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Iglemyr svømmehall - Sandnes kommune - idrettsfunksjonell 
forhåndsgodkjenning  

Kulturdepartementet har mottatt brev datert 13. november 2017, med søknad om 

idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning av planene for Iglemyr svømmehall, Sandnes 

kommune. 

 

Departementet har vurdert planene og godkjenner disse med følgende merknader: 

 Det forutsettes at valgt belysning i svømmehallen tilfredsstiller krav i henhold til NS-
EN 12193, klasse 2. 

 Det forutsettes at anlegget er gjort tilgjengelig for brukere med nedsatt funksjonsevne 
og at tribune, garderober, dusjrom og toaletter utformes og utstyres i samsvar med 
veileder ”Universell utforming av idretts- og nærmiljøanlegg” V-0511 (2012). 

 

Det kan søkes om tilskudd på 1/3 av godkjent kostnad inntil: 

 26,0 mill. kroner til svømmebasseng 25 x 21 m (8 baner), med 1 sett garderober. 

 4,7 mill. kroner til opplæringsbasseng, 12,5 x 8,5 m inkl. rampe og 1 sett med 
garderober.  

 6,0 mill. kroner til opplæringsbasseng, 12,5 x 8,5 m med hev og senkbar bunn. 

 1,0 mill. kroner til stupanlegg tilknyttet bassenget.(1m svik og 3m fast)  

 0,5 mill. kroner for sosialt rom, >100m2. 

 0,7 mill. kroner for sikkerhets-/overvåkningsutstyr i basseng 

 

I tillegg kommer den særskilte tilskuddssatsen for anlegg i pressområder på 15 % av 

ordinært tilskudd i tildelingsårene 2015 - 2018. 
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Side 2 
 

Ett sett med planer følger i retur påført departementets elektroniske 

godkjenningsstempel.  

 

Søknad om programsatsingsmidler blir behandlet som egen sak i departementet. 

 

Skulle planene for anlegget bli endret, må nye oppdaterte planer for anlegget oversendes for 

fornyet idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning. Idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning 

gjelder for 2 år. Det kan søkes om forlengelse. 

 

Idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning må foreligge før byggearbeidene igangsettes og gir 

ikke garanti for tilskudd fra spillemidlene. 

 

Med hilsen 

 

 

Ole Fredriksen (e.f.) 

avdelingsdirektør 

 

 

Frode Langø 

seniorrådgiver 

 
Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer 

 

 

Kopi 

 

Rogaland fylkeskommune 
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