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IDRETTSFUNKSJONELL FORHÅNDSGODKJENNING NY IDRETTSHALL I 

BØRSA MED LØPEBANER, EKSTRA LAGER OG BASIS- OG TURNHALL-

TILRETTELEGGING OG FOR NÆRMILJØANLEGG VED SKAUN 

UNGDOMSSKOLE 
 
Skaun kommune mottok den 21.12.2017 søknad om idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning av 
planene for idrettshall ved Skaun ungdomsskole og kultursenter med løpebaner, ekstra lager og basis- 
og turnhalltilrettelegging. Sammen med dette søkes det også forhåndsgodkjenning for nærmiljøanlegg 
ved Skaun ungdomsskole.  

 
Skaun kommune har vurdert planene og godkjenner med disse følgende merknader:  

● Det forutsettes at det nye idrettsdekke tilfredsstiller funksjonskravene for gulv i idrettsbygg og 

at det blir levert felttest av dekket etter overlevering. Det bør også gjøres en vurdering av 

hvilken type tartan som tilfredsstiller brukernes behov og hallens behov for at dette området til 

sambruksløsninger.  

● Det forutsettes at valgt belysning i idrettshallen tilfredsstiller krav i henhold til NS-EN 12193, 

klasse 2.  

● Det forutsettes at anlegget er gjort tilgjengelig for brukere med nedsatt funksjonsevne og at 

garderober, dusjrom og toaletter utformes og utstyres i samsvar med veileder “Universell 

utforming av idretts- og nærmiljøanlegg” V- 0511 (2012).  

● Det forutsettes at det gjennomføres en prosess som involverer brukere før etablering av basis-, 

turn- og kampsportdelen av idrettshallen, som igjen ender i en beskrivelse av hvordan hallen 

skal tilrettelegges for turn og kampsport. Kultur, fritid og frivillighet vil sammen med søker 

sende søknad til Kulturdepartementet for særskilt vurdering av spillemidler til basishall/turnhall 

og kampidrettsanlegg.  

● At vedlegg som ikke følger søknaden av 21.12.2017 ettersendes innen rimelig tid. Vi gir søker 

frist til 1. mars 2018 for å få dette på plass.  

● Når det gjelder ettersending for planene for nærmiljøanlegg må disse være på plass før bygging 

starter. En må da også vurdere om det skal sendes ny oppdatert søknad om 

forhåndsgodkjenning, da det vel ligger i prosjektet at disse byggearbeidene først vil starte i 

2020.  



● Vi ber om at det ettersendes nye oppdaterte tegninger for plan 1 umiddelbart. Tegninger for 

alle fire plan vil så stemples og sendes tilbake og være vedlegg til forhåndsgodkjenninga.  

 

Det kan søkes om tilskudd på ⅓ av kostnadene inntil:  

● 10 mill. kroner til flerbrukshall 25 x 45 m, med to sett garderober.  

● 500 000 kroner til ekstra lager (det er krav om minimum 50 m2
 ekstra ut over de pålagte 100 m2, 

i tegningene vises det til 59 m2 ekstra).  

● 500 000 kroner til delanlegg friidrett (innendørs) sprintbane 37 m tre baner med banebredde 

1,22 m. 

● Åpner for mulighetene for å søke tilskudd til basishall-elementer og kampsportutstyr. 

Søknadssum ikke fastsatt, og vil trenge særskilt vurdering av Kulturdepartementet.  

 

For følgende nærmiljøanlegg kan det søkes om tilskudd på 50 prosent av godkjent kostnad inntil:  

● 1,2 mill. kroner til nærmiljøanlegg inkl. treningspark.  

 

Godkjenningen gjelder for 2 år og byggearbeiderne må igangsettes innen denne tid, hvis ikke må det 
søkes om forlengelse. Skulle planene for anlegget bli endret, må nye oppdaterte planer sendes inn til ny 
idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning. Idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning gir ikke garanti for 
tilskudd fra spillemidlene, men skal følge som vedlegg til spillemiddelsøknaden.  
 
Idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning må foreligge før byggearbeidene igangsettes.  

 

 
 
 
Med hilsen 
    
    
    
Steinar Haugen Jartrud M Åsvold  
Fagleder kultur Idretts- og friluftskonsulent  
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