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Vedlegg 3: Handlingsprogram for idrettsanlegg  
Handlingsprogrammet i kommunedelplanen er et viktig styringsredskap for å nå målene for anleggsutvikling i 

kommunen. Handlingsprogrammet rulleres årlig. Sel Idrettsråd er en viktig medspiller i dette arbeidet, deres 

prioriteringer av anlegg skal gis stor vekt både med tanke på rekkefølge og muligheter for å ta inn nye anlegg i 

planperioden 

 

Vurdering av idrettsanleggene 
Sel kommune har god dekning av idrettsanlegg. De aller fleste av disse anleggene er eid av lag og 

organisasjoner. Unntakene er Ottahallen, Heidalshallen, kunstgressbanen på Otta og skoleanleggene. 

Presset på innendørs treningsarealer er stort både i Heidal og på Otta, og en ser et stort behov for en ny 

flerbrukshall. Noe av dette presset på haller/innendørs treningsarealer kommer som følge av at flere og flere 

idretter blir helårs idretter. I forbindelse med kommunestyrevedtak, sak 53/17, om bygging av ny Otta skole og 

ny hall vil dette bedre situasjonen betydelig i Otta området.   

 

Utfordringer: 

• At kommunen har mange anlegg som eies av lag/organisasjoner gjør at den frivillige sektoren vil stå 

overfor store utfordringer til drift og vedlikehold i årene framover. Det er derfor viktig at en har en 

dialog mellom anleggseierne og kommune for å se på muligheter for sambruk av anlegg for å oppnå 

en rasjonaliseringsgevinst og kontinuerlig vedlikehold 

• Økt behov for tilrettelegging av anlegg må forventes pga. endring i befolkningssammensetningen 

• Lov om forbud mot diskriminering på grunn av nedsatt funksjonsevne (diskriminerings- og 

tilgjengelighetsloven), skal sikre tilrettelegging slik at mennesker med nedsatt funksjonsevne kan 

bruke/være tilskuere på alle arenaene.  

Dette vil kreve: 

o Adgang til arenaen/lokalene for bevegelseshemmede 

o Lyd som er tilrettelagt for hørselshemmede 

o Lys og oppmerking som tar hensyn til svaksynte  

 

 

  



Forslag til handlingsprogram 
Handlingsprogrammet rulleres årlig. 

Sel kommunestyre vedtok den 11.12.2017 følgende handlingsprogram: 

 

ORDINÆRE ANLEGG SOM PRIORITERES I 2018: 

Kunstgressbane, Otta Idrettspark 

 

Utbygger/eier:  Otta Idrettslag 

Kostnadsrammer:  kr 3 713  000 

*Egeninnsats:   kr 475  000 

Kommunalt tilskudd:  kr 0 

Spillemiddel:   kr 1 238  000 

Kommentarer:   Ny kunstgressbane uten lys og undervarme. 

   Det er bygget en 11-er bane, som kan deles i 2 7-er baner 

   Banen er også merkes slik at det kan spilles 5-er fotball. 

   Anlegget er ferdigstilt 

Prioritert første gang for tilskudd fra spillemidlene:  :  2013 

Prioritet nr.:    1 

 

 

Rehabilitering av hallgulv, Otta idrettspark 

 

Utbygger/eier:   Sel kommune 

Kostnadsrammer:  kr 1 395 000 

*Egeninnsats:   kr 930 000 

Kommunalt tilskudd:  kr 0  

Spillemiddel:   kr 465 000 

Kommentarer:   Rehabilitering av hallgulv 

   Anlegget er ferdigstilt 

Prioritert første gang for tilskudd fra spillemidlene:   2016  

Prioritet nr.:   2 

 

Rehabilitering av kunstgressbane, Otta idrettspark 

 

Utbygger/eier:   Sel kommune 

Kostnadsrammer:  kr 2 790 000 

*Egeninnsats:   kr 1 860 000 

Kommunalt tilskudd:  kr 0  

Spillemiddel:   kr 930 000 

Kommentarer:   Rehabilitering av kunstgressbane. Fornyet søknad.  

Prioritert første gang for tilskudd fra spillemidlene:   2017  

Prioritet nr.:   3 

 

Rauberget baneanlegg og bygging av klubbhus 

 

Utbygger/eier:   Sel JFF – Deles i 3 søknader 

Kostnadsrammer:  kr 2.704.367 (anslag) 

*Egeninnsats:   kr 1.270.467 

Kommunalt tilskudd:  kr    500.000 (bevilget) 

Spillemiddel:   kr    885.233 

Kommentarer:   Utvidelse av elgbane/område for skytefeltet – ny leirduebane -  bygging av  

   Klubbhus. Ny søknad.  

Prioritert første gang for tilskudd fra spillemidlene:   2017  

Prioritet nr.: 4 ( gjelder utvidelse av elgbaneanlegg) 

                       5 (gjelder utvidelse av klubbhus) 

             6 (gjelder ny leirduebane)   

 

*Egeninnsats = Summen av egenkapital, gaver / rabatter, private tilskudd og dugnadsarbeid 



INNMELDTE ANLEGG SOM IKKE ER PRIORITERT: 

Rehabilitering av friidrettsdelen, Otta Idrettspark 

 

Ny flerbrukshall på Otta. Tidsramme: Det blir vist til vedtak i KS 53/17 om bygging av ny Otta skole og hall. Ny 

hall er vedtatt bygd i 2021, kostnadsramme 52.mill kr. Det blir arbeidet videre med samarbeid med OPFK vedr. 

evt. delfinansiering.  

 

 

 

 

 

 

 


