
Søknad om IDRETTSFUNKSJONELL 

FORHÅNDS-GODKJENNING 
av byggeplaner for idretts-anlegg og regionale/lokale 

kulturbygg.

Søker:
Adresse:
Postnr./Sted:
Kontaktperson:                                                                     Telefon:
E-post:                                                                                   Telefax:

Det søkes om idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning av planer for:

Vedlegg som skal følge søknaden i 3 eksemplarer.  Sett kryss i ruten.
 Bekreftelse på godkjente vedtekter om en ikke automatisk er søknadsberettiget.
 Opplysning om anleggets plass i kommunal plan for idrett og fysisk aktivitet.
 Oversiktskart i M 1:5000 (økonomisk kartverk) 
 Situasjonsplan i M 1:1000 eller 1:500 og utenomhusplan i M 1:500 eller 1:200
 (Målsatte tegninger, lengde- og høydemålestokk, snitt og profiler – tas med)
 Bekreftelse på at grunnen er regulert og kan benyttes til formålet, selv om utbygger ikke eier 

grunnen. På privat grunn må det foreligge en tinglyst leieavtale på 20 år (nærmiljøanlegg) eller
40 år (ordinære anlegg). På kommunal/fylkeskommunal grunn må det foreligge en 
underskrevet avtale om disposisjonsrett på like mange år – mellom partene. 

 Behovsoppgave som grunnlag for dimensjonering. 
 Enkelt kostnadsoverslag / foreløpig plan for finansiering.
 Plan for drift og vedlikehold av anlegget, med budsjett.
 Dokumentasjon av anleggets tilpasning til nabobebyggelse og landskapets karakter.
 Romprogram (gjelder regionale/lokale kulturbygg)
 Plantegninger av alle etasjer i mål 1:100 (gjelder alle typer hus)
 Snitt i mål 1:100 (gjelder alle typer hus)
 Fasadetegninger i mål 1:100 (gjelder alle typer hus)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
o Søknad om idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning av planer for idrettsanlegg og 

regionale/lokale kulturbygg skal sendes kulturkontoret. Søknad kan sendes inn hele året, men 
det må være søkt om idrettsfunksjonell forhånds- godkjenning før 1. SEPTEMBER før det kan 
søkes om spillemidler året etter. (søknadsfrist for spillemidler året etter er 1.OKTOBER til 
kommunen)

o Idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning må foreligge før byggearbeidet starter.
o Idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning gjelder for 2 år.  Innen den tid må byggearbeidet være 

igangsatt.  En tidligere godkjenning kan også fornyes om arbeidet ikke er igangsatt innen 2 år. 
Søknader kan sendes hele året.

o Idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning gir ingen garanti for tilskott av spillemidler.
o Idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning er ikke byggetillatelse. Det må søkes kommunen om 

egen byggetillatelse før igangsetting, graving etc..

Planen er idrettsfunksjonelt forhåndsgodkjent:

Sted/dato                                                         avd. kultur  (stempel/underskrift)



Skjema for

INNRAPPORTERING AV PLANER  
for anlegg for idrett og friluftsliv.

Anleggseier/byggherre:
Adresse:
Kontaktperson:                                                      Telefon:
E-postadresse:

Planlagte utbygging / anlegg i prioritert rekkefølge (inkl. tidligere innmeldte anlegg):

Type anlegg: Totale 
kostnader

Kommunal 
andel (i %)

Realisering, ønsket år

1.
2.
3.

Registrering av langsiktig behov for anlegg for idrett og friluftsliv:

1. Hvilke idretter/aktiviteter i laget hemmes av mangelfull anleggsdekning?

_________________________________________________________________________________

2. Hvilke anlegg har laget behov for med tanke på å utvide eksisterende aktiviteter til nye
grupper?

_________________________________________________________________________________
     
3. Hvilke anlegg har laget behov for med tanke på å igangsette nye idretter og nye aktiviteter?

_________________________________________________________________________________

Sted Dato Underskrift

Frist for innmelding:  …………..  (frist bestemmes av kommunene selv)

For nye anlegg må det vedlegges:
o Bekreftelse på godkjente vedtekter om en ikke automatisk er søknadsberettiget.
o Dokumentasjon på at grunn er regulert til formålet og at en har leieavtale som gir rett til bygging av 

anlegget
o Behovsbeskrivelse som sier noe om hvem anlegget er for og hvor mange brukere og hvilke alder 

brukerne har
o Foreløpig kostnadsoverslag med finansieringsplan. 
o Dersom noen av tidligere planlagte anlegg utgår, må det gis beskjed om dette.



o Idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning av planer må søkes på eget skjema.  Idrettsfunksjonell 
forhåndsgodkjenning må foreligge før byggestart og før søknad om spillemidler og kommunale midler 
kan fremmes.
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