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PLAN FOR KULTUR, IDRETTSANLEGG OG FYSISK 
AKTIVITET 2010 - 2020 
 
FORORD 
Teksten i plandokumentet er endret som følge av retningslinjer 
fra sentrale myndigheter som ønsker at planen ikke bare skal 
oppfattes som en anleggsplan, men også omfatte hele aspektet 
rundt fysisk aktivitet og folkehelse. Prioritering av anlegg vil 
likevel ha en sentral rolle i planen. 
 
Plandokumentet bygger i hovedsak på samme struktur som 
forrige plan, tilpasset nye sentrale og fylkeskommunale 
føringer og krav. En har forsøkt å redusere omfanget og 
forenkle i forhold til tidligere plan.  
 
Planen skal fortsatt være et styringsverktøy ved bygging og 
rehabilitering av idretts-, friluftslivs- og nærmiljøanlegg, både 
offentlige og klubbelde (private) anlegg. 
 
Planen utarbeides for å tilfredsstille kravene for å kunne søke 
statlige spillemidler samtidig som det foretas en prioritering av 
rekkefølgen for slike søknader. 
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1.0 INNLEDNING OG BAKGRUNN 
 
I 1994 innførte Kulturdepartementet et krav om at alle kommuner 
skal ha en kommunedelplan for idrett og friluftsliv. Prioriteringene 
i planen blir også lagt til grunn for kommunale tilskudd til 
nærmiljøtiltak og disponering av budsjetterte midler til 
gjennomføring av driftsoppgaver på anlegg for friluftsliv. 
 
En viser til Fylkesdelplanen (FINK) som et viktig grunnlag for 
utarbeiding av denne planen. 
 
I Eigersund kommune har en valgt å utarbeide en integrert 
anleggsplan for kulturbygg, idrett, nærmiljø og friluftsliv. 
Målsettingen er å utarbeide en plan som kan bli et godt 
styringsverktøy ved utbyggingen av nevnte anlegg i Eigersund 
kommune. 
 
Planen har blitt utarbeidet av en plangruppe bestående av 
følgende personer: 

 Ernst Torgersen, kulturkontoret 
 Dag Kjetil Tonheim, plankontoret 
 Jone Omdahl, utemiljøseksjonen -friluftsliv 
 Pete Seglem, Eigersund idrettsråd 
 Kenneth Pedersen, leder i Eigersund Idrettsråd 

 
En stor del av kommunens innbyggere er knyttet til idrettsarbeid 
som utøvere, ledere eller foreldre. Idrett drives på alle alderstrinn 
og på mange ferdighetsnivåer. Idretten har stor betydning for 
utviklingen av trivsel og helse. Det er derfor viktig at kommunen 
samarbeider med idretten på alle nivå for så langt som mulig å 
legge forholdene til rette både for den enkelte og den organiserte 
idretten. 
 

Den organiserte idretten i Eigersund har røtter tilbake til 1879 
da Egersund Skytterlag ble stiftet. Deretter fulgte Egersund 
Turnforening, Bicycleklubben, Egersund Fodboldklubb, 
Egersund Lawntennisklubb m.fl.. Mangelen på anlegg og 1. 
verdenskrig medførte at mange av klubbene opphørte. Det var 
først etter 1. verdenskrig at det ble kontinuitet innen den 
organiserte idretten. 
 
Kulturbygg og anlegg for organisert foreningsvirksomhet har på 
samme måte en sentral plass i et lokalsamfunn, og har røtter 
uendelig langt tilbake i historien. 
 
Utbygging og drift av anlegg krever ressurser både i form av 
areal, penger og dugnadsinnsats. Kommunedelplanen for idretts- 
og kulturanlegg og områder for idrett og friluftsliv gir en 
orientering om dagens anleggs- og aktivitetssituasjon. Den viser 
hvilke ønsker og behov de enkelte lag, organisasjoner og brukere 
har for utbedring av eksisterende og nye anlegg og tiltak. 
 
Når det gjelder behovsanalyse, vil konklusjonene på det 
fremkomme i kap. 4.1-5.7 i form av valgte mål og strategier. Ut 
ifra en gjennomgang av status, behov og viktige utviklingstrekk, 
har en kommet frem til mål, strategier og prioriteringskriterier for 
planperioden.  
 
Planen er utarbeidet av en plangruppe opprettet av rådmannen 
bestående av representanter fra kommunen, representanter for 
det frivillige lag og organisasjonslivet samt leder i Idrettsrådet. 
 
Tiltakene i denne planen, må sees i sammenheng med tiltak som 
allerede ligger i andre kommunale planer jfr. tiltak i 
kommuneplanen, oppvekstplanen m.m.  
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Kort om idrettsrådets rolle 
Eigersund idrettsråd er til for å tale idrettens sak overfor 
kommunen, administrasjonen og politikerne. Idrettsrådet består 
av idrettslagene i kommunen, og idrettsrådets styre velges på 
idrettsrådets årsmøte. Idrettsrådet er et felles organ for all idrett i 
kommunen som er organisert i Norges Idrettsforbund og 
Olympiske Komité (NIF) gjennom idrettskretsen og underlagt 
NIFs lover og vedtekter. Idrettslagene i Eigersund med 
medlemskap i NIF blir automatisk medlem i NN-idrettsråd.  
 
Basis-lovnorm for idrettsråd (IR), § 1 Formål: 
”Idrettsrådet skal arbeide for best mulige forhold for idretten i 
kommunen. Idrettsrådet skal være en arena for samarbeid 
mellom lagene, mellom lagene og de kommunale myndigheter og 
mellom lagene og idrettskretsen. 
 
Arbeidet skal preges av frivillighet, demokrati, lojalitet og likeverd. 
All idrettslig aktivitet skal bygge på grunnverdier som idrettsglede, 
fellesskap, helse og ærlighet.” 
 
Eigersund idrettsrådet fungerer svært bra, og fremstår som et 
kraftfullt organ på lokalplanet. Idrettsrådet har hatt to medlemmer 
i arbeidsgruppen for idretts- og anleggsplanen og har bidratt med 
viktige innspill og avklaringer underveis og har vært bindeleddet 
mellom idretten og kommunen. 
 
Et godt fungerende idrettsråd, bla. som idrettens talerør overfor 
det offentlige på kommunenivå, er av avgjørende betydning for 
om vi skal lykkes med å utvikle idretten og styrke idrettslagenes 
aktivitetstibud, rammevilkår og idrettens rolle i samfunnet. 
 
 
1.1 Plankrav og økonomisk sammenheng 
Kulturdepartementet har i rundskriv framsatt krav om at 

kommunen utarbeider planer for kultur, idretts- og friluftsanlegg. 
Kravet er en oppfølging av tidligere plankrav. Planen må 
utarbeides som en tematisk kommunedelplan i henhold til plan-
og bygningsloven (P). Dette er en revidering av gjeldende plan. 
 
Planen rulleres hvert annet år. Tiltakene i planen vil være innspill 
til kommunens budsjett og økonomiplanarbeid og vil bli behandlet 
i den sammenheng. Dette kan påvirke foreslått 
gjennomføringstidspunkt. Det er derfor viktig at 
handlingsprogrammet revideres hvert år før sommeren..  
 
2.0 DEFINISJONER OG VIRKEMIDLER 

 Idrettsanlegg - En den utvidede definisjonen av 
idrettsbegrepet som sier at idrettsanlegg i tillegg til anlegg for 
konkurranse og eliteidrett også inkluderer områder og 
anleggstyper for mosjonspregede aktiviteter og friluftsliv, som 
balløkker, turstier og turveger, gymnastikksaler m.m. 

 Idrett - En vid definisjon av idrett vil omfatte de fleste former 
for fysisk aktivitet som utføres på fritida. Begreper som 
ferdigheter og prestasjoner står vanligvis sentralt. I planen 
skilles det mellom "idrett" og "friluftsliv". 

 Nærmiljø - Defineres som enkle anlegg for fysisk aktivitet 
(trening, trim og lek) beregnet for lokalbefolkningen og 
beliggende i, eller i direkte tilknytning til boligområder/grender 

 Friluftsliv - Med friluftsliv menes opphold og aktivitet i fritida 
med sikte på miljøforandring og naturopplevelse. Enkelte 
aktiviteter kan plasseres både i kategorien "idrett" og "friluftsliv". 

 Kulturbygg/anlegg - Kan være både fleksible løsninger for 
mange ulike aktiviteter, samt spesialtilpassede anlegg for den 
spesifikke aktivitet. 
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 Anleggtype forteller hvilke aktiviteter anlegget er beregnet 
for, f. eks. fotballbane, tursti, svømmehall, dagsturhytter etc. 

 Anleggskategori forteller hvilket geografisk område 
anlegget skal betjene, beliggenhet i forhold til brukerne og 
hvilken funksjon anlegget skal ha. Anleggene klassifiseres i 
kategoriene 

 Nærmiljøanlegg – Enkle anlegg som del av flerbruksanlegg for 
fysisk aktivitet i tilknytning til boligområder f. eks. balløkke, tursti, 
grøntområde etc. 

 Bydelsanlegg – Enkle anlegg som del av flerbruksanlegg for 
fysisk aktivitet i tilknytning til bydel f. eks. balløkke, tursti, 
grøntområde etc. 

 Kommuneanlegg - Større og mindre anlegg i kommunal eller 
privat eie som dekker behov for konkurranser for hele eller 
deler av kommunen 

 Regionalt anlegg/kulturbygg - er i sin funksjon ment å brukes 
av innbyggerne i en region, gjerne bestående av flere 
kommuner. (Eks. Egersund kulturhus og Idrettsparken) 

 Fylkesanlegg - Anlegg som tilfredsstiller krav for å arrangere 
norske mesterskap, eller som dekker spesielle konkurranse-
eller treningsbehov for hele fylket 

 Riksanlegg - Anlegg for en særidrett med en standard som 
gjør det mulig å arrangere internasjonale mesterskap 

 
2.1 Kommunale virkemidler 
Ved tilrettelegging og utbygging av anlegg og områder for 
kultur, idrett og friluftsliv herunder fysisk aktivitet, står både 
kommunen og de frivillige organisasjonene overfor en rekke 
utfordringer og praktiske oppgaver. Den store 
hovedutfordringa på anleggssektoren er å få til en målrettet 
anleggsutbygging i samsvar med samfunnsmessige 
målsettinger, og de overordnede målsettingene for arbeidet 
innen kultur, idretts- og friluftslivssektoren i kommunen. 
Kommunedelplanen for aktuelle anlegg skal bunne ut i en 
handlingsplan for de neste fire årene der behovsanalyser 
ligger til grunn for hvilke anlegg som prioriteres høyest. 

 
Å sikre tilstrekkelig areal og områder for friluftsliv, idrett og øvrige 
aktiviteter er en viktig oppgave i kommunens arealplanarbeid. 
Arealplanleggingen omfatter spørsmål om dimensjonering og 
arealkrav, lokalisering, adkomst og sammenheng med andre 
anlegg og lokaler. Et viktig forhold er spørsmål med tilknytning til 
adkomst- og trafikkforhold.  
 
Behovet for arealer til fritidsaktiviteter som avdekkes gjennom 
planarbeidet må sikres gjennom kommuneplanen og 
reguleringsplaner. Spesielt i forbindelse med planlegging av nye 
boligområder, skoler og barnehager, er det viktig at behovet for 
friarealer til kulturelle og idrettslige formål blir ivaretatt.  
 
Brukergruppenes organisasjoner og foreninger må tas med i 
arealplanleggingen med tanke å få en så god og felles utnyttelse 
av områdene for kultur, idrett, nærmiljø og friluftsliv som mulig. 
 
Finansieringen av utbyggingen er for de aller fleste 
anleggseiere en stor utfordring, og i mange tilfeller også den 
vanskeligste å finne tilfredsstillende løsninger for. Anlegg for 
kultur, idrett, nærmiljøanlegg og friluftsliv kan være offentlige 
(regionale/kommunale) eller private, og ha ulike 
finansieringskilder. (prinsippet blir de fleste anlegg finansiert 
gjennom: 

 Egenkapital 
 Dugnad 
 Tilskudd fra kommune/fylke/stat 
 Lån 
 Gaver 

 
En tilfredsstillende kommunedelplan for kultur, idrett, nærmiljø 
og friluftsliv, er helt avhengig av kobling mot arealplanlegging og 
økonomisk planlegging knyttet til gjennomføringen av tiltak for 
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sikring av arealer og utbygging av forskjellige anlegg. Det 
forutsettes derfor fra kulturdepartementet at kommuneplanens 
4-årige handlingsprogram legges til grunn for vurdering og 
oppfølging av bevilgninger til sikring av arealer og utbyggings-
formål ved den årlige rulleringen av langtids-budsjettet i 
kommunen. 
 
Teknisk godkjenning av planer for de fleste bygg og anlegg er 
delegert til kommunene. I Eigersund kommune er det miljø-, plan- 
og kulturavdelingen som har ansvar for godkjenningen av anlegg 
basert på idrettspolitiske, idrettsfaglige, anleggtekniske, estetiske, 
miljømessige og kulturpolitiske sider ved planen 
Drift av anlegg og områder for kultur, idrett, nærmiljø og friluftsliv 
omfatter bl. a. miljømessige, økonomiske, tekniske og 
administrative forhold og oppgaver. Vellykket drift avhenger av 
praktiske planløsninger og hensiktsmessige materialvalg, og at 
alle sider ved driftsproblematikken blir vurdert tidlig i planfasen. 
Utgiftene til drift og vedlikehold kan være betydelige ved enkelte 
anlegg. Finansieringen av driftsutgiftene skjer noe forskjellig ut fra 
anleggskategori og eierforhold, og dekkes vanligvis gjennom: 

 kommunale bevilgninger 
 leieavgift fra brukere 
 billettinntekter 
 tilskudd fra bedrifter og organisasjoner 
 reklame- og sponsorinntekter 
 tilskudd fra anleggseier 
 dugnadsinnsats 
 salgsinntekter 

 
Eigersund kommune gir en rekke tilskudd til private kultur- og 
idrettsanlegg for å stimulere lag og foreninger til å bygge og eie 
egne anlegg. Følgende tilskudd kan lag og foreninger påregne i 
Eigersund kommune 
 

 delvis fritak for kommunale avgifter. 
 tilskudd til strøm, renhold og forsikringsutgifter. 
 generelt driftstilskudd. 

 
Kommunen kjøper i tillegg treningstimer i private idrettsanlegg.  
 
Som en del av det totale integreringsarbeidet for innvandrerer i 
kommunen, er det satt av en egen pott med midler som lokale lag 
og organisasjoner kan få til lokalt integreringsarbeid. 
 
2.2 INNHOLD OG PLANPROSESS.  
Kulturdepartementet har i Stortingsmelding 41, 1991-92 påpekt 
nødvendigheten av å få bedre oversikt over eksisterende anlegg 
og styring med byggingen av nye anlegg. I den forbindelse har 
departementet utarbeidet KRISS-registeret som gir oversikt over 
anlegg på kommune-, fylkes- og landsnivå, i hovedsak relatert til 
idretten. 
 
I rundskriv V-7/93 har departementet framsatt et nytt krav om 
kommunale/fylkeskommunale utbyggingsplaner for anlegg og 
områder for idrett og friluftsliv. Det er i det nye plankravet stilt 
strengere krav til innhold og planprosess. 
 
Planprosessen ved denne rulleringen 
♦ Følger bestemmelsene i PBL, dvs. samme prosess som 

f.eks. en reguleringsplan med informasjon, medvirkning og 
høring. 

♦ Oppstart ble varslet via annonse og brev til kjente lag og 
foreninger i Eigersund kommune. 

♦ Politisk innflytelse i planprosessen sikres ved at planen blir 
fremmet til politisk behandling. 

♦ Tverrsektoriell/tverretatlig administrativ medvirkning sikres 
både gjennom bred deltagelse i plangruppen, men og 
gjennom møter i planprosessen med ulike aktører. 
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♦ Samarbeid med statlige og fylkeskommunale myndigheter  
♦ Samarbeid med private org. og grupper med spesiell 

interesse i planarbeidet, spesielt Idrettsrådet og 
friluftsorganisasjonene. (Og eventuelle nærmiljøutvalg som 
måtte bli etablert i planperioden). Det er arrangert folkemøte 
og Idrettsrådet har vært representert i plangruppen. 

 
Krav til innhold 
♦ Målsettingsdebatt. 
♦ Anlegg og områder for friluftsliv som er relevant i 

sammenheng med spillemidler. 
♦ Kulturanlegg som vurderes i forhold til statlige 

tilskuddsordninger.  
♦ Behovsanalyse.  
♦ Planer for rehabilitering av eksisterende anlegg. 
♦ Nærmiljøanlegg. 
♦ En kartdel som forteller om plassering av anlegg og områder 

for idrett og friluftsliv. 
♦ Omfattende behandling av økonomiske forhold som er 

knyttet til investering og årlige kapital- og driftsutgifter. 
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3.0 BEHOVSANALYSE 

I forbindelse med behovsanalysen har en tatt utgangspunkt i 
demografiske utviklingstrekk, hvor en finner 
befolkningskonsentrasjoner, trender når det gjelder ulike 
anleggstyper, innrapporterte behov fra lag og organisasjoner m.m. 
samt en samordning i forhold til andre kommunale planer. 

De senere år har en sett en klar dreining i retning å etablere flere 
nærmijøanlegg av ulik karakter. Videre er behovet for å 
tilrettelegeg for turstier, toalett, dagsturhytter m.m i tilknynting til 
befolkningssentraene helt klart økende. Dette er friluftsanlegg 
som mange har glede av uavhengig av alder m.m.  

Videre er behovet for rehabilitering av eksisterende anlegg 
økende i forhold til tidligere plan. 

NYE TRENDER I IDRETTEN/FYSISK AKTIVITET. 
 En satsing på flere nærmiljøanlegg i tilknytning til 

skolene/barnehagene for eksempel ballbinger, 
”tarzanløyper” m.m. Dette er i tråd med Oppveksplanen for 
Eigersund kommune. 

 Ungdommen er opptatt av nye trender og aktiviteter hvor 
fart og spenning utgjør en vesentlig del for eksempel 
fallskjermhopping, fjellklatring, rafting, sportsdykking, 
rullebrett m.m. 

 Økning i flere idretter, med stadig flere valgmuligheter for 
den enkelte utøver. 

 Viktig at barn får allsidig trening for å utvikle dynamiske 
bevegelser. 

 Fysisk fostring i skolen er over tid svekket, men en ser nå 
en fornyet fokusering på dette i skolen. Dette øker 
behovet for å samlokalisere nærmiljøanlegg i tilknynting til 
skolene for å få best mulig utnyttelse av kapasietetn. 

 Private treningsarealer kommer for fult (squashbane, 
skytebane, golfbane m.m. 

 

BEHOVSANALYSE 
Det er vanskelig å kunne si noe sikkert om hvordan behovet for 
idrettsanlegg vil utvikle seg framover. Det er mange usikre 
momenter knyttet til denne utviklingen 

 folks vaner for bruk av fritid 
 nye trender 
 nye idrettsgrener – nye kulturtilbud 
 aktiviteter som minker i utbredelse 
 befolkningsutvikling og alderssammensetning 
 aktivitetsnivå hos lag og foreninger 
 klima o.l. 

Vi har valgt å se på momenter hvor vi har muligheter for å se 
utviklingen over relativt kort tid i vår behovsanalyse.
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Befolkningsutvikling og alderssammensetning 
1. Aktive i idrettslag og -foreninger 
2. Dekningsgraden innenfor "kretsgrenser" i kommunen 
3. Nye trender innen idretten, jfr. s. 6 
 
3.1 BEFOLKNINGSUTVIKLING OG 
ALDERSSAMMENSETNING 
Planen tar utgangspunkt i Statistisk sentralbyrås framskriving av 
folketall totalt og fordelt på aldersgrupper, i perioden 1990-2015 
for Eigersund kommune. 

Befolkningsframskriving 1990-2015 
(svart)Alderssammensetning 1990 og 
2015 

Relativ befolkningspyramide, Eigersund, Norge og Rogaland, 2005
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Som det fremgår av befolkningsframskrivingen og 
alderssammensetning for 1990 og 2015, vil det bli små endringer 
i alderssammensetningen og folketallet i Eigersund kommune 
fram mot år 2015. Nye aktiviteter/vaner kan selvsagt føre til at 
bruksmønsteret blir endret og at behovet for nye anlegg vil melde 
seg. 

Figuren under viser hvordan befolkningen fordeler seg på de 
forskjellige "kretsene". 

 

Sentrum er inkludert Husabø og Rundevol krets. 

Folketallet i kretsene
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4.0 MÅL OG STRATEGIER 
MÅLSETTINGER NORGES IDRETTSFORBUND. 
Norges idrettsforbund skal arbeide for at landets befolkning gis 
anledning til å utøve idrett i sunne former ut fra ønsker og behov. 
Norges idrettsforbund skal med sin virksomhet bidra til å bedre 
befolkningens helse og trivsel. 
Satsingsområder 

 Barn og unge 
 Mosjon 
 Utdanning 

Idrettens verdigrunnlag 
 Fellesskap 
 Glede 
 Helse 

 
STATLIGE MÅLSETTINGER  
Hovedmål : Idrett for alle 

Delmål 
· Idrettsorganisasjonene støttes økonomisk slik at de kan 

opprettholde et omfattende og kvalitativt godt aktivitetsnivå 
· Barns muligheter for allsidig lek og idrettsutfoldelse i det lokale 

miljø må sikres 
· En større del av befolkningen bør få bedre muligheter til å drive 

idrett. Dette gjelder særlig utsatte grupper i samfunnet 
· Det må arbeides aktivt mot å skape like vilkår for utøvere av 

begge kjønn 
· Utbyggingen av idrettsanlegg må innordnes klarere 

behovsvurderinger og langsiktige økonomiske hensyn. 
· Hensyn til miljø og formgiving bør i sterkere grad vektlegges 
· Det bør i særlig grad satses på å bygge ut enkle anlegg som 

tilfredsstiller behovene for lek, opplæring og mosjon. 

Den offentlige idrettspolitikken realiseres i et samspill mellom 
kommunene, fylkeskommunene, staten og de frivillige 
idrettsorganisasjonene på alle forvaltningsnivå. 

 
Satsingsområder 

 Skoleverket omtales som et satsingsområde for mer 
idrett og fysisk fostring for barn og unge - 
skolefritidsordningen og idrettsskoler. 

 Idrett for eldre. 
 Departementet fastholder at det er et offentlig ansvar å 

planlegge, bygge og drive idrettsanlegg. 
 Bedre etterkontroll på større og mer kompliserte 

idrettsanlegg for å sikre kvalitet og redusere krav om 
ekstraordinært vedlikehold, utskiftninger etc. 

 Nærmiljøanlegg bør prioriteres ved tildeling av 
spillemidler. 

 Støtte til rehabilitering og ombygging bør gis 
nødvendig prioritet i forhold til nyanlegg 

 Mer miljøvennlige anlegg. 
 Anleggenes arkitektoniske utforming og 

landskapsmessige plassering forbedres. 
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MÅL FOR PLAN FOR KULTUR, IDRETTSANLEGG OG 
FYSISK AKTIVITET 2010 - 2020 
 
Overordna mål med denne planen: 
 

Å få flere av innbyggerne i 
Eigersund kommune fysisk aktive gjennom tilrettelegging 

av anlegg og motivering til deltagelse. 

Gjennom fokus på hverdagsaktivitet øke den fysiske 
aktiviteten og  bedre helsa og øke trivselen. 

4.1 Kommunale mål for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv 
 Opprettholde og videreutvikle livskraftige lokalsamfunn i 

Eigersund kommune. 
 Kommunen må ha anlegg som er attraktive for ei stor 

brukargruppe. Ved å gi innbyggerne gode tilbud i form av 
tidsmessige anlegg for idrett og friluftsliv vil dette virke 
stabiliserende på både bosettingsmønster og bygdemiljø. 
Dette er viktige for at folk skal trives og for at barn og 
ungdom skal ha et godt oppvekstmiljø. 

 Sikre forsvarlig teknisk stand på eksisterende anlegg 
herunder god tilgjengelighet. 

 Kommunen vil satse på godt utbygde sentralanlegg samt 
allsidige lokalanlegg.  

 Arbeide for å få lokalisert regionale anlegg til kommunen 
som kan være felles for Dalane og Søre del av Jæren 
(Byrommet m.m.).  

 Prioritere bygging av flerbruksanlegg = anlegg som aktiviser 
flest mulig og som samtidig kan væra et sosialt samlingssted 
for så vel unge som eldre i kommunen. Flerbruk av anlegg er 
en av flere tiltak for å kunna redusere driftskostnadene. 

 Sette krav til brukermedvirkning i forhold til bygging og drift. 
 Gi alle i kommunen mulighet til egenorganisert fysisk aktivitet 

og friluftsliv i nærområdet der de bor. 

 Ha attraktive nærmiljøanlegg og friområde i alle byggefelt og 
ved alle barnehager og skoler.  Nærmiljøanleggene bør ha 
sammenhengende, sikre og grønne korridorer ut mot større 
naturområde. 

 Legge forholdene til rette for at flest mulig kan få oppleve og 
gjøre seg nytte av den ressursen naturen, både sjø og fjell, 
representerer i tråd med universell utforming - 
"Tilgjengelighet for alle". 

 Drive et holdningsskapende arbeid der en stimulerer til økt 
fysisk aktivitet og friluftsliv som forebyggende helsepolitikk 
og som virkemiddel for økt trivsel og lokalkunnskap. 

 
4.2 Utfordringer for å nå målene 
Fysisk aktivitet har tradisjonelt vært mest brukt i sammenheng 
med anlegg for konkurranser og idrett. Ved denne revisjonen er 
Eigersund kommune opptatt av å se nærmere på hvordan 
planen kan skape, formidle og forsterke et ønske og en 
holdning om å benytte de tilbudene kommunen allerede har i 
form av anlegg og natur til friluftsliv og fysisk aktivitet. 
 
Utfordringene er mange. Først og fremst må hver enkelt 
innbygger få lyst til å væra fysisk aktiv - få lyst til å røre på seg. 
Neste steg blir å konkretisere hva som må gjøres for å få økt 
aktivitet og hvordan vi kan tilrettelegge for å få økt aktivitet 
gjøre dette om til praktisk handling. 
 
Det er viktig at informasjon om anlegg og fysisk aktiviteter er lett 
tilgjengelig slik at brukerne forstår hva som blir sagt og samlet 
slik at med letthet kan finne den aktiviteten som en ønsker å 
delta i. På denne måten kan en selv bestemme hvilke aktivitet 
en vil drive med. Det er viktig å ha bredde i tilbudet - og en ha et 
aktivitetstilbud til alle - uansett alder, kjønn, fysisk form og 
eventuelle handikap. 
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Ved å gjøre fysisk aktivitet til noe som er moro og populært vil kommunen sitte igjen med en stor gevinst både når det gjelder trivsel og 
helse. Utfordringen er å finne frem til tiltak som når frem til de sin i dag er lite fysisk aktive og som en ønsker og klarer å væra med på. 
 
5.0 ANLEGG OG PRIORITERINGSKRITERIER 

5.1 Generelle prioriteringskriterier 
1. Nærmiljøanlegg, anlegg for lek, mosjon og friluftsliv, skal prioriteres uavhengig av idrettsanlegg når det foreligger konkrete 

søknader. 
2. Rehabilitering av eldre og nedslitne anlegg blir prioritert etter søknad for å kunna dekke endrede krav til bruk og funksjonalitet. Det 

må leggest frem dokumentert behov for anlegget i framtiden. Rehabilitering som bidrar til økt tilgjengelighet skal prioriteres. 
3. Aktiviteten og kvaliteten på eksisterende kommuneanlegg må ivaretas. 
4. Det er ønskelig med en mest mulig effektiv utnyttelse av eksisterende anlegg - gjerne i forbindelse med flerbruksanlegg som har 

større bredde av aktivitetstilbud. 
5. Både nyanlegg og eksisterende anlegg bør tilfredsstille flere alders- og brukergrupper og kunne fungere som en sosial treffsted. 

Målet er at alle anleggene skal oppfylle krav om "Tilgjengelighet for alle.” 
6. Ved prioritering av nyanlegg for kommunalt tilskudd må det i første omgang leggest frem dokumentasjon på hvilke behov det er for 

et nytt anlegg. Videre må anlegget ha godkjent teknisk plan, kostnadsoverslag, finansieringsplan og driftsplan. I tillegg må anlegget 
ha tinglyst skøte/leieavtale på grunnen for minimum 40 år. 

7. Nyanlegg skal utformes i tråd med kravene til universell utforming.  
8. Det bør arbeides for at idrettsanlegg bygd med tilskudd fra spillemidlene blir gratis tilgjengelig for barn og ungdom. 
9. Ved utbygging av nye konkurranseanlegg bør planene i første omgang forsøkes samordnet med de sentralanleggene for innendørs 

idrett, fotball og skiidretter. 
10. Brukernes evne til egenbetaling bør vurderes ved prioritering mellom ulike nærmiljø og idrettsanlegg. Dette gjeld både nyanlegg og 

vedlikehold. 
 

5.2 Nærmiljøanlegg 

Nærmiljøanlegg er enkle anlegg eller område som er tilrettelagt for uorganisert fysisk aktivitet. Nærmiljøanlegg ligger i eller i direkte 
tilknyting til boligområder. Områdene eller anleggene skal ha fri tilgang for alle. De skal først og fremst være rettet mot barn og ungdom, 
men kan også ha tilbud for resten av lokalbefolkningen. En ønsker å oppruste eksisterende anlegg ved for eksempel barnehager til 
nærmiljøanlegg. Disse fungerer også som et sosialt samlingssted for beboerne i området. Kommunen har ikke noen arena for skating 
og dette vil være naturlig å se på som en del av nærmiljøanlegg for eksempel. 

Nærmiljøanlegg er et satsingsområde også i den kommende planperioden. Disse anleggene er de viktigste rekrutterings-
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anleggene til fysisk aktivitet. Det er svært viktig at anleggene blir utformet og tilpasset boligområdene de ligger ved slik at de blir 
attraktive, hyggelige og aktivitets-skapende møtesteder både for barn, ungdom og andre som ønsker å bruke anleggene. 
Behovet for, og lokalisering av, nærmiljø-anlegg skal alltid vurderes i forbindelse med anlegging av nye boligfelt og ved fortetting 
av eksisterende boligområder. 

Prioriteringskriterier nærmiljøanlegg 
1. Anlegg nær boligfelt som har helhetlige anleggsplanar for anlegget, beplanting, og som har gang- og sykkelveier mot tilliggende 

boligområder og mot grønne korridorer og større friområde. 
2. Fleksible anlegg med tilbud først og fremst rettet mot barn og ungdom, men som også har kvaliteter tilpasset voksne. Trivsel og 

velvære samt høy kvalitet og fleksibilitet skal vektlegges. 
3. Nærmiljøanlegg som legger opp til stor bredde av aktiviteter, gjerne større anlegg i kommunesenter og bygdesenter som kan 

bygges ut i flere byggtrinn. 
4. Oppjustering av større kommunale balløkker til nærmiljøanlegg. 
5. Etablere anlegg for skating i kommunen, primært i tilknytning til nærmiljøanlegg. 
6. Samarbeid med beboere, velforeninger og lokale frivillige organisasjoner. 
 

5.4 Fysisk aktivitet 

Samtidig blir de som er aktive stadig mer aktive. Frem til nå har det vært slik at den organiserte idretten har lagt beslag på 
størstedelen av de midlene som har vært sett av til idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv. Utfordringen i denne planperioden er å få 
flest mulig av de i dag lite aktive i kommunen til å bli mer fysisk aktive. Dette kan gjøres på flere måter for eksempel i form av 
tiltak som er organisert og i samarbeid med idrettslag og lignende, eller tilrettelegging for individuell aktivitet som ikke er 
organisert. 

Prioritering fysisk aktivitet: 
1. Satsing på grøne korridorer, gang- og sykkelveger og gangstier der en kan gå, sykle eller trille frå boligområdene og til 

nærmiljøanlegg og nærfriluftsområder/friområder. 
2. Bevaring og oppgradering av eksisterende grønt områder og friområder nær boligområder. 
3. Satsing på nye aktiviteter som fenger de som i dag er lite fysisk aktive. Fremfor alt gjelder dette aktiviteter som er populære blant 

ungdom. 
4. Aktiviteter som legger forholdene til rette slik at alle, uansett alder, kondisjon og handikap, kan være fysisk aktive nær der de bor. 

Gjerne i form av kortere turløyper og rundturer som både gir fysisk aktivitet og kulturell læring og naturopplevelser. 
5. Tiltak som øker interessen for hverdagsfriluftslivet, dvs. fysisk aktivitet i nærområde som ikke krever kostbare anlegg. 
 



 15

5.5 Friluftsliv 

Eigersund kommune har store utmarksområder som gir rom for et bredt spekter av friluftsliv. Gjennom et systematisk og målrettet arbeid 
har kommunen over tid gjort flere av disse tilgjengelige for innbyggerne. Dette gjør at kommunen i dag har tilgjengelig friluftsområder som 
er av regional og nasjonal verdi. En kan nevne Auglend, gangstien med tilhørende områder fra Egersund til Hellvik, Eigerøy fyr m.m. 

Prioritering friluftsliv 
1. Tilrettelegging av innfallsportene til de store friluftsområdene i kommunen ved å bygge ut parkeringsplasser ved de mest brukte 

turutgangspunktene. 
2. Oppsetting og vedlikehold av informasjonstavler på disse parkeringsplassene. 
3. Merking og rydding av løyper og stier for både sommer og vinterbruk  
4. Informasjon om jakt og fisketilbud samt salg av jakt- og fiskekort. 
5. Satsing på hverdagsfriluftslivet ved å legge opp til og orientere om kortere og lenger rundturer nær boligområdene i kommunen, 

både sommer og vinter. 
6. Letta tilgangen til sjø og vann, for både fiske, båtliv og bading m.m. 
7. Gi alle, også funksjonshemmede, friluftstilbud samt adgang til fiskeplasser. 
8. Utnytte eksisterende, gamle veitraseer- da disse ofte er lettere å opparbeide slik at de kan ha tilgjengelighet for alle. 

5.6 Bygging av nye anlegg 

Før nye anlegg bygges må det grundig dokumenteres hvor mange som driver med denne aktiviteten, hvilke aldersgruppe brukerne har og 
hvilke tilbud som alt finnes andre steder i kommunen og nabokommunene. Det er også svært viktig å stille krav til planer for drift og 
vedlikehold av anlegget i framtida. 

Prioritering av nye anlegg 

Se de generelle prioriteringskriteriene i denne planen. 

Ved den årlige revisjonen av handlingsprogrammet i denne planen må det vurderes hvilke nye anlegg som skal prioriteres for utbygging de 
kommende fire årene. 

Det må da vurderes: 
1. Økonomi ved utbygging og drift 
2. Hvilke behov er det for anlegget. Har kommunen andre tilsvarende anlegg? 
3. Hvilke aldersgruppe er anlegget tiltenkt og tilpasset for? 
4. Vil anlegget bidra til å kunna få personer som i dag er fysisk lite aktive til å bli mere aktive? 
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5. Er det andre anlegg/aktiviteter som bør prioriteres. 
6. Anlegget skal ha tilgjengelighet for alle. 
 
5.7 Rehabilitering 

Rehabilitering er en oppgradering av anlegg som går utover det som kan regnes som vanlig drift og vedlikehold. Minstekravet for å kunna 
søke om tilskudd til rehabilitering, både kommunalt og statlig, er bla. at:  

• anlegget er med i denne planen. 
• det er utarbeidet tilstandsrapport 
• det er utarbeidet komplette planer og kostnadskalkyler for anlegget. 
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6.0 HANDLINGSPROGRAM 2010-2013 

For å kunne få tilskudd til nybygg, rehabilitering og større vedlikehold (over kr. 40.000,-) skal tiltaket føres opp i handlingsplanen før årlig 
utlegging til offentlig ettersyn. På denne måten blir tilskuddsordningene lettere å forstå, de blir mer oversiktlige og 
planen/handlingsprogrammet kan revideres på kortere tid.  

Med bakgrunn i de trender en ser i samfunnet, og målsettinger som er gjort på statlig og kommunalt hold, mener en at det fortsatt er 
behov for: 

 Nærmiljøanlegg/turveier og områder for fri lek. 
 Motoranlegg for trial og gokart gjerne i tilknytning til dagens motorbane vil representere et nytt tilbud til motorinteresserte i alle aldre. 
 Hvis dagens press på kommunens innendørs svømmeanlegg opprettholdes, bør kommunen også vurdere bygging av ny innendørs 

svømmehall. 
 Rehabilitering av eksisterende anlegg for å bedre driftsøkonomien og øke bruksfrekvens, vil være en av de viktigste oppgavene i 

planperioden både for offentlige og private utbyggere.  
Nytt ved denne hovedrevisjonen av planen er at handlingsplanen også omfatter aktivitet. Det er ikke bare anlegg som er viktig for å øke 
den fysiske aktiviteten til kommunens innbyggere. Også andre tiltak kan være svært viktig og bør derfor få sin plass i planen. Inn under 
aktivitet er det også foreslått å plassere alle årlige kommunale tilskudd – til lag og organisasjoner og til drift av bygg og anlegg. Dette vil 
gi en samlet oversikt over aktiviteten. Handlingsprogrammet i kap. 6.0 revideres hvert år. 

En har satt opp tiltakene i prioritert rekkefølge innen hver kategori. 
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Handlingsplan for anlegg 2010-2013 
Nr. Navn på tiltak: Ansvarlig søker Total 

Kostnad 
kr: 

År (+/-1 år) Krav til plan før bygging og søknad om tilskudd: 

1. ORDINÆRE NYANLEGG 
1.1. Flerbrukshall ved Lagård 

grusbane 
Eigersund kommune  og 
Rogaland fylkeskommune 

anslag 80-
100 mill.  

2013 Kostnader må utredes. Fremmes som egen politisk sak og må 
innarbeides i økonomiplan. 

1.2. Garderobeanlegg med  
redskapshus                                 

Hålå idrettspark              - 2010-2011 Kostnader må utredes. 

1.3. Privat initiativ –ridehall Hestesenter  - Skåra 
 

- 2010-2013 Kostnader er utredet . Spillemiddelsøknad godkjent, ikke utbetalt 

1.4. Klubbhus Egersund golfklubb   - 2010-2013 Kostnader må utredes. 
1.5. Idrettsparken – overbygg/tak 

tribune 
Eigersund kommune - 2013 Kostnader må utredes, innarbeides i økonomiplan. 

1.6. Kunstgress – Hellvik Hellvik IL 5.000 000,- 2010-2011 Kostnader må utredes. 
1.7. Kunstgress – Helleland Eigersund 

kommune/Helleland 
5.000 000,- 2011-2013 Kostnader må utredes. Fremmes som egen politisk sak. Flom må ev. 

vurderes før en anlegger kunstgressbane. 
1.8. Kunstgress - Bakkebø Eigersund kommune 5.000 000,- 2011-2013 Kostnader må utredes. Fremmes som egen politisk sak. 
1.9. Seilanlegg for Egersund 

seilforening på 
Nysundhalsen/Asprøysundet. 

Egersund seilforening - 2010-2013 Kostnader må utredes. 

1.10. Tribune  - Håla Eiger - 2010-2012  
2. REHABILITERING 
2.1. Rehabilitere  - banedekke 

Idrettsparken 
Eigersund kommune 1,6 mill. 2010 - 

2.2. Hegrestad Forsamlingshus Hegrestad forsamlingshus 120 000,- 2010-2013 - 
2.3. Helleland grasbane - 

Dreneringsgrøft 
Eigersund kommune - 2010 Kostnader må utredes. Vurderes i forhold til kunstgras på lengre sikt. 

2.4. Bakkebø fotballbane - 
Rehabilitering grasdekke 

Eigersund kommune - 2011 Kostnader må utredes. Vurderes i forhold til kunstgras på lengre sikt 

2.5. Rehabilitering idrettshall 
Eigerhuset 

I. L. Eiger - 2010-2012 Kostnader må utredes. 

2.6. Utvide Egersund Motorstadion på 
Gjermestad – Rallycrossbane inkl. 
Trial- og gokartbane 

Egersund motorsportklubb 4,9 mill. 2010-2014 - 

2.7. Røde Kors huset Røde Kors - 2010-2014 Kostnader må utredes. 
3. NÆRMILJØANLEGG 
3.1. Ballbinge Lagård ungdomsskole Eigersund kommune 400 000,- 2010  
3.2. Rosshagen-Kiellandskogen – Eigersund kommune 200 0000 2011 Kostnader må utredes. Fremmes som egen politisk sak. 
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turveier, gapahuk 
3.3. Nærmiljøanlegg for golf - Lagård Egersund golfklubb - 201-2013 Støtte fra Norges golfforbund 
3.4. Nærmiljøanlegg Skadbergsanden Eigersund kommune 400 000 2011-2012 - 
3.5. Vannbassengan - Låvaberget - 

gapahuk 
Eigersund kommune - 2012 Kostnader må utredes. Fremmes som egen politisk sak. 

3.6. Nærmiljøanlegg i alle deler av 
kommunen. 

Eigersund kommune - 2010-2013 Kostnader må utredes. Fremmes som egen politisk sak. 

3.7. Lekeplasser Eigersund kommune - 2010-2013 Kostnader må utredes. Fremmes som egen politisk sak. 
3.8. Oppjustering av større balløkker  

til nærmiljøanlegg 
Eigersund kommune - 2010-2013 Kostnader må utredes og plan for endringene må lages. Fremmes som 

egen politisk sak og innarbeides i økonomiplan. 
3.9. Skatepark Eigersund kommune - 2010-2013 Utrede felles skatepark, arealbehov, lokalisering, kostander, drift m.m. 

og fremmes som politisk sak. 
4. FRILUFTSLIV (Turveger, dagstur) 
4.1. Båtutfartsområder -  Nordra 

Sundet 
Dalane Friluftsråd/ Eigersund 
kommune 

500.000,- 2010 500.000 søknad  

4.2. Maurholen Stasjon – dagsturhytte Eigersund kommune 500.000,- 2010 500.000  søknad 2009 
4.3. Toalettanlegg turveg Hellvik-

Egersund 
Eigersund kommune 500 000,- 2010 Fremmes som egen politisk sak. Krever ev. reguleringsplan. 

4.4. Varberg – renovering av turveier  Eigersund kommune 500.000,- 2010 Søknad i 2010 
4.5. Langevann - tursti Eigersund kommune - 2013 Kostnader utredes. Fremmes som egen politisk sak. Krever 

reguleringsplan. 
4.6. Turvei Hellvik – utvidelse Launes 

– Tengs. 
Eigersund kommune - 2013 Kostnader må utredes. Fremmes som egen politisk sak. Krever 

reguleringsplan.  
4.7. Opplev Dalane (overnatting m.m.) Dalane Friluftsråd - 2010-2013 Kostnader må utredes. Fremmes som egen politisk sak. 
5. KULTURANLEGG/KULTURBYGG 
5.1. Bytelt Eigersund kommune 1,7 mill. 2010 Kostnader er utredet. Innarbeides i økonomiplan.  
5.2. Tilbygg til eksisterende 

grendehus/tidligere 
skolebygg/forsamlingslokale 

Stiftelsen for Skadbergsanden 
grendehus 
 

2.049.000,- 2010 Kostnader er utredet . Tilsagn gitt om spillemidler, ikke utbetalt 

5.3. Evangeliehuset nyanlegg Pinsemenigheten 30 mill 2010 Plantegninger ferdig. Regulert. 
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LANGSIKTIGE BEHOV FOR ANLEGG OG TILTAK I EIGERSUND KOMMUNE 2014-2020 
Langsiktige behov for anlegg og tiltak i Eigersund kommune 2014-2020 (Uprioritert liste) 

Innspill til revisjonen og som ikke er prioritert i handlingsplanen for 200692013. 

Nr. Utbygger/tiltak Kostnader i kr.  
(1000 kr.) 

Driftsutgifter 
(1000 kr.) 

Arealbehov 
(Daa.) 

Krav til plan før bygging og søknad om tilskudd: 

ORDINÆRE NYANLEGG 
 Kulturhus på bytelttomta - - 2014-2020 Kostnader må utredes og innarbeides i økonomiplan. 
 Svømmehall Rundevoll/Hestnes - - 2014-2020 Kostnader og arealbehov må utredes.  
 Egersund ridesenter  (ny bane, stall, innendørs tribune m.m.) 

 
- - 2014-2020 Kostnader og arealbehov må utredes. Krever 

reguleringsplan. Deler kan ev. flyttes frem i tid 
dersom ridesenteret får på plass finansiering. 

 Bowlingbane - - 2014-2020 Kostnader og arealbehov må utredes. 
 Lysløype Helleland  - - 2018-2020 Kostnader og arealbehov må utredes. 
 Egersund motorbane  

Rehabilitering motorbane 
- - 2014-2020 Kostnader må utredes. 

 Innendørs kunstsoffdekke på betonggulvet bak tribunene i 
Egersundhallen. 

- - 2014-2016 Kostnader må utredes. 

 Tribunen/overbygg på hovedbanen Husabø - - 2015-2018 Kostnader må utredes. 
 Tak på eksisterende tribune i Håla. - - 2015-2018 Kostnader må utredes. 
 Flombelysning på hovedbanen på Husabø - - 2019-20 Kostnader må utredes. 
 Skytebane og ute anlegg - Ombygging av gammelt 

skyteanlegg – leirduebane 
250 000,- - 2015-2018 Kostnader må utredes. 

 Øygrei skytterhus - Nybygg for oppbevaring av våpen og 
ammunisjon 

200 000,-  2015-2018 Kostnader må utredes. 

REHABILITERING 
 Rehabilitere et av byggene på Bakkebø som i dag benyttes av 

voksenopplæringen. 
- - 2014-2015 Kostnader må utredes. 

 Øygrei skytterhus - Utbedring av gammelt kjøkken 60 000,-  2014-2016 Kostnader må utredes. 
 Skytebane og ute anlegg - To ferister i veien + gjerdinger 

rundt deler av området, ca 4 – 5 mål stort areal. 
80 000,-  2014-2016 Kostnader må utredes. 

KULTURANLEGG/KULTURBYGG 
 Hellvik arbeidskirke/ aktivitetsbygg - Eigersund kirkelige 

fellesråd 
- - 2014-2020 Kostnader og arealbehov må utredes. Krever 

reguleringsplan. 
NÆRMILJØANLEGG/KULTURHUS 
      
FRILUFTSLIV 
 Diverse turveier jfr. kommuneplanen inkl. forlengelser Eigersund 

kommune 
- 2014-2020 Kostnader må utredes. Fremmes som egen politisk 

sak. Krever reguleringsplan. 
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VEDLEGG: DEKNINGSGRADEN INNENFOR "KRETSGRENSER" I KOMMUNEN. 
Vi har videre i denne planen slått sammen sentrum og Grøne Bråden til en krets. Avstandene innenfor kretsene er relativt små, fra sentrum av kretsen til 
ytterkant ca.5 minutter med bil. 
 
Idrettsanlegg. 
For å få en oversikt over eksisterende idrettsanlegg og deres plassering  i kommunen har vi benyttet idrettsanleggsregisteret. Vi har delt kommunen opp i 
fire naturlige kretser, Hellvik (HE), Helleland (HL), Eigerøy (E) og sentrum (S) som også innbefatter Stapnes og Hadland. 
I tillegg har vi registrert opplysninger om type og størrelse på anlegget. 
 
Anlegg Krets U / I Type Størrelse 
Eigerhuset E I IH 45 x 23 
Eiger fotballbane gras E U FOT 90 x 50 
Eiger kunstgrasbane (2007) E U FOT 100 x 64 
Eiger kunstgrasbane (1997) E U FOT 100 x 64 
Eiger ballbinge kunstgras E U FOT 26 x 14 
Eigerøy skole fotballbane grus E U FOT 100 x 60 
Eigerøy skole gymsal E I SAL 19 x 10 
Skadbergsanden volleyballbane E U VOB 18 x 9 
Skadbergsanden håndballbane E U HB 40 x 20 
Hellvik fotballbane gras HE U FOT 100 x 64 
Hellvik løpebaner HE U FRI 6 baner x 100m. 
Hellvikshallen HE I IH 45 x 23 
Hellvik skole fotballbane grus HE U FOT 94 x 52 
Hellvik ballbinge  kunstgras HE U FOT 26 x 14 
Hellvik skole løpebaner HE U FRI 3 baner x 60m. 
Fotland skytebane  HE I SKB 12 baner x 15m. 
Gjermestad motocrossbane HE U MOT 300 x 600m 
Fotland skytebane HE U SKB 15 plasser x 200m. 
Fotland skytebane HE U SKB 12 plasser x 100m. 
Fotland pistolbane HE U SKB 12 plasser x 25m. 
Fotland skytebane HE U SKB 4 plasser x 90m. 
Helleland fotballbane gras HL U FOT 100 x 60 
Helleland fotballbane grus HL U FOT 75 x 40 
Helleland løpebaner HL U FRI 4 baner x 60m. 
Helleland skytebane HL I SKB 6 plasser x 15m. 
Helleland idrettshall/grendehus HL I IH 20 x 40 
Helleland ballbinge kunstgras HL U FOT 26 X 14 
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Bakkebø svømmehall S I SVH 12 x 10 
Bakkebø gymnastikksal S I IH 21 x 10 
Bakkebø garderobeanlegg S I div. 4 gard + dommer 
Bakkebø fotballbane gras S U FOT 100 x 60 
Bakkebø håndballbane - asfalt S U HB 40 x 20 
Bakkebø løpebaner S U FRI 3 baner x 100m. 
Dalane ridesenter - ridehall S I RIH 45 x 21 
Dalane ridesenter - ridebane S U RB 80 x 50 
Lagård tennisbaner grus S U TE 3 baner 
Lagård tennishall  teppe S I TEH 2 baner 
Lagård svømmehall S I SVH 12 x 8 
Lagård gymsal S I SAL 21 x 10 
Lagård grusbane S U FOT 100 x 60 
Dalane v.g.s. - gymsal S I SAL 20 x 20 
Dalane v.g.s. - trimrom S I HS 6 x 11 
Rundevoll gymsal S I SAL 21 x 10 
Rundevoll ballbinge  kunstgras S U FOT 26 x 14 
Rinnan fotballbane  grus S U FOT 90 x 45 
Grøne Bråden gymsal S I SAL 19 x 10 
Grøne bråden ballbinge   kunstgras S U FOT 26 x14 
Egersund turnhall S I SAL 16 x 8 
Idrettsparken fotballbane S U FOT 100 x 64 
Idrettsparken treningsfelt S U FOT 100 x 60 
Idrettsparken løpebane S U FRI 6 baner x 400m. 
Husabø skole ballbinge  kunstgras S U FOT 26 x14 
Egersund idrettshall S I IH 43 x 25 
Egersund svømmehall S I SVH 25 x 12 
Egersund pistolbane S I SKB 6 plasser x 12m. 
Bakkebø ridehall S I RIH 41 x 26 
Havsø Krokketbane S U KB 12x24 
Turvei Hellvik - Egersund HE U TUR 7000m 
Vannbassengene: Lysløype S U FL 3000m 
Vannbassengene: Sandvolleybane S U VOL 20 x 10 
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Oversikt over kulturbygg som kvalifiserer for kommunale tilskudd: 
  

 Navn på anlegg 
 
 Sted 

 
 Eier 

Egersund bedehus  Johan Feyers gate Indremisjonen 

Misjonshuset  Spinnerigaten Egersund misjons-forening 

Tonehuset 
Fabrikkplassen Egersund musikkorps/mandsanger-foreningen 

Egersund orienteringsklubb/klubbhus 
Vannbassengene EOK 

RødeKorsHuset 
Strandgata ERK  

 Skihytta på Mydland 
Mydland i Vest-agder Egersund skiforening   

Egersund Skytterlag /klubbhus  Fotland Egersund Skytterlag 

Egersunds idrettsklubb  -  klubbhus  
Idrettsparken EIK 

Øgreid skytterhus Øgreid Eigersund jeger & fiskerforening 

Evangeliehuset   Bøckmannsgaten Pinse-menigheten 

Frelsesarmeen  Skriveralmenningen Egersund FA 

Frelsesarmeen speiderhytte   Åmdalsveien Egersund FA 

Frikirken Johan Feyers gate Den evangelisk Lutherske Frikirke 

Hadland bedehus Hadland  

Helleland bedehus Helleland  

Helleland IL klubbhus Helleland Helleland IL 

Hellvik bedehus Hellvik  

Scene/klubblokaler Lunhulen Hellvik Hellvik fritidsklubb 

Hellvik IL -  Klubbhus  Brunnmyra Hellvik Hellvik IL 

Klubbhus i tilknytning til Eigerhallen/Hålå Eigerøy IL Eiger 

Metodistkirken   Peder Clausens gate Egersund metodist- menighet 

Pistolklubbens  klubbhus  Fotland Egersund pistolklubb 

Stapnes bedehus Stapnes  

Årrestad bedehus Helleland  

Feylingbua Strandgaten Egersund kystforening 

 


