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1. Forord:  
Enhver kommune må ha en kommuneplan for idrett og friluftsliv. Planen skal omhandle kommunens 
målsettinger og prioriteringer innenfor fagområde på kort sikt (4 år) og på noe lengre sikt (inntil 12 
år). Handlingsplanen (planens kap. 6) danner grunnlag for søknad om spillemidler. 
Iveland kommune har videre en plan for folkehelse med tilhørende arbeidsgruppe der de fleste 
kommunale avdelinger er representert i tillegg til sentrale personer fra frivillige foreninger. Disse 
planene bør samordnes ved neste revisjon. 
 

Kommunestyret vedtok den 13.06.12 å igangsette arbeidet med en rullering av nåværende plan. Etter 
samråd med fylkeskommune og departement fikk vi muligheten til å utarbeide planen etter 
forvaltningslovens bestemmelser bygget opp rundt ulike strategier innenfor fagområdet. En 
arbeidsgruppe ble nedsatt og mandatet var som følger: 
«Utforme en strategisk plan for kommunens fremtidige idretts- og friluftspolitikk som bygger på 
kommuneplanens visjon, hovedmål og øvrige målsettinger» 
 

Iveland kommune har gjennom planprosessen lagt til rette for god deltakelse. Det er informert om 
prosessen gjennom kommunens månedlige informasjonsbrev, via nettsidene og facebook og ved 
annonse i Fædrelandsvennen. Det er avholdt folkemøte, møte med elevrådet ved Iveland skole og 
leder av Iveland idrettslag (Iveland idrettsråd) har vært med i arbeidsgruppa.  
 
2. Resultatvurdering av forrige plan 
Kommuneplan for idrett og friluftsliv ble siste gang behandlet av kommunestyret i september 2007. 
Handlingsplanen besto av en rekke uprioriterte tiltak men kun tre prioriterte nærmiljøtiltak.  
En kort status for de ulike prosjektene er følgende: 
 
Ballplass Skaiå:  
Kommunestyret vedtok den 05.09.07 å rehabiltere denne ballplassen like ved daværende skole og 
nåværende barnehage. Ballplassen ble rustet opp for kommunale midler.  
 
Tursti Vatnestrøm – Måvatn: 
Dette var et prosjekt i privat regi der mye godt grunnlagsmateriale ble utarbeidet. Prosjektet ble 
likevel ikke fullført ettersom det oppsto utfordringer man ikke klarte å løse. 
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Kringsjå: 
Kringsjå er et populært turområde helt sør i kommunen med stor kulturhistorisk verdi. Området hadde 
bosetning helt frem til 60-tallet med bl.a. egen skole. Etter at Kringsjå kraftstasjon ble nedlagt ble 
området fraflyttet. Agder Energi forvalter området i dag. Kommunene har blitt invitert til å overta 
driftsansvaret for området, men av ulike grunner ønsker man ikke dette, fortrinnsvis på grunn av 
betydelige utgifter til sikring av området. 
 
3. Sammenheng mellom kommunale planer: 
Tekstdelen av kommuneplanen for Iveland kommune er på åtte sider inkl bilder. Den ble siste gang 
vedtatt av kommunestyret 01.11.2011. Kommuneplanen er bygget opp rundt tre viktige begrep: 
a) Visjon – «Iveland kommune – et godt sted å bo» 
b) Hovedmål – «1500 innbyggere i 2015» 
c) Kjerneverdier med tilhørende målsettinger og strategier. Kjerneverdiene er: 
   1. Kommunen som tjenesteyter (henviser til a) og b) under) 
   2. Kommunen som eier og forvalter av fellesskapets verdier 
    3. Kommunen som forvaltningsorgan 
    4. Kommunen som samfunnsutvikler (henviser til c) under) 
   5. Kommunen som arbeidsgiver 
Kommuneplan for idrett og friluftsliv er utarbeidet i tråd med kommuneplanens målsettinger (sitater): 
a)  «Ivelands innbyggere opplever å ha gode levevilkår» 
    - Tilrettelegge for en aktiv og meningsfylt fritid i samarbeid med frivillige organisasjoner, 
        blant annet gjennom å utvikle gode møteplasser (strategi) 
b) «Barn og unge i Iveland opplever å ha gode oppvekstvilkår» 
    - Videreutvikle kultur- og fritidstilbudet til barn og unge på alle alderstrinn (strategi) 
c) «Iveland kommune har høy befolkningsvekst» 
    - Utvikle Birketveit til å bli et attraktivt og levende samfunn (strategi) 
 
Iveland kommune har sammen med de seks andre kommunene i Knutepunkt Sørlandet vedtatt en 
klimaplan. Ett resultat av dette er at vi ønsker å tilrettelegge for idrett og friluftslivsanlegg i nær 
tilknytning til områder der folk bor slik at utslipp av klimagasser vil ligge på et minimum.  
Vår egen folkehelseplan bør samordnes med plan for idrett og friluftsliv ved neste revisjon. 
 

Utvidelse av Ivelandshallen (prioritert tiltak i 2013) er tilpasset 
rådmannens forslag til budsjett for 2013, og beskrevet nærmere 
i kapittel 6.1. 
 
 
 

4. Utvikling og statusbeskrivelse: 
Iveland kommune har de siste ti årene opplevd en positiv befolkningsvekst og har ved inngangen til 
2012 ca 1300 innbyggere. I tråd med dette har flere private utbyggere gått i gang med tilrettelegging 
av boligområder i denne perioden i nær tilknytning til områdene Birketveit, Skaiå og Vatnestrøm.  
 
Birketveit: 
Det finnes i dag godkjente utbyggingsplaner for ca 400 boenheter i tillegg til prosjekter som er 
sluttført (Klokkargarden (10 boenheter)). «Åkle» (fremtidens landsby) vil gi nærmere 40 nye 
leiligheter samt næringsbygg. Dette er et samarbeid med nasjonale og fylkeskommunale aktører der 
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byggestart var i mai 2012. Hele kommunesenteret er rustet opp med grøntområder og andre 
trivselsfremmende tiltak de siste årene. 
 
Skaiå: 
Boligområdet Bjørnehatten på Skaiå er en større boligutbygging med inntil 150 boenheter. 
Opparbeidelse av området er startet, og de første boligene ventes innflyttingsklar i løpet av 2013. 
Kommunen ønsker å legge til rette for trivselsfremmende tiltak på Skaiå. Gjennom en 
utbyggingsavtale med Agder Energi, er det avsatt 1,0 mill kr til nærmiljøanlegg.  
 
Vatnestrøm: 
Private aktører har i samarbeid med kommunen lagt til rette for økt tilflytting gjennom 14 attraktive  
tomter på Heimreneskilen med nær tilknytning til Ogge. Skolen og barnehagen er samlokalisert og 
kommunestyret har satt av 25 mill kr til bygging av nye lokaler som skal stå ferdig sommeren 2013. 
 

I nær tilknytning til Vatnestrøm ligger innsjøen Ogge, et flott 
rekreasjonsområde med rike muligheter for friluftsliv. Det finnes i dag 
noen mindre områder langs Ogge som er tilrettelagt for publikum. På 
østsiden av innsjøen (Birkenes kommune) ble det bygget en ny 
leirplass i 2009 i regi av Midt-Agder Friluftsråd. 
 
 
Iveland kommune har i dag en god del anlegg som tilfredsstiller 
mange behov. Utviklingen i samfunnet gir oss likevel noen 
utfordringer som vi ønsker å møte på en god måte: 
- Åkle (Birketveit (skissen til venstre)): Sentrumsutviklingen og økt 
befolkningstetthet i området vil gi større etterspørsel etter idrett og 
friluftsanlegg i nærmiljøet. 

- Tilrettelegge for enkle idretts og friluftsanlegg i tilknytning til skoler/barnehager og boligområder 
- Iveland kommune har i dag ingen ballbinge. En kunstgressbane på Birketveit mellom eksisterende 
idrettshall og Iveland skole vurderes.       
 
 
5. Målsettinger 
 
Vi har tidligere i planen skissert kommuneplanens overordnede visjon og hovedmål: 
 
Visjon  : Iveland kommune – et godt sted å bo! 
Hovedmål : 1500 innbyggere i 2015  
 
Iveland kommune sin overordnede målsetting for utbygging og bruk av anlegg og områder samt 
tilrettelegging for fysisk aktivitet og friluftsliv bygger på kommuneplanens ordlyd, og er som følger: 
 

        
                    Idrett og friluftsliv skal være med på å  
                    gjøre Iveland til et godt sted å bo! 
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5.1: Strategier: 
Kommuneplan for idrett og friluftsliv bygger på følgende strategier: 

1. Bygge og videreutvikle anlegg i nær tilknytning til områdene 
Vatnestrøm, Skaiå og Birketveit og ved offentlige områder der barn og 
unge ferdes på dagtid. 
2. Bygge og videreutvikle anlegg som er tilpasset brukergruppene som 
bor i nærområdet. 
3. Legge til grunn vedtatt klimaplan i Knutepunkt Sørlandet ved 
bygging og utvikling av anlegg. 
4. Legge til rette for det enkle friluftslivet i alle deler av kommunen 

 
6. Handlingsprogram  
Det er en forutsetning for tildeling av spillemidler at det aktuelle anlegget for idrett eller 
friluftslivsformål er prioritert fra kommunen gjennom et handlingsprogram. Videre må det være 
samsvar mellom vedtatt handlingsprogram og budsjett / økonomiplan. Gjennom prosessen som har 
vært avholdt i Iveland kommune har man fått innspill fra innbyggerne, lag og foreninger og ansatte i 
kommunen.  
Utviklingstrekkene som er nevnt i kap 4 gir gode muligheter for utvikling av områder innenfor idrett 
og friluftsliv i store deler av kommunen. Prosjektene ligger likevel 1-3 år frem i tid og 
detaljplanleggingen er ikke sluttført. Anleggene er lagt inn under kap 6.2 men vil bli prioritert 
gjennom handlingsprogrammet så snart detaljene og finansieringen kommer på plass.       
  
6.1: Handlingsprogram idrett og friluftsliv 2013 – 2016: 
Iveland kommune har prioritert følgende prosjekt i planperioden: 
 
Ordinære anlegg: 
1. Utvidelse av Ivelandshallen (2013): 
    Et tilbygg til Ivelandshallen dekker behovet for økte arealer ifm. skoledriften de neste årene. 
    Etter dette skal lokalene benyttes til treningsrom / treningssenter (tilskuddsberettiget) som skal  
    legge til rette for fysisk aktivitet for store og små samt gi store muligheter rundt  
   Samhandlingsreformen relatert til folkehelse, fysisk fostring og tidlig innsats. Samlet areal er på 244m2. 
 
Pri. Ord. anlegg Ans. Tot.        2013        2014        2015        2016 
    K S PR K S PR K S PR K S PR 

1 Utvidelse av  
Ivelandshallen 

IK 5500 4800 700           

 
Forklaringer: 
Pri.  : Prioritet    Ord.anlegg : Ordinære anlegg 
Ans.  : Ansvarlig utbygger     Tot.  : Totale kostnader 
K  : Kommunale midler   S  : Spillemidler 
PR  : Private midler eller dugnad 
 
6.2: Langsiktig uprioriterte tiltak i planperioden 2013 – 2022: 
Ordinære anlegg: 
* Orienteringskart     : Kristiansand OK arbeider med ulike kartplaner  
* Rundløype rundt Birketveittjønna : En tursti med lys er diskutert 
* Kunstgressbane Birketveit  : Kunstgressbane (7`er) kombinert med bane for paintball  
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          på dagens grusbane mellom Iveland skole og 
          Ivelandshallen.  
* Lysløype Birketveit    : Ligger inne i reguleringsplan Iveland hyttetun  
* Utvidelse/forlengelse av lysløype : Mot Fjermeroskilen/Ogge gjesteheim. Alternativt  
           turløype. Vurdere bro over Fjermeroskilen. 
          Asfalt – brukes til rulleski / rulleskøyter. 
* Tennisanlegg 
* Nytt dekke Ivelandshallen  
* Varmtvannsbasseng / svømmehall  
* Skatepark  
* Bane for cross/trial/4-hjulinger 
 
Nærmiljøanlegg: 
* Åkle turstiområde (2014)  : Ifm bygging av «Fremtidens landsby» på Birketveit 
          er det prosjektert tursti ved Birketveittjønna. 
* Nærmiljøanlegg Skaiå (2015) : Ifm utvidelse av Iveland kraftstasjon er det satt av 
         penger til nærmiljøanlegg på Skaiå. Dette vil bli  
          gjennomført i nært samarbeid med lokalbefolkningen. 
* Nærmiljøanlegg Vatnestrøm : Ifm utvidelse av Vatnestrøm oppvekstsenter er det mulig 
         å legge til rette for nærmiljøanlegg, bl.a. sandvolleyballbane  
* Turstiområder   : Birketveit – Tingtjønn  
       : Ivelandsheia (øst for Ivelandshallen) 
        : Vatnestrøm – Måvatn ca 3 km 
            : Budalshei-Halvfar-Skaiå (gml byvei, merket stolper) 
* Skiløype Vatnestrøm – Birketveit : Forbedre grunnforholdene  
* Ballbinge    : Skaiå, Skisland, Vatnestrøm og Birketveit 
* Løpetrase    : Grus, minimum 2 km, sentral beliggenhet 
* Merke gamle ferdselsveger  : Gamle Dalevegen fra Setesdal til kysten, gikk over Grosås mot 
         Rossås / Frøyså. Videre er det rester av gammel ferdselsåre 
         på strekningen mellom Dalane - Iveland kraftstasjon. 
                           I tillegg har man Kongevegen (vest – øst). Gammel kirkeveg 
           Felles: Lite synlig i dag. Mye historie knyttet til rutene 
 
6.3: Behovsanalyse: 
Utvidelse av Ivelandshallen / treningssenter: 
Et treningssenter i tilknytning til hallen vil legge til rette for fysisk fostring for både store og små. 
Vi ser for oss et godt samarbeid mellom ulike aktører som Iveland skole, frivilligsentralen, Iveland 
frisklivssentral, frivillige organisasjoner, helse- og omsorgssektoren og bygdefolk flest. Med et 
treningssenter og idrettshall i tilknytning til sentrumstomta/Åkle, vil Iveland ikke bare være et godt 
sted å bo, men også et godt sted å trene! De nye valgfagene for ungdomstrinnet innenfor fysisk 
fostring er gode argumenter for et treningssenter i nær tilknytning til skolen. 
 
6.4: Driftsutgifter: 
Driftsutgiftene ved utvidelse av Ivelandshallen dekkes av Iveland kommune og vil bli lagt inn i 
budsjettene fra og med år 2013. 
 


