
 
 
 
 
Til Ås kommune        Ås 9. august 2019 

 

Høringsuttalelse fra Ås idrettsråd angående områdereguleringsplan Ås Sentralområde.  

Vi viser til høringsdokument datert 30.05.19 vedrørende områdereguleringsplan Ås Sentralområde.  
 
Ås Idrettsråd er ett felles organ for idretten i Ås Kommune som er organisert via Norges 
Idrettsforbund.  
 
Den organiserte idretten i Ås kommune har i mange år hatt svært dårlig trenings og 
konkurransevilkår. Dette gjelder særlig tilgang på kunstgress, hallflater, og svømmeanlegg. For 
enkeltidretter som fotball og friidrett har situasjonen blitt betydelig dårligere etter at kommunen 
valgte å benytte seg av grusbanen ved Ås stadion som lokasjon for modulskolen.  
 
Ås Idrettsråd har dokumentert situasjonen via Idrettspolisk dokument (se link), på politisk 
idrettskonferanse og i regelmessige samarbeidsmøter med Ås kommune.  
 
De nye hallene som er bygd og planlagt bygd, ved Solberg, Rustad, Ås Videregående og Åsgård Skole 
bedrer treningsvilkårene i det korte bilde for hallidrettene. Hallidrettene kan om noen år gi sine 
medlemmer ett tilfredsstillende tilbud gitt dagens innbyggertall. Det er imidlertid ingen konkrete 
planer om mer kunstgress eller svømmeanlegg i kommunen.   
 
I den nye sentrumsplanen legges det opp til en betydelig befolkningsvekst. Vi må derfor forvente at 
det blir knapphet på treningsfasiliteter hvis ingen nye tiltak iverksettes. 
 
I de siste årene har administrasjonen i Ås kommune bedt om innspill til hva idretten trenger, og hvor 
anleggene bør ligge. Ås Idrettsråd har hele veien kommunisert at vi ønsker nye anlegg i nærheten av 
de anleggene vi har, og at anleggene blir sentrumsnære. Dette ble blant annet spilt inn skriftlig 15. 
september 2017 på forespørsel fra administrasjonen i ÅS Kommune.  Sentrumsnære anlegg i 
tilknytting til dagens anlegg vil redusere transportbehovet, øke samarbeidet mellom ulike Idretter og 
gi effektiv tidsbruk for trenere og lagledere.  
 
Områdene B1, B2, B3 og BAA i sentrumsplanen er pr i dag i hovedsak regulert til industri og næring. 
Dette er ett av områdene Ås Idrettsråd tidligere har spilt inn som areal til idrettsformål. Deler av 
dette arealet kunne passet meget bra til idrettsaktivitet da det er i nærheten av eksisterende anlegg, 
sentrumsnært og i gangavstand fra Ås ungdomsskole, Rustad skole og Åsgård skole.  
 
I områdereguleringsplanen er det satt av areal til grøntområder, friareal og lekeplasser. Dette mener 
Ås Idrettsråd er bra. Men det hjelper lite for den organiserte Idretten. Den organiserte idretten i Ås 
er kommunens største frivillige organisasjon, og den drives i all hovedsak på dugnadsinnsats. Det er 
rimelig for barn og unge å delta på idrettsaktiviteter, og vi gir barn og unge et aktivitetstilbud på 
kveldstid. Vi er imidlertid avhengig av kommunale-anlegg for å gi barn og ungdom ett godt tilbud.   
 
Ås idrettsråd synes det derfor er beklagelig at det i planen ikke er tatt hensyn til våre tidligere 
innspill, og at kommunen ikke har tatt innover seg det delvis prekære behovet for nye anlegg.   
 

https://aasidrettsraad.files.wordpress.com/2018/03/6-tilstandsrapport-politisk-dokument-idrettsanlegg-i-c3a5s.pdf


 
 
Vi oppfordrer administrasjonen og politikerne om å revidere planen, ta innover seg at kapasiteten på 
dagens idrettsanlegg er sprengt, at enkelte idretter må si nei til nye medlemmer, og derfor operer 
med ventelister. Tilnærmet ingen idretter i Ås får trent så mye som de ønsker.  
 
Skal vi ha den innbyggerveksten i Ås kommune som planen legger opp til, uten å bygge nye anlegg, vil 
resultatet bli svært dårlig og mange barn og ungdom vil få redusert fritidsaktivitetene sine kraftig. 
Dette mener vi er svært uheldig for Ås kommune.  
 
 

Med vennlig hilsen 

Eyvind H. Solbu 

Leder Ås Idrettsråd 


