
Sjekkliste – et verktøy for planlegging av anlegg 

Innholdsfortegnelse: 

• Søkerinformasjon

• Kommunal saksbehandling

1. Kulturdepartementets vilkår (KUD)

2. Krav til idrettslige mål og sikkerhet (KUD)

3. Trøndelag fylkeskommune sine vilkår og retningslinjer

3.1  Kommunal plan for idrett og fysisk aktivitet

3.2.  Trønderidrettens anleggsplaner

3.3.  Mål om økonomisk, sosial og miljømessig bærekraft

4. Trøndelag fylkeskommunes prioriteringer
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1. Anlegget tilfredsstiller Kulturdepartementets vilkår:

☒ Søker oppfyller vilkårene for å kunne søke på spillemidler

☒ Fagmessige og målsatte tegninger, samt kart i oppgitt målestokk er vedlagt søknaden

☒ Prosjektet er fullfinansiert, og alle poster er dokumentert

☒ Det finnes realistiske planer for drift og vedlikehold i anleggets levetid

☒ Søker har rett til bruk av grunnen hvor anlegget skal ligge

Kommentar (*Feltene for kommentarer utvider seg dynamisk) 

Xxxxxxxx kommune etablerer ny kunstgressbane ved Xxxxxxxxx skole. Anlegget er et

breddeanlegg og skal brukes til både kroppsøvingstilbud i skolen og av idretten utenfor 

skoletid. Anlegget skal bygges med miljøvennlige løsninger og uten bruk av kunstig 

ikke nedbrytbart innfyll.  

Dette er også en forutsetning for medfinansiering fra næringslivsaktør. 

Banen skal driftes av kommunens driftsavdeling ihht til leverandørens anvisninger og 

retningslinjer for drift av kunstgressbaner. 

Banen er planlagt med utgangspunkt i kunstgressboka, supplert med erfaringer fra 

prosjektet KG2021 

2. Anlegget tilfredsstiller krav til idrettslige mål og sikkerhet:

Kryss av for det som er relevant: 

☒ Sikkerhetssonene er fri for hindringer og installasjoner

☒ Idrettsdekket tilfredsstiller gjeldende krav, både funksjonelt og miljømessig

☒ Belysningen i anlegget tilfredsstiller gjeldende krav

☐ Takhøyden er tilfredsstillende for de ulike hallidrettene

☒ Anlegget er tilgjengelighet for alle, også personer med nedsatt funksjonsevne

Beskrivelse/kommentar 

Bakgrunn for planlegging: 

• Utforming - Kunstgressboka

• Erfaringer fra KG-2021

• Veileder universell utforming

• Lysveileder

3. Anlegget tilfredsstiller Trøndelag fylkeskommune sine vilkår:

3.1 Anlegget er omtalt og prioritert i en kommunal plan for idrett og fysisk aktivitet 

Navn på planen - med årstall 

Anlegget er tatt inn i plan for idrett og friluftsliv 20XX, behandlet i formannskapet XX.XX.20XX.

3.2. Anlegget er omtalt og prioritert i Trønderidrettens anleggsplaner* 

Navn på planen - med årstall  

Idrettens anleggsplan er enda ikke ferdig. Norges fotballforbund Trøndelag er orientert om prosjektet og 
anlegget vil bli tatt inn i NFF-Trøndelag`s plan. Norges fotballforbund har også bidratt med rådgiving i 
prosjektet. 

*Gjelder kun for STORE idrettsanlegg. Store idrettsanlegg defineres her som anlegg med en samlet kostnad på

minimum 10 millioner kr. Med Trønderidrettens anleggsplaner forstås vedtatte planer i Trøndelag idrettskrets

og/eller i en særkrets/forbund.
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3.3. Anlegget er planlagt og skal driftes med mål om økonomisk, sosial og 

miljømessig bærekraft  

a) Vi har gjort følgende vurderinger for å bli et mest mulig bærekraftig anlegg

Skriv kortfattet i dette skjemaet, og henvis evt. til vedlegg i søknaden 

Er det vurdert rehabilitering eller 
ombygging 

Anlegget er nytt. Eneste bane på dette anleggs-stedet 

(Se vedlagt kart fra anleggsregisteret lengre ned på lista) 

Arealbruk -om det f.eks. 
opparbeides på naturområde/ 
myr, eller på område med høye 
tomtepriser (byer/pressområder) 

Beskriv areal/grunnforhold 

Arealet er en del kommuneplanens arealdel. Området skal 

benyttes til fysisk aktivitet og idretts-formål og plasseres 

som en naturlig del av skolens behov for 

aktivitetsområder. Anlegget ligger også nært opp til 

boligbebyggelse og eksisterende idrettshall. 

Det er også planer om et delanlegg friidrett og 

nærmiljøanlegg i tilknytning til skolen.  

Planene gir med dette en effektiv bruk av grunn med 

grunnlag for sambruk-/flerbruk for skole og frivillige 

organisasjoner 

Før oppstart av byggearbeider skal området utredes for 

arkeologiske funn 

Riktig materialvalg - fra innkjøp 
til avhending 

Det er bestemt at det skal benyttes en miljøvennlig 

kunstgressløsning, men system er enda ikke endelig 

avgjort. Kunstgresset skal ha god kvalitet og slitestyrke, 

gode spillegenskaper for breddefotball og det skal ikke 

benyttes kunstig ikke nedbrytbart innfyll i gresset. 

Det legges stor vekt på at produktene i kunstgress-

systemet skal kunne gjenvinnes eller resirkuleres. 

Finnes det en realistisk 
driftsmodell 

Banen skal driftes av kommunens driftsavdeling ihht til 

leverandørens anvisninger og retningslinjer for drifta av 

kunstgressbaner 
Om energibruken er bærekraftig 
og effektiv 

Det skal benyttes energieffektive LED-armaturer. 

Styringssystem for tenning og slukking av lys 

Universell utforming og trygg 
tilgang 

Universell utforming av adkomstområder og HC-parkering 

i nærheten av banen. RWC på skolen kan benyttes 

Andre ting Banen skal benyttes året rundt og bruk og drift ihht 

kunstgressboka samt bruks-/driftsplakat for vinterdrift i 

KG2021 

b) Vi har gjort følgende vurderinger for størst mulig aktivitet for barn og unge

☒ Det er inngått samarbeid med andre lag og organisasjoner

☐ Det er inngått samarbeid med andre kommuner

☒ Anlegget kan enkelt lånes/leies av andre

☒ Barn og unge har deltatt i planleggingen av anlegget

☒ Det er planlagt for gode sosiale møteplasser i anlegget

☐ Annet

Beskrivelse/kommentar 
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Anlegget vil være et av flere anlegg som er knyttet opp mot skolen i Xxxxxxxxx 

• Det er planlagt flere aktivitetsanlegg som er tenkt finansiert inn under 
nærmiljøordningen

• Det skal bygges en sprintstripe for friidrett

• Anlegget ligger også i tilknytning til den kommunale barnehagen i Xxxxxxxx
• I forbindelse med disse anleggene vil det legges opp til naturlige sosiale 

møteplasser i tilpasset behov i ulike aldersgrupper og kjønn. Dette blir en viktig 
del av kommunens oppvekstmiljø.

• Det har vært avholdt møter der frivilligheten og barn og unge har fått komme 
med innspill til innhold i og utforming av anleggene

c) Vi har gjort behovsvurderinger og analyser før vedtak om utbygging

Begrunnelse for nytt anlegg [Flere kryss mulig] 

☐ Økning i antall aktive utøvere

☐ Økning i bruken generelt

☐ Aktiviteten er endret

☐ Anlegget er nedslitt

☒ Anlegg mangler

☐ Store arrangement planlegges

☐ Klimaendringer

☐ Annet

Beskrivelse/kommentar 

Anlegget bygges i tilknytningen til skolen og nært sentrum i Xxxxxxx. Xxxxxxxx er 

kommunesenteret og det tettest befolkede området i kommunen. Kommunen har 

tilflytning knyttet til oppbygging av xxxxxindustri og xxxxnæring. Kommunen ønsker 

å opprette gode aktivitetsflater for å skape et attraktivt bomiljø. 

Banen bygges i full størrelse for å dekke behovet for både seniorfotball og i tillegg 

være aktivitetsflate for barn og unge/skole og idrettslag 

Idrettslaget har avtale om fri bruk av bane 








