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Ordfører har mottatt følgende interpellasjon:
Askøy Roklubb ble fratatt regattabanen i 2006 og ronøstet i 2017som var etablert i og ved
Askevatnet. Bakgrunnen er at Askevatnet skal være kommunens fremtidige drikkevann. Nå er
det muligheter for å etablere et erstatningsareal ved Hopsvatnet.
Nålaneset er et område som ligger i reguleringsplanen til Blå Kors plan 389 Haugane på 56 da i
Askøy kommune.
Hop Videregående skole er etablert i område i dag og vil nå kunne utvide sin aktivitet. Deler av
eiendommen er i dag utleid som helseinstitusjon til Helse Bergen. Helse Bergen har fått nye
bygg i h.h.t. reguleringsplanen. Planen er tilpasset Helse Bergen sine behov. I tilknytning til
eksisterende boligområde i sør-øst er det i planen lagt inn et boligområde med flere boenheter
som småhusbebyggelse. Område mot vannet i sør er regulert som friluftsområde med adkomst
via innregulerte turveier. I søre del av planområdet er det avsatt et område for idrett /
vannsport. Her er regulert inn en kjørbar turvei helt frem til område for vannsport og
friluftsområde.
Reguleringsplanen for Haugane som er Blå kors sin eiendom på Strømsnes, gir mulighet for å
etablere et friluftsområde på Nålaneset. Det er i tillegg gitt anledning til å etablere senter for
vannsportsaktiviteter. Askøy roklubb skal etablere seg her etter at Askøy kommune kjøpte opp
Ronøstet de hadde på Sæterstølen og roing på Askvatnet måtte opphøre. Dette er nå under
etablering da veien frem til område nærmer seg ferdigstillelse. Veien har et stigningsforhold
som er godkjent for rullestoler og området forutsettes gjøres tilgjengelig for rullestolbrukere.
Meg bekjent har Askøy ingen offentlige områder med badestrand og toaletter tilknyttet offentlig
VA samt bading i ferskvann. Det er derfor en unik mulighet for et moderne og fremtidig
friluftsanlegg.
Når Askøy roklubb nå skal bygge et bygg som etter reguleringsforskriftene kan ha en størrelse
på 200 m² er det viktig at dersom kommunen finner det formålstjenlig å bidra til realisering av
friluftsområdet allerede nå signaliserer muligheten for et slikt prosjekt. I tillegg til roklubbens
areal kan det etableres toalettfasiliteter og dusjmuligheter for friluftsområdet. Det er vesentlig
at dette signaliseres i prosjekteringsfasen. Det er mulig å få til dette utenfor kommunens trange
budsjetter. Kriteria for å søke slike midler er ifølge Gjensidigestiftelsen sin hjemmeside;


Medlem av Interkommunale friluftsråd



Offentlige virksomheter kan søke om midler dersom de inngår i et spleiselag med
frivillige organisasjoner dersom den sistnevnte står som mottakere av støtten

Det er da slik at det ikke trengs de store midlene, men litt kløkt for å få dette til. Det har vært
kontakt med BOF om dette, men det er lite investeringsmidler for utbygging av friluftsområder.
Signalene er imidlertid at dette er svært interessant. Av BOF sine områder er det svært få som
er tilknyttet offentlig VA.
Siden kriteria for å søke midler fra stiftelser o.l. synes tilfredsstilt med Askøy roklubb som
frivillig organisasjon er mulighetene for tilskudd tilstede.
1. Kan ordfører tilrettelegge for at det utredes å etablere et friluftsområde på Nålaneset i
samarbeid med Askøy roklubb der toalettfasiliteter etc. bygges som tillegg til roklubbens
arealer. Det kan være mulig å finansiere prosjektet v.h.a tilskudd fra stiftelser og fond.
2. Askøy roklubb er kommet i gang med prosjektet, har fått tilsagn om spillemidler og har
etablert vegen ut i området. Det haster derfor med å avklare interessen fra kommunen
sin side. Rådgiver idrett og nærmiljø Sverre Jokstad er kjent med prosjektet og siden
dette har utspring fra idrettsorganisasjon der spillemidler er en vesentlig del av
finansieringen, må utredningen vurderes lagt til Rådgiver idrett og nærmiljø.

Ordførers svar på interpellasjonen:

Ordfører viser til «Temaplan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet 2015-2019, vedtatt i
kommunestyret, sak 136/15, 29.10.2015, som sier at kommunen arbeider med å sikre
allmennhetens rett til ferdsel og opphold i naturen. En av utfordringene er å få sikret og utviklet
friluftsområder tilknyttet vann. (s8). Det er også beskrevet at kommunen har potensiale for økt
fysisk aktivitet og friluftsliv i marka.
Omtalte tiltak ved Nålaneset er viktig for allmennheten, det ligger ved en innsjø, og det er gruset
turvei fram til neset. Foreslåtte utbygging av et fremtidig aktivitetssenter vil supplere
opplevelsene i området. Området er omtalt i «Kartlegging og verdsetting av friluftsområder i
Askøy Kommune», sist revidert mai 2018, området er regulert til felles friområde og
kategorisert som A- område som betyr «Svært viktig friluftsområde».
Eiendommen eies av Blå kors og de er positive til de foreslåtte tiltakene. Hop videregående
skole ser det som et flott supplement til sine uteområder. Det vil også åpne opp for mer allmenn
ferdsel.
Nålaneset, står på uprioritert liste i handlingsplan for anlegg og områder (4år) 2018-2022.
Interpellasjon med svar foreslås oversendt til utvalg for oppvekst.
Kleppestø, 18.9.2018

Terje Mathiassen
ordfører

