
Bergen Tennis Arena, Slettebakken fra idè til virkelighet



v/ Per Grieg jr. Bergen Tennis Arena og Ronny Lockert, spesialrådgiver Bergen kommune



Anlegget måtte være med i en 
kommunal plan for å få spillemidler 

og mva. refusjon



Tennishall på Slettebakken i Idrettsplanen
Idrettsbyen Bergen – et steg foran



Anleggsutvikling og drift
• Kategori A – kommunal modell

– Anlegg som utvikles og driftes av 
Bergen kommune, eksempelvis 
breddeanlegg som omfatter flere 
idretter/idrettslag

• Kategori B – OFS modell:
– Anlegg som utvikles og driftes av 

idretten selv og eller i samarbeid med 
kommune – OFS modell, eksempelvis 
mindre lokale anlegg der  idrettslag i 
hovedsak står som bruker alene

• Kategori C - OPS modell: 
– Anlegg som kan utvikles i samarbeid 

med private aktører, eksempelvis  større 
arrangementsanlegg kombinert med 
næring og kultur



Vintersportsbyen Bergen

Kategori A1 – kommunal modell med gavefinansiering
Leikvang friidrettshall



Kategori A2 – kommunal modell
Eksempelvis Nærmiljøanlegg – Kunstgressbaner – friidrettsbaner m.fl



Vintersportsbyen Bergen

Kategori B - OFS modell
Bergen Tennis Arena, Slettebakken



Kategori C - OPS modell



Forhåndsgodkjenning og spillemidler

MÅ ha plan for hva man skal bygge(behov)



Forhåndskonferanse:

VILKÅR SOM MÅ OPPFYLLES: 
 

• Alle masser som er over tilstandsklasse 3 må overdekkes med mer en 1 meter rene 
masser. 

 
• Forurensede overskuddsmasser som er levert Arna Jordsortering, skal så langt det er 

mulig, fjernes fra Arna Jordsortering og leveres mottak godkjent for denne type 
forurensing. Dokumentasjon på at dette er gjort må innsendes før midlertidig 
brukstillatelse/ferdigattest kan gis. 

 
• Før det kan gis midlertidig brukstillatelse/ferdigattest på bygget må veieseddler/ 

kvitteringer for disponering av overskuddsmasser dokumenteres. 



Området må være regulert til formålet



Festekontrakt, vedtak i bystyret



Idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning



Kommunal garanti

• Sak til bystyret
• Må godkjennes av Fylkesmannen i Hordaland
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