
Eier av idrettshallen 
• har det juridiske ansvaret for anlegget

• skal sørge for at hensyn til sikkerhet ivaretas når anlegg planlegges, bygges 
og er i bruk

•  skal inngå kontrakt med leietakere der partenes ansvar i forhold til sikkerhet 
er regulert

• skal alltid vurdere å tegne ansvarsforsikring for eventuell skade under bruk 
av anlegget

• skal utarbeide en særskilt skriftlig sikkerhetsplan for anlegget med følgende 
innhold (se Internkontrollforskriften):

- analyse av anleggets risikopotensial

- avklare om det finnes lovpålagte krav

- avklare områder med særlig risiko

- avklare behov for spesielle bruksregler

- avklare behov for kontroll av anlegget

- oppnevne person som følger opp sikkerhetsplanen

ANLEGG OG SIKKERHET

Idrettshall



Dette bør du tenke på:
•  At hallen er bygd og dimensjonert for de aktivitetene/idrettene som skal  

drives i hallen

•  At utstyr er kjøpt fra anerkjente leverandører, levert med dokumentasjon og 
 montert i.h.h.t. spesifikasjonene

•  At alt utstyr som benyttes, lagres forsvarlig

•  At alt utstyr som benyttes, brukes til den aktiviteten og på den måten det  
er tenkt brukt

•  At fastslåtte rutiner skal følges opp og regulere:

-  daglig visuelt ettersyn 

-  ukentlig visuelt ettersyn

-  kvartalsvis funksjonsettersyn

- årlig hovedettersyn og vedlikehold                                      

Vær spesielt oppmerksom på:
•  At mål, bommer, bukker og annet bevegelig utstyr alltid festes forskriftsmessig

-  Er det behov for spesiell opplæring?

•  At bruk av utstyr som medfører en viss risiko, følger nødvendige 
sikringsprosedyrer:

-  bruk av matter

-  én og én om gangen

-  voksen/opplært personell over 18 år skal være i umiddelbar nærhet                                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Ved utleie:
• Leietaker (idrettslag, forening m.m.) skal skrive kontrakt som regulerer  

bruk og ansvar

-  navngitt person skal være ansvarlig for aktiviteten og være til stede

• Er det behov for spesialopplæring i bruk av utstyr?

• Er det behov for opplæring i rutiner?

•  Er det behov for at ansatte fra anlegget er tilstede? 

Når andre drifter:
•  Drift – og ansvar skal reguleres i en egen driftskontrakt

• I kontrakten skal ansvarsfordelingen mellom eier og drifter klart fremgå

•  Eier skal sørge for at det gis opplæring i HMS krav og sikkerhetsrutiner

For mer informasjon: http://badparkidrett.no/sikkerhet/

Postadresse: Postboks 4014 US, 0806 Oslo

Telefon: 481 15 299 / 928 10 970 

E-post: badparkogidrett@nih.no

www.badparkogidrett.no 


