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Anleggsnr.: Dato: Dato planlagt byggestart: 

Anlegg: 

 

Søker: 

 

 

SJEKKLISTE – haller o.l. 
 

OK 
 

Avklaring gjenstår / merknader 

Nødvendige vedlegg 

1. Anleggets plass i kommunal plan.  

2. Redegjørelse for universell utforming. 

3. Situasjonsplan  

4. Behovsoppgave. 

5. Enkelt kostnadsoverslag. 

6. Foreløpig plan for finansiering og drift av 

anlegget. 

7. Dokumentasjon av anleggets tilpasning til 

nabobebyggelsen.  

8. Plantegninger av alle etasjer,  

9. Snittegninger som viser takhøyde, stigning på 

eventuelle tribuner o.l. 

10. Fasadetegninger. 

11. Redegjørelse vedrørende arkitektur og miljø.  

( V-0914 B og V-0915 B). 

12. Spesifikasjon av type gulvbelegg i hallen 

13. Lysberegning i hallen (luxverdi, jevnhet o.l.) 

14. Andre vedlegg i.h.t. bestemmelser (V-0732, 

vedlegg 12) - for eksempel uttalelse fra 

politi(skyteanlegg), mattilsyn (stall)og konsesjon 

fra Fylkesmannen for skiheis/skitrekk. 
15. Tilstandsanalyse (ved alle rehabiliteringer) 

utført av fagkyndige. 

 

   

Er anlegget en del av en vedtatt kommunal plan 

som omfatter idrett og fysisk aktivitet?   
            -Ref. 2.2.8. Kommunal plan 

    

Tilfredsstiller søkeren kravene til søkere? 

- Ref. kap. 2.2.1. Krav til søker 

  

Eiendomsrett eller feste-/leierett til grunn: 

- Ref. kap. 2.2.5. Krav til eiendomsrett eller feste-/leierett 

til grunn 

  

Krav til idrettslige mål og sikkerhet   

16. Tilfredsstiller anlegget gjeldende krav til 

idrettslige mål og krav til sikkerhet?  

17. Er sikkerhetssonene fri for hindringer og 

installasjoner. Det kan ikke gis dispensasjon fra 

sikkerhetskrav. 

18. Tilfredsstiller idrettsdekket gjeldende krav? 

19. Tilfredsstiller belysningen i hallen krav i standard 

NE-EN 12193? 

20. Tilfredsstiller fri takhøyde i hallen/salen de 

idrettslige krav, så som minimum 7 m for 

idrettshaller?  Foreligger det andre særkrav om 

større takhøyde? 
 

Ref. veileder ”Flerbrukshaller”, ”Universell utforming av 

idretts- og nærmiljøanlegg” – V-0511(2012), ”Veileder om 

idrettsbelysning (Lyskultur)”, osv 
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Universell utforming 
21. Tilfredsstiller idrettsanlegget krav til 

tilgjengelighet for personer med nedsatt 

funksjonsevne både som utøver, publikum, trener, 

dommer og arrangementsteknisk personell? 

22. Er minimum et sett med garderober universell 

utformet? 

23. Er minimum en trener/dommergarderobe 

universelt utformet? 

24. Er det avsatt plasser for bevegelseshemmede på 

tribune eller galleri? Disse plassene skal være 

sentralt plassert og være i tilknytning til de 

ordinære tilskuerplassene. 

25. Er det avsatt tilstrekkelig med HC -

parkeringsplasser nær inngangen til anlegget? 
Ref. veileder ”Universell utforming av idretts- og 

nærmiljøanlegg” – V-0511 

  

Er anlegget egnet til formålet og er det 

funksjonelt? 

26. Adkomst til aktivitetsflate og mellom nødvendige 

rom som garderober, toalett, klubbrom, 

styrketreningsrom osv 

27. Tilskuerplasser – behov, plassering, siktlinjer og 

tilgjengelighet 

28. Har lager for idrettsmateriell og rengjøringssentral 

direkte utgang til hallen og har de en 

tilfredsstillende størrelse i forhold til arealkrav? 

29. Vil de valgte løsningene fungere like godt til 

trening og konkurranse? 
Ref. veileder ”Flerbrukshaller”, ”Universell utforming av 

idretts- og nærmiljøanlegg” – V-0511 

  

Planen er: 

 □ FORHÅNDSGODKJENT 

Godkjenningen gjelder for 2 år. Er ikke byggearbeidene 

igangsatt ved dette tidspunkt må forhåndsgodkjenningen 

fornyes.   

 □ IKKE FORHÅNDSGODKJENT 
 

 

 

 

Dato - Sign: 

 

Merknader: 

 


