
ANLEGGSPLAN 2014 – 2020. 

 

Overordna mål: 

Anleggsplana er et styringsverktøy for utvikling av våre idrettsanlegg. Dette skal legge tilrette 

for idrettsaktivitet som igjen skal skape flere og bedre idrettsutøvere i laget med idrettsglede, 

felleskap, trivsel og helse. 

 

Delmål: 

At planen skal samordnes med ”Kommunedelplan: idrett og fysisk aktivitet”. 

At planen også skal si noe om kommunale anlegg der idrettslaget er potensiell bruker. 

At planen skal omfatte både rehabilitering av eksisterende anlegg og nyanlegg. 

At planen skal generere maksimale ressurser til de enkelte anlegg, i form av: 

 Spillemidler 

 Kommunale midler 

 Dugnadsinnsats 

At planen skal være godt forankret i idrettslaget. 

At planen skal beskrive fremtidige kapitalkostnader og kostnader til drift. 

 

EKSISTERENDE ANLEGG 

 

Navn - type - byggeår – status – kostnad – leie/eierforhold – årlig driftskostnad – status   

 

EIDSVÅG STADION: 

- Gressmatte renovert 2013. 

- Bra standard høst 2013. 

 

FRIIDRETTSBANE:   

- Løpebane rundt Eidsvåg stadion.  

- Lengdegrop, renovert 2013. 

 

KLUBBHUS: 

- Byggeår 1950 tallet, renovert 1970 tallet. 

- Kun ett toalett i underetasjen, dårlig tilkomst.  

- Holder ikke standard for toalett og garderobe for utøvere eller dommere. 

- Dårlig standard for kiosksalg. 

- Ikke tilrettelagt for handikapede. 

- Kloakk ikke godkjent 

 

”SOLBJØRA”:  

- Skilek og alpinbakke.  

- Tautrekk.  

- Varmestue ca 15 kvm uten toalett.  

- Grunneieravtale utgår 2017 

 

LYSLØYPE:  

- Bygd på 1970 tallet 

- 1,5 km, ligger i lav høydemeter ved Eidsvåg stadion som gir ustabile snøforhold. 

- Holder ikke dagens standard i forhold til skøyting  

- Grunneieravtale utgår… 



DEFINISJON PÅ ANLEGGSTYPER: 

 

Nærmiljøanlegg er anlegg eller områder tilrettelagt for egenorganisert fysisk aktivitet, 

hovedsakelig beliggende i tilknytning til bo- og/eller oppholdsområder. 
Kan gi 50 % tilskudd fra spillemidlene, begrenset oppad til kr. 200.000,- pr. anlegg. 

Det finnes også en ”Forenkla tilskuddsordning ” som er knyttet til mindre kostnadskrevende nærmiljøanlegg. 

Avgrensa oppover til kostnad på 80.000. Kan gi 50 % tilskudd. Leieavtale på minimum 10 år. 

 

Rehabilitering av et idrettsanlegg er en istandsetting av anlegget som skal gi vesentlig 

funksjonell og bruksmessig standardheving i forhold til dagens situasjon. Rehabilitering kan 

bety et inngrep i anleggets struktur eller utforming for å tilpasse det til nye funksjoner og 

bruksområder.  

Søknadsprosedyre for søknader er den samme som for nyanlegg. 
Kan gi 1/3 del tilskudd fra spillemidlene, begrenset oppad med forskjellige satser avhengig av anleggstype. 

 

Ordinære nyanlegg er alle andre typer idrettsanlegg. Det er nærmere definert i 

Kulturdepartementets forskrifter hvilke anlegg som er godkjent for spillemidler. 
Kan gi 1/3 del tilskudd fra spillemidlene, begrenset oppad med forskjellige satser avhengig av anleggstype. 

 

Generelle bestemmelser: 

For å få spillemidler må anlegget være med i Kommunedelplan: idrett og fysisk aktvitet. 

Byggherre må enten eie grunn eller ha tinglyst skjøte på minimum 40 år  

(nærmiljøanlegg 20 år). 

Anlegget må være fullfinansiert og med nødvendig dokumentasjon av inntekter. 

 

 

 

PLANER FOR EGNE IDRETTSANLEGG 
 

REHABILITERING 

Prioritet 1: 

Anlegg: Eidsvåg stadion løpebane 

 

Beskrivelse av hva som skal gjøres: Gruse og slodde   

  

  
 Ca kostnadsramme:   50 000,- 

 

Finansiering:   

  

 

Tidspunkt for gjennomføring:       

 

 

  

Anlegg: Solbjøra Skilekanlegg 

 

Beskrivelse av hva som skal gjøres:  

- Fornye grunneieravtale. 

- Ny brakke / varmestue med toalett. 

 



Ca kostnadsramme: 

 

Finansiering 

 

Tidspunkt for gjennomføring: Når planene er godkjent. 

 

 

 

 

NYE ANLEGG: 

  

 

 

 

  

 

  
 

 

 

 

 

Anlegg: Klubbhus 

 

Beskrivelse av hva som skal gjøres:    
Bygge nytt klubbhus.   Det settes ned en arbeidsgruppe for å utarbeide tegninger og 

finansiering. 

 

Ca. kostnadsramme: 2,0 mill 

 

Tidspunkt for gjennomføring: Når planer og tegninger er ferdige og godkjent. 

Anlegg:  Lysløype  

 

Beskrivelse av hva som skal gjøres:  
Inngå grunneieravtaler med berørte grunneiere fra Solbjørhaugen i vest til fjellveien i øst. 

Stikke ut trase       

 

Ca. kostnadsramme: 2.0 mill 

 

Tidspunkt for gjennomføring: Når planene er ferdige. 

  

Anlegg: Garasje for tråkkemaskin  

 

Beskrivelse av hva som skal gjøres:  

Søke kommunen om tomt, lage tegninger og utarbeide kostnadsoverslag 

 

Ca. kostnadsramme: 500 000,-    

 

Tidspunkt for gjennomføring: Når planene er ferdige. 

  



NÆRMILJØANLEGG: 

  

Anlegg: UNDER SKIANLEGG KAN DET BLI AKTUELT Å DEFINERE NOEN AV 

ENKELTANLEGGENE SOM NÆRMILJØANLEGG  

 

Beskrivelse av hva som skal gjøres: Foretas senere 

 

Ca. kostnadsramme: 

 

Tidspunkt for gjennomføring: 

 

 

 

KOMMUNALE IDRETTSANLEGG 
 

Eidsvåg il ønsker aktivt å bidra til at kommunen bygger idrettsanlegg som kan dekke behovet 

både for egne aktiviteter og andre idrettslag i kommunen. 

Medlemmene i Eidsvåg il vil kunne bidra med dugnadsinnsats etter nærmere avtale med 

kommunen. 

 

Kunstgressbanen: 

Det foreligger en egen driftsavtale mellom Eidsvåg i.l. og Nesset kommune. 

 

Nye anlegg: 

Flerbrukshall er vedtatt i kommunestyret og skal bygges i tilknytning til Nesset 

Ungdomsskole. 

 

  


