
 
  
 
 
 
Sjekkliste – et verktøy for planlegging av anlegg  

Obligatorisk vedlegg til spillemiddelsøknad –ordinære anlegg (nye søknader) 

Gjennomgås sammen med kommunen tidlig i planleggingsfasen 
 

Fylles ut av søker 

Navn på søknad   Navn på anlegg  

  Anleggsnr.  

Utfylt av (navn)  Organisasjon  

E-post  Telefon  

Kommunenavn  Utfylt dato  
 
 

Fylles ut av kommunen 

Fase 1 - Tidlig i planleggingsfase 
Utfylt av (navn)  Stillingstittel  
Første kontakt, og gjennomgang kommune og 
søker 

Dato  

 
 
Fase 2 – I forbindelse med kommunens kontroll av spillemiddelsøknaden 

☐ Kommunen har veiledet søker etter beste evne, og bekrefter at sjekklista er tilfredsstillende 
utfylt 

☐ Kommunen bekrefter at søknaden tilfredsstiller både Kulturdepartementets bestemmelser og 
Trøndelag fylkeskommune sine vilkår 

☐ Kommunen bekrefter at anlegget vil bidra til best mulig måloppnåelse iht. kommunale, regionale 
og nasjonale mål – «Rett anlegg på rett plass» 
 

Kommentarer fra kommunen: 

 

 

 

 

Utfylt av (navn)  Stillingstittel  
Gjennomgang fase 2 Dato  

 
Øvrige felt fylles ut av søker 

 
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)  
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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  

 
 

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 
 

 
 
3.2. Anlegget er omtalt og prioritert i Trønderidrettens anleggsplaner*  

Navn på planen - med årstall  

 
*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.  
 
 
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 
 

 

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

 

Riktig materialvalg - fra innkjøp 
til avhending 

 

Finnes det en realistisk 
driftsmodell 
 

 

Om energibruken er bærekraftig 
og effektiv 
 

 

Universell utforming og trygg 
tilgang 

 

Andre ting 
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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  
 

 
 
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  
 

 
Hvilke anlegg med lignende tilbud finnes innenfor samme geografiske område.  
Beskriv også reiseavstand og kollektive transportmuligheter.  
Søk i anleggsregisteret, eller kontakt kommunen/fylkeskommunen eller idrettsråd/krets. 

 

 
Hvilke konsekvenser vil nytt anlegg evt. kunne få for disse naboanleggene. 

 

 
Hvilke konsekvenser vil nytt anlegg ha for den enkelte brukeren [Flere kryss mulig] 

☐ Bedre trenings- og konkurranseforhold  

☐ Økning i aktivitetsavgiften 

☐ Endring i dugnadsbehovet 

☐ Kortere reisevei  

☐ Annet  

Beskrivelse/kommentar  
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4. Anlegget tilfredsstiller Trøndelag fylkeskommunes prioriteringer: 
    [PS! Kun ett kryss] 

☐ 1. Interkommunale anlegg. Som definert i Bestemmelsene kap. 2.5.4. Bindende avtale 
mellom minst to kommuner må vedlegges 

☐ 2. Attraktive aktivitetsanlegg. Dette er anlegg både inne og ute, som er tilrettelagt for 
allsidighet og inkluderende og attraktive møteplasser i nærmiljøet og ved skoler  

☐ 3. Idrettsanlegg med høyt aktivitetspotensiale for barn og unge, -i områder med lav 
anleggsdekning for de aktuelle idrettene. Anleggsdekningen i området må dokumenteres. 

☐ 4. Nødvendig oppgradering av eksisterende anlegg, der laget eller kommunen er tildelt 
mesterskap på nasjonalt eller internasjonalt nivå. Dokumentasjon må vedlegges. 

Beskrivelse/kommentar  
 

 
 
 
 

Denne sjekklisten skal følge spillemiddelsøknaden, og skal fylles ut av søkerne.  
Kommunen skal kun fylle ut sine felt på første side. Fylkeskommunen anbefaler at 
kommunerådgiver fyller ut kommunens del av sjekklista som søker har lagt ved, lagrer ferdig 
utfylt sjekkliste i pdf-format før dokumentet legges tilbake som vedlegg til søknaden i 
anleggsregisteret. 

Sjekklista gjelder kun for ordinære anlegg, og for nye søknader. Sjekklista vil bli benyttet i 
prioriteringsarbeidet i Trøndelag fylkeskommune.  

Spørsmål til bruk av skjemaet må avklares med din kommunen, eller med fylkeskommunen. 
Søknader som ikke tilfredsstiller vilkårene vil bli sendt i retur, og blir ikke prioritert. 

For øvrig veiledning i anleggsplanleggingen se publikasjoner på www.idrettsanlegg.no og 
www.godeidrettsanlegg.no 
Trøndelag fylkeskommunes mål og retningslinjer finnes på www.trondelagfylke.no/spillemidler 

 
 

Postadresse: Fylkets hus, Postboks 2560, 7735 Steinkjer 

Telefon: 74 17 40 00 | Epost: postmottak@trondelagfylke.no| Org.nr: 817 920 632 


