FELLES LEDELSESSYSTEM
Felles/ Virksomhet /Tjenesteområde:

Natur og idrett
Prosedyre:
Mal søknad om forhåndsgodkjenning –
store idrettsanlegg

Sist endret/erstatter:29.09.16 /25.11.14/23.09.14 /
10.10.13
Prosesseier/sist endret av (e-postadresse):
Virksomhetsleder/ Ingrid.Drivenes@asker.kommune.no

Til søknad om forhåndsgodkjenning skal følgende vedlegg/dokumentasjon foreligge:
Nr. Dokumenter
Kommentar
1. Følgebrev
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.
10.
11.

12.
13.
14
15.
16.
17.
18.
19.

Oversiktskart 1:5000 (plasser anlegget på kartet)
Situasjonsplan 1:1000 eller 1:500 (arealdisponering og
hovedtrekk i terrengbehandling).
Utomhusplan i 1:500 eller 1:200 tomtedisponering.
Behovsoppgave (et lite brev om hvorfor dere bygger dette)
Plantegninger av alle etasjer (også kjeller) i målestokk
1:100, med inntegnet dørslag, dusjhoder, innredning i WC,
garderobe, kjøkken etc. Plantegninger (skal utarbeides av
en profesjonell aktør; arkitekt, ingeniør el. lignende)
Snittegninger i målestokk 1:100 som viser takhøyde,
stigning på eventuelle tribuner og lignende.
Fasadetegninger i målestokk 1:100
Baneplan av anlegget
Tverrprofiler av anlegget
Dreneringsplan i målestokk 1:500 som viser suge,- samleog overvannsledinger samt avskjæringsgrøfter, kummer og
sluk . Eksisterende drensplan og ev. ny drensplan etter
bygging av ballbinge.
Snitt som viser eksisterende grunnforhold.
Ved forhåndsgodkjenning av svømmehaller og
flerbrukshaller skal det redegjøres om arkitektur og miljø
(V-0914 B og V-0915 B)
Kostnadsoverslag utarbeidet av en profesjonell aktør. Alle
kostnader skal være med.
Plan for finansiering - dokumentasjon på
finansieringskilder – anleggets plass i Handlingsprogram
Plan for drift
Leieavtale (hvis grunnen eies av en annen) - utskrift fra
GAB-registeret hvis dere eier den selv. Styrevedtak på at
dere kan bygge på tomten isåfall.
Godkjenning på byggesøknad/rammetillatelse (Plan- og
bygningsavdelingen)
Anleggets plass i Kommunestyrets Handlingsprogram og i
KIF-planen.
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Sist oppdatert dato: 28.01.15

Søknad om forhåndsgodkjenning gjøres når detaljprosjektering pågår og er i sluttfasen.
Dokumentene leveres Natur og Idrett, som videresender til Kulturdepartementet. Det er opp
til 3 mnd. behandlingstid i departementet, slik at man må ta høyde for dette i prosessen, og
eventuell endringer som må gjøres i tilbakemelding fra dep.
«Små» anlegg forhåndsgodkjennes i Asker kommune, med frist 1.oktober året før
spillemiddelsøknad (frist 1.11 til kommunen).
Søknad om forhåndsgodkjenning må foreligge før byggestart (i tillegg til rammetillatelse fra
Plan- og bygningsavdelingen)
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