
Anläggningsprojekt för idrottsplatser och 
fritidslokaler i anknytning till dessa 

Bilagor till ansökan     datum: 4.11.2021    
 

ALLMÄNT 

Ansökan om statsunderstöd för idrottsanläggningar görs i regionförvaltningsverkets e-tjänst. 

Till ansökan om statsunderstöd bifogas endast de handlingar som presenteras i den här anvisningen. 
Statsbidragsmyndigheten begär vid behov de handlingar och ytterligare redogörelser som behövs vid 
projektbehandlingen. Från fall till fall kan den sökande få en begäran om att lämna in även andra bilagor än de 
som anges i denna anvisning. 

De elektroniska handlingarnas namn 

Bilagorna ska namnges så att det av deras namn framgår vilket projekt och vilken bilaga det är fråga om (till 
exempel projektets namn planritning, projektets namn budgetutdrag och så vidare). 

 
 

BILAGOR: 

Till ansökan om statsunderstöd ska följande handlingar bifogas 

 
A. Finansieringshandlingar 

B. Byggnadsberedskap 

C. Projektplan 

D. Specialdokument för den specifika typ av idrottsplatser som det handlar om 

 
 
 

A. Finansieringshandlingar 
budgetutdrag eller finansieringsbeslut i fråga om projektet 

besittningsrätten till marken; köpebrev eller hyreskontrakt (minst 15 år) 

Om sökanden är en PRIVAT SAMMANSLUTNING ska sökanden DESSUTOM tillställa 

sammanslutningens godkända verksamhetsplan och budget 

sammanslutningens registerutdrag 

sammanslutningens verksamhetsberättelse eller motsvarande redogörelse för 
föregående räkenskapsperiod 

sammanslutningens resultaträkning och balansräkning för föregående 
räkenskapsperiod 

 
Projektets finansiering Det ska finnas en beskrivning av hur självfinansieringen ingår i kommunens årliga 
budget och investeringsplan. För privata sammanslutningar föreslås att finansieringen presenteras exempelvis 
som självfinansieringens andel  av sammanslutningens balansräkning, lån från finansinstitut och som andra 
finansiella poster. 

 
Markförvaltning För att påvisa ägandet räcker det för kommunernas del med en anteckning om ägandet av 
marken i ansökningsblanketten, undantag är friluftsleder och motsvarande projekt. Privata sammanslutningar 
levererar ett lagfartsbevis, ett köpebrev eller motsvarande handlingar med vilka markägandet kan styrkas. När 
projektet genomförs på arrendemark, ska både kommuner och privatpersoner foga arrendeavtalet till 
sin ansökan. Arrendekontraktet ska vara giltigt i åtminstone 15 år efter att understödet har beviljats. 
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B. Byggnadsberedskap 
byggnadstillstånd eller motsvarande som tillåter byggande 

annat tillstånd eller intyg över att det inte finns hinder för att få tillstånd 

redogörelse för eventuella hinder för att genomföra projektet  
 

Byggnadstillstånd 
 

Om ett projekt kräver byggnadstillstånd ska byggnadstillståndet bifogas i ansökan. Om det inte finns något 
byggnadstillstånd behövs ett intyg från byggnadstillsynsmyndigheten att det inte finns hinder för att få ett 
tillstånd. I fråga om övriga projekt ska ansökan innehålla byggnadstillsynsmyndighetens intyg över att det inte 
finns hinder för att genomföra projektet. 

 
 
 
 

 
C. Projektplan 
utredning av nuläget för nätverket av idrottsanläggningar och för 
idrottsanläggningar 
beskrivning av projektet i huvuddrag, storleken på projektet, rumsprogram, 

ytmaterialen, måtten mm. För idrottsplatser utomhus en förteckning över var 

motions- eller idrottsutövarna håller till, planen och motsvarande delar av 

projektet. 

motivering till varför det är nödvändigt att genomföra projektet (idrottspolitiska 
och eventuella byggnadstekniska motiveringar) 
plan för att genomföra finansieringen av projektet 

driftsekonomiplan 

tidsplan för genomförandet 

kostnadskalkyl 

 

Projektplanens andel i behandlingen av ansökan beskrivs i 37 § i lagen om finansiering av 
undervisnings- och kulturverksamhet. En projektplan ska utarbetas över anläggningsprojektet och tillställas 
statsbidragsmyndigheten. Projektplanen ska innehålla en allmän beskrivning av projektet, en redogörelse för 
varför det är nödvändigt att genomföra projektet och för när projektet kan genomföras, samt planskisser och en 
kostnadskalkyl. De lokaler som projektet omfattar ska specificeras i planen (rumsprogram). Undervisnings- och 
kulturministeriet kan utfärda sådana bestämmelser om projektplanen och ansökningshandlingarna som gäller 
bedömningen av projektets funktionalitet, tekniska standard, säkerhet och energieffektivitet. 

Enligt statsunderstödslagen är den allmänna förutsättningen för statsunderstöd att det är befogat att bevilja 
statsunderstöd. Projekt i anslutning till idrottsanläggningar grundar sig på lokala, regionala eller riksomfattande 
behov. I projektplanen framställs hur nödvändigt projektet är genom en beskrivning av nuläget, en generell 
redogörelse av projektet med motiveringar. Till motiveringen bifogas en behovsanalys av 
kommuninvånarnas motionsbeteende och det mervärde som idrottsplatsen ger för att främja invånarnas 
motionsaktivitet, tävlings- eller toppidrott eller hobby. Kommunen ska höra sina invånare i viktiga beslut som 
gäller motion och idrott inom ramen för sin skyldighet enligt 27 § i kommunallagen (365/1995) att se till att 
invånarna har möjligheter att delta och påverka. Som en del av 12 § i hälso- och sjukvårdslagen (1326/2010) ska 
kommunen bedöma kommuninvånarnas motions- och idrottsaktivitet i syfte att främja hälsa och välbefinnande. 

 
Det är viktigt att projektplanen innehåller en beskrivning av hur projektet kompletterar den helhet som 
kommunens eller regionens idrottsanläggningar bildar. I motiveringen till projektet är det viktigt att med 
hjälp av nyckeltal som är baserade på dokumentation beskriva idrottsanläggningens verkningsområde, 
efterfrågan av idrottsanläggningen och möjligheten att använda anläggningen på ett mångsidigt sätt. Som 
nyckeltal kan man vid sidan av kommuninvånarnas motionsaktivitet använda information om bokning och 
användning av turer, användning av idrottsanläggningar utanför kommunen (i grannkommuner) och antalet 
besökare i motsvarande idrottsanläggningar i andra kommuner. I motiveringarna kan man granska till exempel 
relationen mellan utbud och efterfrågan, uppgifter från uppföljningen av besökarsiffrorna, strukturen på 
användargrupperna samt utrymmenas och användarnas positionering ur tillgänglighetssynvinkel. 

 
För motionsbyggnaderna uppgörs ett rumsprogram. Där beskrivs idrottsplatsens olika delområden så att 
beskrivningen omfattar hela ytan. De specialomständigheter som ansluter sig till idrottsplatsen i fråga omnämns 
i projektplanen, till exempel idrottsplatsens golvmaterial. Av uteidrottsanläggningarna presenteras en 
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förteckning över de tävlingsplatser, idrottsplaner och motsvarande som ingår i projektet. Om det är fråga om ett 
projekt som gäller en idrottshall i skolan eller något annat gemensamt projekt som genomförs av flera aktörer, 
antecknas i rumsprogrammet endast de lokaler med tillhörande utrymmen som hänför sig till byggandet av 
idrottsanläggningar.  

I det kapitel i projektplanen som berör driftekonomiplanen beskrivs de kostnader som projektet ger upphov 
till, de inkomster som fås av användarna och övrig projektspecifik finansiering som kostnaderna täcks med. I 
tidsplanen för genomförandet av projektet bör särskild uppmärksamhet fästas vid den tidpunkt då man avsett 
att börja bygga samt vid den uppskattade tidpunkten för avslutandet av byggandet. 

 
I projektplanen presenteras en kostnadsberäkning i stora drag. En exaktare, till exempel 
byggnadsdelsbaserad kostnadsberäkning eller en målprisuppskattning fogas till ansökan. 
 

 

D. Särskilda handlingar för olika typer av idrottsanläggningar 
 
 

Idrottshall 
översiktskarta, där idrottsplatsens läge i kommunstrukturen framgår 

planritningar som skrivits ut i skalan (pdf): situationsplan 1:500, planritningar 1: 100 och 
skjuvning 1:50 eller 1:100, fasadritningar 1:100 eller 1:200 

idrottsutrymmets golvkonstruktion 1:10 och ytmaterial 

olika grenars fältmarkeringar anges i planritningen, vid behov i en separat bilaga 

rumsprogram; storleken på/fördelningen av planen, ett gym, omklädningsrum, lager mm. 

redogörelse för byggnadssättet; bland annat redogörelse för grundläggningssättet 

teknisk systembeskrivning: redogörelse för ventilationssystemet, torrläggningen, energilösningarna, 
belysningen och andra tekniska lösningar (en sammanfattande handling, inga separata hustekniska 
arbetsbeskrivningar eller planritningar lämnas in) 

kostnadskalkyl (till exempel en kostnadskalkyl som grundar sig på en byggnadsdel eller en 
målprisuppskattning) 

beräkning av livscykelkostnader och driftsekonomiplan 

energicertifikat 

utredning av tillgängligheten (formulär)  

utredning av skicket om det handlar om en grundläggande renovering  

 
 

Simhallar 
översiktskarta, där idrottsplatsens läge i kommunstrukturen framgår 

planritningar som skrivits ut i skalan (pdf): situationsplan 1:500, planritningar 1: 100 och 
skjuvning 1:50 eller 1:100, fasadritningar 1:100 eller 1:200 

utgångsvärdena för planeringen av en simhall (Obs! gå till blanketten här) 

rumsprogram; bassängernas storlek, omklädnings- och tvättrum, lager, kafé/mottagningslokal, 
tekniska utrymmen m.m. 

redogörelse för byggnadssättet, redogörelse för grundläggningssättet 

beräkning av livscykelkostnader och driftsekonomiplan 

energicertifikat 

kostnadskalkyl (till exempel en kostnadskalkyl som grundar sig på en byggnadsdel eller en 
målprisuppskattning) 

redogörelse för tillgängligheten (formulär)  

utredning av skicket om det handlar om en grundläggande renovering 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://okm.fi/documents/1410845/6015486/Esteettomyysselvityslomake+092018_t%C3%A4ytett%C3%A4v%C3%A4.pdf/4e447dcf-dda3-46c3-acb3-da4ba987a51b/Esteettomyysselvityslomake+092018_t%C3%A4ytett%C3%A4v%C3%A4.pdf?t=1536849486000
https://minedu.fi/documents/1410845/4286743/Uimahallin+lähtöarvot+suunnitteluun+2019/36be1a4e-c9ff-b58d-4b96-7e2778c698ec
https://okm.fi/documents/1410845/6015486/Esteettomyysselvityslomake+092018_t%C3%A4ytett%C3%A4v%C3%A4.pdf/4e447dcf-dda3-46c3-acb3-da4ba987a51b/Esteettomyysselvityslomake+092018_t%C3%A4ytett%C3%A4v%C3%A4.pdf?t=1536849486000
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Ishallar 
översiktskarta, där idrottsplatsens läge i kommunstrukturen framgår 

planritningar som skrivits ut i skalan (pdf): situationsplan 1:500, planritningar 1: 100 och 
skjuvning 1:50 eller 1:100, fasadritningar 1:100 eller 1:200 

planeringsvärdena för ishallen (Obs! gå till blanketten här) 

rumsprogram; rinkens storlek, omklädnings- och tvättrum, lager, kafé och tekniska utrymmen 
m.m. 

redogörelse för byggnadssättet, redogörelse för grundläggningssättet 

beräkning av livscykelkostnader och driftsekonomiplan 

energicertifikat (formulär för uträkning av ishallens energibehov) 

kostnadskalkyl (till exempel en kostnadskalkyl som grundar sig på en byggnadsdel eller en 
målprisuppskattning) 

redogörelse för tillgängligheten (formulär)  

utredning av skicket om det handlar om en grundläggande renovering 

 

Idrottsplaner och idrottsbanor utomhus, närliggande motions- och 
idrottsanläggningar, bollplaner 
översiktskarta, där idrottsplatsens läge i kommunstrukturen framgår 

planritningar som skrivits ut i skalan (pdf): situationsplan 1:500 eller 1:200, dimensioneringsplan 
för en plan 1:500 eller 1:200, konstruktionsritningar/tvärsnitt 1:50 och dräneringsplan för en 
plan och belysningsplan 1:500 eller 1:200 
redogörelse för byggnadssättet; bland annat om grundläggande utrustning på planen och, i fråga 
om näridrottsplatser, en lista över upphandlade motionsredskap, en redogörelse för 
energilösningar 

kostnadskalkyl (till exempel en kostnadskalkyl som grundar sig på en byggnadsdel eller en 
målprisuppskattning) 

redogörelse för tillgängligheten (formulär) i tillämpliga delar  

utredning av skicket om det handlar om en grundläggande renovering 
 
 

Motionsslingor och upplysta skidspår 
översiktskarta, där idrottsplatsens läge i kommunstrukturen framgår 

situationsplan i lämplig skala (pdf) 

skalor: längdprofil 1:2000, höjd 1:100 eller 1:200 

tvärsnitt av banan och dess uppbyggnad 

redogörelse för byggnadssättet; redogörelse för träningsredskapen och informationsskyltarna 

plan för belysningen 

kostnadskalkyl (till exempel en kostnadskalkyl som grundar sig på en byggnadsdel eller en 
målprisuppskattning) 

utredning av tillgängligheten (blankett) i tillämpliga delar  

 
 

Slalombackar och hoppbackar 
översiktskarta, där idrottsplatsens läge i kommunstrukturen framgår 

planritning som skrivits ut i skalan (pdf): situationsplan 1:500 eller 1:1000 

för slalombackar en karta med uppgifter om backar som röjs 

längdprofil för enskilda grenar 

grenspecifika specialritningar 

grundmått för dimensioneringen av hoppbacken och backens profil 

redogörelse för byggsättet; bland annat redogörelse för startarrangemangen vid de nedre 
hisstationerna, belysning, snöanläggningar 

kostnadskalkyl (till exempel en kostnadskalkyl som grundar sig på en byggnadsdel eller en 
målprisuppskattning) 

redogörelse för tillgängligheten (formulär) i tillämpliga delar  

I fråga om grundlig renovering, bedömning av byggnadens skick 

 
 
 

https://minedu.fi/documents/1410845/4286743/Jäähallin+lähtöarvot+suunnitteluun+2019/f2acc56e-f5c2-0a34-60ac-5eb5b7cabb38
https://minedu.fi/documents/1410845/4286743/Jäähallin+energialaskuri+2018-11-07.xlsx/16eb9c4b-8234-e7b5-459f-5bcaca106fd8
https://okm.fi/documents/1410845/6015486/Esteettomyysselvityslomake+092018_t%C3%A4ytett%C3%A4v%C3%A4.pdf/4e447dcf-dda3-46c3-acb3-da4ba987a51b/Esteettomyysselvityslomake+092018_t%C3%A4ytett%C3%A4v%C3%A4.pdf?t=1536849486000
https://okm.fi/documents/1410845/6015486/Esteettomyysselvityslomake+092018_t%C3%A4ytett%C3%A4v%C3%A4.pdf/4e447dcf-dda3-46c3-acb3-da4ba987a51b/Esteettomyysselvityslomake+092018_t%C3%A4ytett%C3%A4v%C3%A4.pdf?t=1536849486000
https://okm.fi/documents/1410845/6015486/Esteettomyysselvityslomake+092018_t%C3%A4ytett%C3%A4v%C3%A4.pdf/4e447dcf-dda3-46c3-acb3-da4ba987a51b/Esteettomyysselvityslomake+092018_t%C3%A4ytett%C3%A4v%C3%A4.pdf?t=1536849486000
https://okm.fi/documents/1410845/6015486/Esteettomyysselvityslomake+092018_t%C3%A4ytett%C3%A4v%C3%A4.pdf/4e447dcf-dda3-46c3-acb3-da4ba987a51b/Esteettomyysselvityslomake+092018_t%C3%A4ytett%C3%A4v%C3%A4.pdf?t=1536849486000
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Golfbanor 
översiktskarta, där idrottsplatsens läge i kommunstrukturen framgår 

planritningar som skrivits ut i skalan (pdf): situationsplan 1:500 eller 1:1000, ritningar för 
banorna 1:500 med höjdlägen 

planer för klubb- och underhållsbyggnader (se punkten för idrottshallar) 

en uträkning av livscykelkostnaderna 

redogörelse för byggnadssättet: redogörelse för dräneringen, bevattningen och belysningen 

kostnadskalkyl (till exempel en kostnadskalkyl som grundar sig på en byggnadsdel eller en 
målprisuppskattning) 

redogörelse för tillgängligheten (formulär) i tillämpliga delar  

I fråga om grundlig renovering, bedömning av byggnadens skick 

 

Friluftsbad, båthamnar 
översiktskarta, där idrottsplatsens läge i kommunstrukturen framgår 

situationsplan 1:500 

karta som utvisar vattendjup, bottnens kvalitet och vattenståndsvariationer  

ritningar över bryggkonstruktionerna 1:50  

utredning över byggsättet 

kostnadskalkyl (till exempel en kostnadskalkyl som grundar sig på en byggnadsdel eller en 
målprisuppskattning) 

redogörelse för tillgängligheten (formulär) i tillämpliga delar 

utredning av skicket om det handlar om en grundläggande renovering 

 

Övriga specialidrottsplatser 
(till exempel inom skytte, häst- och hundsport, cykling, skateboard, rullskridskosport, 
motorsport, klättring, golf) 
• dokumentförteckningarna tillämpas i tillämpliga delar 
• de grenspecifika specialkraven framläggs i anslutning till projektet i fråga 

https://okm.fi/documents/1410845/6015486/Esteettomyysselvityslomake+092018_t%C3%A4ytett%C3%A4v%C3%A4.pdf/4e447dcf-dda3-46c3-acb3-da4ba987a51b/Esteettomyysselvityslomake+092018_t%C3%A4ytett%C3%A4v%C3%A4.pdf?t=1536849486000
https://okm.fi/documents/1410845/6015486/Esteettomyysselvityslomake+092018_t%C3%A4ytett%C3%A4v%C3%A4.pdf/4e447dcf-dda3-46c3-acb3-da4ba987a51b/Esteettomyysselvityslomake+092018_t%C3%A4ytett%C3%A4v%C3%A4.pdf?t=1536849486000
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En generalkarta, där projektets läge har märkts ut och där det är möjligt att bedöma projektets tillgänglighet på 
det område som avses. 

 
Tekniska planer och redogörelser I fråga om byggnadstekniska planer fogar sökanden till ansökan en 
utredningsplan (L2 på utkastplanenivå = nästan bygglovsnivå) eller noggrannare planritningar i den skala  
som nämns i tabellen och en redogörelse för byggnadssättet samt andra tekniska redogörelser. I redogörelsen 
för byggnadssättet anges också resultatet, det vill säga vad som är anläggningssättet, av den redogörelse för 
anläggningssättet som gjorts baserat på grundundersökningar. Alla handlingar namnges så att det av namnet går 
att känna igen vilket handling det handlar om. (Till exempel Projektets namn redogörelse för byggnadssättet 

Kostnadsberäkningen ska specificeras per utgiftspost. Kostnadskalkylen kan vara antingen en bedömning en 
byggnadsdel eller minst en riktpriskalkyl baserad på rumsprogrammet för att det ska vara enklare att bedöma 
kostnadsnivån. Om det är fråga om till exempel en idrottshall i skolan, anges i kostnadskalkylen kostnaderna för 
idrottshallen och dess lokaler specificerade enligt kostnaderna för hela projektet.    

 
Livscykelkostnadsberäkning och energicertifikat Handlingen om livscykelkostnadsberäkningen och 
energicertifikatet ska bifogas till ansökningar som gäller idrottsanläggningsprojekt, såsom idrottshallar och 
idrottssalar, simhallar och motsvarande bör. Dessa handlingar förutsätts inte av uteidrottsanläggningar. 
Undervisnings- och kulturministeriets anvisning för upprättande av handlingar om beräkning av 
livscykelkostnader och energicertifikat finns i delen Anvisningar och handledningar i utlysningen av 
understöd. 

 
En utredning över tillgängligheten och Anvisning om planering av tillgängliga idrottsanläggningar 

 
Till ansökan bifogas ett formulär för redogörelse för tillgängligheten, både för nybyggen och för objekt som 
byggs om grundligt. För idrottsplatser utomhus använder man i tillämpliga delar formuläret för redogörelse för 
platsens tillgänglighet. Rekommendationen är att man för en grundlig renovering gör en 
tillgänglighetskartläggning innan man gör en tillgänglighetsutredning. Kartläggningen över tillgängligheten 
ger noggrann information om det objekt som kartläggs. När man jämför den insamlade informationen med 
gällande bestämmelser och anvisningar får man reda på tillgänglighetens nuvarande tillstånd liksom de  brister 
som  behöver åtgärdas. Kartläggningen kan genomföras av en person som genomgått utbildning för 
tillgänglighetskartläggning. Information om utbildade kartläggare av tillgängligheten går att få på 
Invalidförbundets center för tillgänglighet, ESKE. 

 
Undervisnings- och kulturministeriets formulär för redogörelse för tillgängligheten och anvisning för 
planeringen av en tillgänglig idrottsplats finns i avsnittet Anvisningar och handledningar i utlysningen. 

 
Till ansökan som gäller grundförbättringsprojekt fogas en bedömning av skicket eller en 
konditionsundersökning. 

Redogörelse för utgångsdata för planeringen av is- och simhallar ges på en separat bilageblankett som finns 

under Anvisningar och handledningar i ansökningsannonsen. 

Privata projekt 
 

Omständigheter som för en privat aktörs del talar för att bidrag beviljas är att kommunen deltar i projektet t.ex. 
med delägarskap i en sammanslutning, långvariga avtal om rätt till användning, en överlåtelse av en tomt eller 
ett fördelaktigt, långvarigt arrendeavtal liksom uppförande av övrig infrastruktur som ansluter sig till 
projektet. Det som speciellt förordar ett privat projekt är att det kompletterar kommunens serviceutbud vid 
övriga idrottsanläggningar eller om det handlar om ett projekt som kommunen eventuellt inte ensam uppför, 
till exempel en idrottsanläggning som betjänar en gren. 

 
Av privata samfund krävs vissa specifika handlingar som bilaga till ansökan. Det handlar om en redogörelse för 
samfundets ägarförhållanden, en godkänd verksamhetsplan för samfundet och en budget, ett registerutdrag för 
samfundet, en verksamhetsberättelse eller en motsvarande redogörelse för den föregående 
redovisningsperioden, samfundets resultaträkning, balansräkning och revisionsräkning från föregående 
redovisningsperiod. Till ansökan om banklån som söks för projektet ska bifogas en låneoffert från banken. 

 
Publikationsserien om idrottsanläggningar 

 
Forsknings- och utvecklingsprojekt inom uppförande av idrottsplatser som får understöd av undervisnings- och 
kulturministeriet producerar årligen handledningar för planeringen och uppförandet av idrottsplatser. Den 
sökande ombeds bekanta sig med handledningarna och anvisningarna när projektet planeras och uppförs och 
när det görs en ansökan om statsstöd för projektet. På ministeriets webbsidor finns en lista över handböckerna i 
undervisnings- och kulturministeriets publikationsserie för uppförande av idrottsanläggningar, övriga 
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instruktioner som stödjer kvaliteten i byggandet och pågående forsknings- och utvecklingsprojekt. Listan finns i 
avsnittet Anvisningar och handledningar i utlysningen. 


