å bli brukt i særlig stor grad ettersom at volleyball laget har sine treninger
innendørs. Sandvolleybane vil derfor ikke tas med i de videre vurderingene.
Klatrevegg
Det er tidligere vurdert etablering av en klatrevegg i sammenheng med aktivitetshallen på
Kvitsøy. I oppstartsmøtet ble det påpekt at behovet må vurderes videre. Det har kommunen
gjort. Det er vurdert en mindre innendørs klatrevegg i aktivitetshallen som kan tas i bruk uten
at det er behov for sikring. En såkalt buldrevegg. Kommunen ser for seg at en eventuell
klatrevegg skal være litt utfordrende hvor man får brukt for fysikk og styrke, men den skal
være liten nok til at skolebarna skal kunne bruke denne i gymtimer og liknende. Kommunen
er positive til etablering av en innendørs klatrevegg og vil derfor vurdere denne muligheten i
planens behovsanalyse.

8.3 Turstier og gang- og sykkelvei
For å utvikle turmulighetene på øya ønsker kommunen å etablere flere gang- og sykkelveier
samt turstier på Kvitsøy. Kommunen ønsker å tilrettelegge for at innbyggerne i størst mulig
grad skal kunne gå eller sykle mellom aktiviteter og tilbud. I forbindelse med Rogfast
prosjektet planlegges det tilrettelagt for gang- og sykkelsti i området på Krågøy. Dette
området er i dag ikke så tilgjengelig for dem som ønsker å ferdes her. Kommunen vil i
forbindelse med utbygging og etablering av området på Krågøy gjøre området mer
tilgjengelig for turgåere og syklister.
Sykkelutleie
Kommunen ønsker også at turister som kommer tilreisende skal kunne ha gode muligheter for
å oppleve Kvitsøy til fots eller på sykkel. Turister har gode muligheter for å sykle til og fra
ulike attraksjoner og kulturminner på Kvitsøy. Et anlegg for utleie av sykler ved ferjekaien på
Vollsøy kan dermed være noe å arbeide videre med. Kommunen har vurdert eventuelle
kostnader på innkjøp og vedlikehold av sykler og et sykkeloverbygg og har kommet frem til
at dette er et prosjekt som vil kunne realiseres kostnadsmessig. Behovet for et slik tilbud er
der og dette vil derfor være noe kommunen vil arbeide videre med å få etablert.
Universell utforming
Det er et overordnet statlig mål at alle kommuner i Norge skal ha minst en tursti som er
tilrettelagt for universell utforming. Det vil si at det stilles krav til blant annet bredde på stien,
belysning, oppmerking, sikring og vedlikehold. Kulturdepartementets veileder
«Tilrettelegging av turveier, løyper og stier» er en god veileder som tar for seg de ulike
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kravene for universell utforming ved etablering av nye turtraseer eller oppgradering av de
eksisterende. De nye gang- og sykkelstiene kommunen etablerer skal derfor så langt det er
mulig samsvare med kravene for universell utforming slik at de kan tas i bruk av alle uansett
helsetilstand eller fysiske utfordringer.
Opprettholdelse av eksisterende turstier
I dag har kommunen en unik avtale med seks grunneiere på Kvitsøy for å kunne opprettholde
turstien fra Ydstebø til Håland og turstien på Longøy. Denne avtalen går ut på at grunneierne
får en årlig kompensasjon for at turstien går inn på deler av deres grunneiendom. En
utfordring i forbindelse med å etablere og utvikle fremtidige turstier er spørsmål om denne
formen for kompensasjon skal gis videre til nye grunneiere som eventuelt måtte berøres av
nye turstier. En problemstilling her blir at den årlige kostnaden for kun å opprettholde turstier,
i tillegg til nødvendige vedlikeholdskostnader, vil bli store for kommunen. Et annet spørsmål
kommunen må vurdere fremover er om den eksisterende kompensasjonsordningen skal
fortsette over lengre tid, eller om det skal forhandles frem en ny ordning mellom kommunen
og grunneierne hvor man kan argumentere for at turstier på Kvitsøy er noe som kommer
fellesskapet til gode.
Grussti Vollsøy-Torneskjær
Kvitsøy kommune ønsker også å legge opp en ny grussti i strandlinjen fra Vollsøy boligfelt til
Torneskjær. Her kan man legge opp til en tursti som er noe lenger og hvor man kan oppleve
flott maritim natur. Grusstien vil være et tiltak for å kunne gi befolkningen og tilreisende til
Kvitsøy et bedre turtilbud og muligheter til å være fysisk aktive i det fri. I forbindelse med
Rogfast prosjektet vil Tornesjær området bli bygget om og det er i tillegg planlagt en ny gangog sykkelveg på ca. 1,5 km fra skolen på Meling til bebyggelsen i Leiasundet. Grusstien vil
derfor være avhengig av når dette prosjektet er ferdigstilt, så dette vil være et prosjekt som
ligger litt lenger frem i tid. Den planlagte grusstien ønskes utformet etter universell utforming
for at alle skal ha mulighet for å benytte denne.
Oppgradering av turstiene Ydstebø-Håland og Krossøy
Mange grøntområder på Kvitsøy brukes til beite og er i privat eie. Det kan derfor være
vanskelig å være sikker på hvor turløypene går og hvilke områder som går inn under
betegnelsen friluftsområder. Særlig kan dette være en utfordring for de som ikke er
fastboende på øya og har kjennskap til områdene. Kommunen har fått tilbakemeldinger på at
oppmerking av turstien fra Ydstebø til Håland er dårlig og at dette burde forbedres. Ettersom
at dette er et viktig turområde på Kvitsøy vil kommunen gjøre utbedringer på turstien for å
markere denne bedre. Merking og synliggjøring av turstier generelt bør prioriteres. Dette
gjelder både fysisk merking av turstiene og opptegning på kart i «tur med kultur» brosjyre,
samt informasjon om turstiene på kommunens nettside og på informasjonstavlen på
Trafikksentralen.
Når det gjelder turstien til steinkorset på Krossøy ser kommunen at det er et behov for bedre
oppmerking og skilting her også. Dermed vil bedre oppmerking av turstiene Ydstebø-Håland
og Krossøy tas med i den videre vurderingen i planens handlingsprogram.
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(Turområde Ydstebø – Håland)

8.4 Friluftsområder
Grøningen og Sandrenna
Kommunen ønsker å tilrettelegge mer for fritidsaktiviteter og båtliv i Sandrenna og
Grøningen som er kjekke badestrender om sommeren. Kommunen ønsker å utvikle disse
friområdene i samarbeid med Ryfylke Friluftsråd.
Det har lenge vært et ønske om en gapahuk i Sandrenna og i kommunestyret 16.06.2015
bevilget politikerne 200.000,- til å bygge en gapahuk her. At politikerne bevilger penger til å
utvikle friområdet Sandrenna er kjempeflott og det gjenspeiler at dette er et område som
innbyggerne setter pris på og ønsker å ta vare på. Dette prosjektet arbeides det med videre i
kommunen.
Det er utarbeidet en egen utomhusplan for Grøningen friområde hvor det er gitt innspill og
ideer til utvikling av dette området. Her er det blant annet tatt opp forslag til etablering av
brygger, oppholdsplasser, forbedring av badeplassene, universell utforming og skjøtsel. Et av
innspillene for å gjøre Grøningen mer tilgjengelig for rullestolbrukere er fast dekke med
komprimert steinstøvdekke fra veien og ned til stranda. Det er også foreslått å etablere fast
dekke ut i vannet med armerte mobimatter slik at rullestolbrukere kan komme seg ned til og
ut i vannet. Etter samtale med en distributør av slike mobimatter om hvordan disse på best
mulig måte kan anlegges har kommunen kommet frem til at slike mobimatter for universell
utforming egner seg bedre i Sandrenna friområde som ligger mer skjermet for vind og som
har et bedre egnet underlag med finkornet sand. Kommunen ønsker derfor å se videre på
mulighetene for å anlegge mobimatter i Sandrenna friområde for å tilrettelegge for universell
utforming.
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Hønsevika
Hønsevika er et område som skal brukes fritt og hvor det er tilrettelagt for lån av tre
kommunale kanoer. Området er i dag ikke vedlikeholdt i særlig grad noe som gjør at det ikke
fremstår som et brukervennlig friområde. Det er behov for å gjøre området mer bruksvennlig
ved for eksempel å sette opp noen benker og en felles grill. Kanoene ligger i dag på en
gressplen nede ved vannet. Det bør derfor bygges opp et stativ med overbygg som skjermer
kanoene fra vær og vind og som gjør det lett å hente dem med seg og å sette dem på plass
etter bruk. Det er få innbyggere og tilreisende som er klar over mulighetene for å låne
kanoene som ligger i Hønsevika. Det bør reklameres mer for utlånsmulighetene på
kommunens oppslagstavler og på kommunens nettside. Utleiemulighetene bør også
synliggjøres i kommunens «Tur med kultur» brosjyre ved neste gjennomgang.

8.5 Friluftsanlegg og friluftsliv
Kajakkanlegg
Innbyggerne har uttrykket et ønske om et anlegg for kajakker som gir muligheter for å
oppbevare kajakkene og som gjør det enkelt å få dem ut på vannet. Kommunen ser at det er
stor aktivitet av kajakkpadlere rundt Kvitsøy. Det gjelder både Kvitsøy`s innbyggere og også
tilreisende som kommer til Kvitsøy for å padle kajakk rundt øyene i den flotte naturen. Et
anlegg for kajakker forutsettes lagt til et område hvor det vil være lett å komme seg ut på
vannet med tanke på vindforhold og strømninger. Det er vurdert etableringa av et slik anlegg
og muligheter for å leie ut noen få kajakker. Innstillingen etter kommunens vurdering av
økonomiske kostnader i forhold til behov og realiseringsmuligheter er positiv. Kommunen vil
derfor se på mulighetene for å etablere et kajakkanlegg i tilknytning til friområdet i Hønsevika
som ligger litt skjermet innaskjærs. I tillegg vil det være en fordel å kunne samle utleie av
kanoer og av kajakker på ett og samme område.
Turbrosjyre og informasjonskanaler
Ettersom at det er mye båt- og friluftsaktivitet på og rundt småøyene rundt Kvitsøy ser
kommunen et behov for i større grad å synliggjøre regelverket for bruk og skikk i naturen.
Dette gjelder bruk og vern i forholdt til naturområder, fuglefredningsområder, jakt,
kjøreregler på sjøen, båndtvang m.m. Dette kan enkelt gjøres tilgjengelig på kommunens
nettsider og ved å sette opp informasjonsplakater i tilknytning til merking av turstier og
friområder.
Kvitsøy kommune har laget en «Tur med kultur» brosjyre med kart over turløyper,
kulturminner og andre severdigheter på øya. Informasjon om skikk og bruk på sjøen og i
friluft vil vurderes tatt inn i denne brosjyren og denne vil oppdateres etter hvert som nye turog sykkelstier etableres. Kanoutlån i Hønsevika kan gjerne tas inn som en aktivitet i en
eventuell revidering av kommunens «Tur med kultur» brosjyre.
I 2015 satte Kvitsøy trafikksentral opp en digital infotavle hvor det er enkelt å klikke seg inn
for å få opp informasjon om trafikksentralen og trafikk på sjøen, værmeldinger, kommunens
nettside og kart over Kvitsøy. Her er det muligheter for å utvikle en oversikt over de ulike
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turstiene på øya med oppmerking på kart og informasjon om de ulike turområdene.
Kommunen ønsker med tillatelse fra Kvitsøy trafikksentral å etablere en turoversikt her.
Lekepark
Kommunen ser behovet for å etablere et område for de minste i kommunen hvor de fritt kan
få boltre seg og hvor fysikken blir utfordret. En del av lekeplassene på Kvitsøy er trauste og
enkelte er så nedslitt at de ikke tas i bruk lenger. Kommunen vil derfor se på mulighetene for
å etablere en lekepark med mer moderne leke/klatre apparater som skal invitere til å ha det
morsomt gjennom fysisk aktivitet. Eventuelt kan det legges opp «hinderløyper» med
klatreinstallasjoner og tau som byr på litt utfordring og som gjør at barna får brukt for
kreativitet og motorikk.
En ny lekepark kan eventuelt anlegges på området mellom Kvitsøy skole og Aktivitetshallen.
Her er et grøntområde som ikke er i bruk. Det vil være en god plassering i forhold til
tilgjengelighet for barna i kommunen i og med at både barnehagen og skolen ligge like ved.
Utfordringen i dette området blir en ny planlagt gang- og sykkelveg som skal anlegges i dette
området i forbindelse med Rogfast tunnelen. Det vil derfor ikke være anledning til å anlegge
noe i dette området før om noen år frem i tid. Eventuell ny lekepark bør vurderes i neste
kommuneplanrevisjon i forhold til plassering, kostnad og finansiering.
I tillegg er det et ønske fra politikere og innbyggere å oppgradere lekeplassene på Kvitsøy.
Politikerne har i formannskapsmøtet 24.11.15, sak 18/15, fremmet forslag om å rehabilitere
lekeplassen på Vollsøy i løpet av 2016. Ønsket er å innlemme grusbanen og lage en universelt
utformet lekeplass som genererer spillemidler. Området skal oppgraderes og fremstå som en
universell møteplass for barn i alle aldre. Såkalte redskapslekeplasser med husker, sklie,
sandkasse og vipper genererer ikke spillemidler. Det er derimot mulig å søke om spillemidler
til flerbruksanlegg for hopp, løp, kast og turnaktiviteter. Tanken er derfor å opprette en
hinderløype og klatreapparater i tillegg til andre lekeplassinstallasjoner.
Sykkelanlegg til de minste
Kvitsøy kommune ønsker å kunne tilby et variert tilbud til innbyggerne når det gjelder
aktiviteter og idrett. Kommunen vil derfor se på mulighetene for å anlegge et lite
sykkelanlegg i terreng hvor barn kan utfordres på sykkel. Anlegget er tiltenkt utarbeidet som
en mini BMX bane. Det er muligheter for å anlegge humper og opphøyninger i en løype som
gjør at barna utfordres på balanse, fart og motorikk. Et mindre sykkelanlegg kan anlegges på
et lite område bak eksisterende ballbinge i aktivitetsparken. Fordi dette området er noe mindre
og det ikke blir et stort anlegg, er det tiltenkt et sykkelanlegg til de mindre barna.
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9.1 Prioriteringer
Ut i fra behovsanalysen som er kartlagt er det foretatt en prioritering av hvilke tiltak man
ønsker å arbeide videre med. Prioriteringene er foretatt på bakgrunn av innspill fra ulike
deltakere i oppstartsmøte og tilbakemeldinger fra innbyggere og ledere/trenere i idrettslaget.
Enkelte tiltak er allerede implementert i øvrig planarbeid og er politisk vedtatt.
Prioriterte tiltak for å bedre innbyggernes tilbud innen idrett og friluftsliv er satt opp i tre ulike
handlingsprogram. To handlingsprogram tar for seg de kortsiktige prioriteringene som ønskes
gjennomført i de nærmeste årene, mens det langsiktige handlingsprogrammet tar for seg
prioriterte tiltak som ligger litt lenger frem i tid. En del av de prioriterte tiltakene i det
langsiktige handlingsprogrammet blir påvirket av Rogfast prosjektet og vil derfor avhenge av
oppstarten og fremgangen i dette prosjektet.
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9.2 Prioritert handlingsprogram for turstier og friluftsområder

Område

Behov

VollsøyTorneskjær
Ydstebø-Haaland

Ny grussti langs
sjøen
Bedre merking av
eksisterende tursti
Oppdatere og
forbedre «Tur med
kultur» brosjyre
Ny gapahuk
Turoversikt
infotavle
Infotavler om
turområder
Fast dekke på
stranden og ut i sjø
(mobimatte)

Kvitsøy

Sandrenna
Trafikksentralen
Kvitsøy
Sandrenna

Status Universell Anslått
utforming kostnad

Estimerte
vedlikeholds
utg. årlig
0,-

Finansiering
Km
1000,- pr/lm

Spm
50 %

1000,-

5000,-

50%

IP

Ja

IP

Nei

1000,pr/lm
5000,-

IP

Nei

25.000,-

0,-

25.000,-

1/3 av
kostnad

PU
IP

Ja
Nei

200.000,25.000,-

5000,0,-

200.000,25.000,-

IP

Nei

15.000,-

500,-

15.000,-

PU

Ja

60.000,-

5000,-

60.000,-

50%
1/3 av
kostnad
1/3 av
kostnad
Søkes
spesielt for
det enkelte
tiltaket

IP= Ikke påbegynt

PB= Påbegynt

PU= Prosjekt utredes

Km= kommunale midler

Spm= hva kan dekkes av spillemidler
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9.3 Prioritert handlingsprogram for anlegg og områder for idrett og fysisk aktivitet

Område

Behov

Status

Asmervika
fotballbane
Aktivitetsparken

Transportabel
lysmast
Sykkelanlegg

PB

Nei

40.000,-

IP

Nei

40.000,-

1000,-

4000,-

Hønsavika

Etablere
kajakkanlegg
Overbygg til kanoer

IP

Ja

40.000,-

5000,-

40.000,-

IP

Nei

40.000,-

1000,-

40.000,-

Anlegg for utleie av
sykler
Innendørs
klatrevegg
Rehabilitere
lekeplass
Lagringsbygg til
utstyr
Lysanlegg

IP

Nei

45.000,-

5000,-

45.000,-

IP

Nei

75.000,-

1000,-

75.000,-

PU

Ja

500.000,-

8000,-

500.000,-

IP

Nei

IP

Nei

5000,-

IP

Nei

1.000.000,
1.800.000,
3.500.000,
-

1.800.000,
3.500.000,
-

Spm
1/3 av
kostnad
Etter særskilt
vurdering
1/3 av
kostnad
1/3 av
kostnad
Etter særskilt
vurd. Dep.
1/3 av
kostnad
50% av
kostnad
1/3 av
kostnad
1/3 av
kostnad
1/3 av
kostnad

IP

Nei

5.000.000,
-

5.000.000,
-

1/3 av
kostnad

PU

Nei

1.000.000,
-

Hønsavika
Vollsøy
Aktivitetshallen
Vollsøy
Asmervika
fotballbane
Asmervika
fotballbane
Asmervika
fotballbane
Asmervika
fotballbane
KIL`s klubbhus

Rehabilitering av
underlag og toppdekke av naturgress
Rehabilitering av
underlag og toppdekke av kunstgress
Renovering del 2

Universell Anslått
utforming kostnad
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Estimerte
vedlikeholds
utg. årlig

100.000,-

60.000,-

Finansiering
Km
40.000,-

1/3 av
kostnad

10.1 Langsiktig planlegging
Kultursti
I områdene på Krågøy og Hestholmen planlegges det en ny kultursti som blir en forlengelse av
eksisterende sti fra vest for hybelhuset nord på Krågøy. Fra Krågøy og ut til Hestholmen er det en
eksisterende asfaltert vei som vil brukes som den er. Det er få bygninger på Krågøy i dag. Det er
likevel få uberørte landskapsområder etter mastene som sto der og som ble tatt bort i 2012.
Kulturstien vil bli lagt mellom de aktuelle kulturlandskapsområdene på Krågøy og ned til
Hestholmen lenger sør.
Kulturstien inngår som en del av en områdeplan for Krågøy og Hestholmen. Disse områdene vil i
forbindelse med Rogfast prosjektet gjennomgå store endringer ved å fylle masser fra tunnelen ut på
en ny del på Krågøy. Det er satt av egne arealer for næringsliv, hytteområde, kaianlegg, veier,
friluftsområder og en kultursti. Etablering av ny kultursti og friluftsområde på Hestholmen er
kartlagt i et eget skisseprosjekt for å se muligheter og utfordringer for områdene. Mulighetsstudien
med skisseprosjekt «Tur- og kultursti i friområdene på Krågøy og Hestholmen» ble ferdigstilt i
2015.

(Asfaltert vei Krågøy-Hestholmen)

Kulturstien skal jf. krav fra staten utformes universelt så langt dette lar seg gjøre. Det er utarbeidet
en terrenganalyse i skisseprosjektet som kartlegger muligheter og begrensninger for universell
utforming av stien. Selv om universell utforming er et mål for den nye kulturstien er områdene på
Krågøy sårbare kulturlandskapsområder og tilrettelegging skal derfor være stedstilpasset. Et annet
mål er derfor at det ikke skal endres for mye på eksisterende landskap og miljø. Særlig i de
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områdene hvor det befinner seg kulturminner og rullesteiner. Målet med å opprette en kultursti i
dette området er å gi innbyggere og turister bedre tilgang til de kulturminnene som befinner seg i
området. Langs turstien er det tenkt at det skal settes opp informasjonstavler om de enkelte
kulturminne. På denne måten blir ikke dette kun en vanlig tursti, men en kultursti med muligheter
for å lære litt om tidligere liv og samfunn på Kvitsøy. Inn i dette målet inngår det også å
opprettholde eksisterende sauebeite for at landskapsområdene rundt kulturstien skal ha naturlig
skjøtsel.
Friområde på Hestholmen
I områdeplanen for Krågøy og Hestholmen er det planlagt at Hestholmen skal etableres som et
friområde. Området ønskes brukt som et opplevelses- og informasjonsområde knyttet til kulturstien.
Det er et stort og flatt område som egner seg godt for å etablere teltområde med gapahuk,
benkeplasser, grillplass, miljøstasjon og toaletter. Hestholmen er et værhardt område med lite
vegetasjon i tillegg til at det er flatt, og det vil derfor være behov for å sette opp gapahuk og
levegger som gir live for vind og vær. Ryfylke friluftsråd har kommet med anbefaling om å
prosjektere mer robuste levegger og gapahuker her enn vanlig standard. For å kunne utforme et
bruksvennlig område på Hestholmen vil det være relevant å gjennomføre en grundig kartlegging av
vær- og vindforhold på holmen.
Ryfylke friluftsråd har også vist stor interesse for å etablere friområde her, og har uttrykket et ønske
om å anlegge et bryggeområde hvor det er mulighet for å legge til med kajakk. Denne skal også
følge krav til universell utforming.
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10.2 Langsiktig handlingsprogram

Område

KrågøyHestholmen
Hestholmen
KrossøyLeiasundet
Meling

Behov

Status

Universell Anslått
utforming kostnad

Ny kultursti

PU

Nei

80.000,-

Estimerte
vedlikeholds
utg. årlig
1000,-

Friområde
Skilting

PU
IP

Ja
Ja

200.000,15.000,-

1000,1000,-

200.000,15.000,-

50%
50%

Lekepark

IP

Ja

400.000,-

25.000,-

400.000,-

50%

IP= Ikke påbegynt

PB= Påbegynt

PU= Prosjekt utredes

Km= kommunale midler

Spm= hva kan dekkes av spillemidler
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Finansiering
Km
80.000,-

Spm
50%

11.1 Kart
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