
SØKNAD OM TEKNISK/FUNKSJONELL FORHÅNDS-GODKJENNING 
AV BYGGEPLANER FOR ANLEGG INNEN IDRETT OG FYSISK 
AKTIVITET, OG REGIONALE/LOKALE KULTURBYGG 
 

Søker: 

Adresse: 

Postnr./Sted: 

Kontaktperson:                                                                     Tlf/mobil: 

E-post:                                                                                    

 

Det søkes om teknisk/funksjonell forhåndsgodkjenning av planer: 
 

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 15. 
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                                                         Kultur og idrett  (stempel/underskrift) 

 


