
Grunnleggende trinn i planlegging av idrettsanlegg 
 
1) Hva er behovet? 
A) Det er viktig å starte med å klargjøre hvilket behov som skal dekkes.  
B) Når behovet er dokumentert, er det neste trinn å tenke igjennom hvordan anlegget skal se ut og 

hvordan dette passer med det reelle behovet. 
 

2) Tre viktige faktorer 
Har dere kommet så langt at behovet er kartlagt og det er klart hva som skal bygges, er det tre 
faktorer som er viktige å få avklart: tomt, finansiering og drift.  

 
Tomt 
De formelle forholdene som må avklares er tomtens/arealets eierskap og reguleringsbestemmelser 
A) Er tomten/arealet egnet til idrett? 
B) Eierskap – hvem er eier ? 
C) Regulering 
 
Finansiering 
Når alle forhold rundt tomt og areal er avklart, så er neste steg å lage en finansieringsplan.   
Grunnlaget for denne planen er en beregning av anleggets kostnader. 
A) I kommunale anlegg står kommunen for hele eller deler av kostnaden for å bygge anlegget. De vil 

også sørge for at det blir søkt om spillemidler til anlegget hvis dette er aktuelt. 
B) I private anlegg kan bidrag fra idrettslagets medlemmer, dugnadsinnsats, banklån, kommunalt 

bidrag, spillemidler og/eller mva.-kompensasjon være ulike kilder til finansieringen.  
Dersom det skal søkes om spillemidler til anlegget må alle finansieringskilder kunne 
dokumenteres. 
  
Mer om dette i Bestemmelser om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet som kan lastes 
ned fra Kulturdepartementet sine nettsider, samt på anleggsregisteret.no. 
Se også siden Finansiering her på godeidrettsanlegg.no. 

 
Drift 
Dere er ikke helt ferdig når alle forhold knyttet til tomt og finansiering er på plass, neste skritt er å 
lage en god plan for fremtidig drift av anlegget. 
A) Valg av driftsmodell 
B) Ved et privat anlegg så er det idrettslaget, som eier, som er ansvarlig for drift og økonomi. 

Eksempler på driftsinntekter:  

• egenbetaling fra idrettslagets medlemmer 

• utleie til andre  

• mulig kommunalt driftsbidrag. 
 

3) Privat eller kommunalt?  
Et viktig valg er om anlegget skal realiseres i privat regi eller om det er ønskelig at anlegget 
bygges av kommunen. Begge løsninger har sine fordeler og sine ulemper. 
 

4) Politisk påvirkning 
Tiden har kommet for å la verden vite om den gode ideen.  
Viktige aktører som bør vite om prosjektet er: 

• Bydelen/lokalsamfunnet 

• Den aktuelle kommunen og aktuelle etater 

https://www.regjeringen.no/no/tema/kultur-idrett-og-frivillighet/innsiktsartikler/idrett/publikasjoner-om-idrettsanlegg/id86915/
https://www.anleggsregisteret.no/
https://www.godeidrettsanlegg.no/tema/finansiering


• De særidrettsforbund som har idretter som anlegget skal brukes til (kontaktliste til 
særidrettsforbundene) 

• Idrettskretsen (kontaktliste idrettskretsene) 
 

Spør gjerne aktørene om de har tips på flere som bør kontaktes. 
 
5) Ha tålmodighet 

Det er mange engasjerte mennesker med gode prosjekter som fortjener oppmerksomhet. 
Kanskje er det ikke deres tur første året, men erfaring viser at tålmodighet lønner seg i lengden. 
 

https://www.idrettsforbundet.no/sarforbund/
https://www.idrettsforbundet.no/sarforbund/
https://www.idrettsforbundet.no/idrettskretser/

