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Den norske idrettsmodellen

Vei 1: Spillemidler til 
aktivitetsformål

Vei 2: Spillemidler 
til idrettsanleggFylkeskommuner

Kommuner
Idrettslag, friluftslivsorg.



Bakgrunn for støtte byggingen av idrettsanlegg

Statens overordnede mål kan sammenfattes i visjonen idrett og fysisk 
aktivitet for alle

• Idrettsaktivitet

• Egenorganisert fysisk aktivitet

• Friluftsliv 

De viktigste målgruppene er barn (6-12)  og ungdom ( 13-
19)  



Bestemmelser V-0732

• Spillemidler til idrettsanlegg er en 
søknadsbasert ordning

• For å få tildelt spillemidler til idrettsanlegg 
må søknadene være i henhold til KUDs 
bestemmelser

• Når en søker om tilskudd, og eventuelt får 
innvilget tilskudd, binder organisasjonen 
seg til et sett med bestemmelser for 
hvordan en skal drive og forvalte anlegget 
en har fått tilskudd til



Hva kan vi søke om?

• Dere kan søke om tilskudd til bygging og rehabilitering av anlegg for idrett og fysisk 
aktivitet

• Tilskuddsordningen har to underordninger: 
• ordinære anlegg - tilskudd som tilsvarer inntil 1/3 av godkjente kostnader. Noen anleggstyper 

kvalifiserer til tilskudd på inntil 50 % av godkjente kostnader. Dette gjelder turveier/-løyper og –stier, 
og enkelte spesielle tiltak.

• nærmiljøanlegg - tilskudd på inntil 50 % av godkjent kostnad. Øvre grense for tilskudd er satt til  
300 000 kroner per anleggsenhet.

• Alle tilskudd har en øvre grense. For en oversikt over de maksimale søknadssummene til 
forskjellige anleggstyper, må en slå opp i bestemmelsene for ordningen.

• Det kan ikke søkes om tilskudd til drift, løypemaskiner og løpende vedlikehold



Hvem kan søke om spillemidler?
Lag, organisasjonsledd og sammenslutninger tilknyttet følgende organisasjoner kan søke om tilskudd 
til alle anleggstyper:
•Kommuner og fylkeskommuner
•Norges idrettsforbund
•Samenes Idrettsforbund-Norge
•Studentsamskipnader
•Norges Jeger- og Fiskerforbund
•Den Norske Turistforening
•Norges Bilsportforbund
•Det Frivillige Skyttervesen

Organisasjoner og tilknyttede sammenslutninger kan søke tilskudd til friluftslivsanlegg (pkt. 2.6.13):
•Friluftsrådenes Landsforbund, Norsk Friluftsliv og Oslofjordens Friluftsråd 

Følgende sammenslutninger kan søke tilskudd til nærmiljøanlegg:
•Borettslag og Velforeninger



Har du tenkt å bygge et anlegg?
Ta kontakt med kommunen
Kommunen skal

1. vurdere behovet for anlegget i forhold til samfunnsplanlegging, kommunens 
folkehelseprofil og stedsutvikling

2. vurdere behovet for anlegget i samarbeid med idrettsråd og frivilligheten

3. vurdere muligheten for samarbeid mellom flere lag eller kommuner

4. rullere anlegget inn i kommunens plan for fysisk aktivitet (orienteringskart, og 
skilting/merking av eksisterende turveier, tur-/skiløyper og turstier er unntatt 
dette vilkåret og nærmiljøanlegg med kostnadsramme under 600 000)

5. opprette anlegget i registeret 

6. behandle byggesaken



Søknadsfrist

Kommunene setter frist for søkere i sin kommune. Følg med på 
kommunens nettsider, eller ta kontakt med de som håndterer 
spillemiddelsøknader i kommunen for å få opplyst gjeldende frist



Den som søker må eie anlegget selv

•Det er kun eieren av anlegget som kan søke om tilskudd fra 
spillemidlene

• I helt spesielle tilfeller kan departementet gi dispensasjon fra 
dette kravet



Krav om rett til bruk av grunnen der anlegget 
ligger/skal ligge
Søker må ha rett til bruk av grunnen hvor anlegget ligger/skal ligge.

Det innebærer at de som søker må tinglyse bruksrett eventuelt vedlegge avtaler 
som viser at de har rett til å bruke grunnen der de skal bygge eller rehabilitere et 
anlegg. Ettersom søkere forplikter seg til å drifte anlegget for idrett og aktivitet i 30 
år, eventuelt 20 år for nærmiljøanlegg, må de ha tilsvarende lengde på eventuelle 
feste-/leieavtaler. Avtale av minimum 30 års varighet med grunneiere om bruk av 
grunnen, når det gjelder turveier. 

For tur-/skiløyper og turstier skal retten til grunn ha hjemmel i avtale av minimum 
10 års varighet med automatisk fornyelse for 10 år av gangen, dersom ingen av 
avtalepartene har sagt opp avtalen senest ett år før avtaletidens utløp. 

I helt spesielle tilfeller kan fylkeskommunen dispensere fra kravene.



Prosjektet må være fullfinansiert

•Prosjektet (byggingen, rehabiliteringen eller kjøpet) må være 
fullfinansiert for å bli tildelt tilskudd.
Med fullfinansiert menes dekning for kostnadene i prosjektet 
som ikke vil kunne dekkes av et eventuelt tilskudd gjennom 
denne tilskuddsordningen.



Krav og begrensninger for bruk av anlegg som har 
mottatt tilskudd
• Anleggseier plikter å holde anlegget åpent for allmenn idrettslig virksomhet i 30 år fra ferdigstillelse av anlegget. Kravet 

er gjeldende både ved nybygg og rehabilitering. Dette innebærer plikt til å drive på årsbasis eller på sesongbasis for 
idretter som har kortere sesonger.

• Varighet på påkrevd driftstid er 20 år for nærmiljøanlegg.

• Anleggseier plikter å holde anlegget i god stand. De til enhver tid gjeldende sikkerhetsforskrifter skal følges. Anlegget 
skal vedlikeholdes slik at det ikke forringes utover det som følger av normal slitasje.

• Overdragelse, salg, deling, sammenslåing/-føyning m.m., og flytting, nedlegging og bruksendring m.m. av anlegget, 
krever skriftlig forhåndssamtykke fra departementet. Departementet kan sette vilkår for et eventuelt samtykke, slik som 
tilbakebetaling av midler. Dette innebærer at søker må sende søknad om samtykke til å selge/flytte til departementet.

• Det er et grunnleggende prinsipp at spillemidler ikke skal omdannes til fortjeneste for private, fortjenestebaserte 
aktører. Dette innebærer at private, fortjenestebaserte aktører ikke kan motta spillemidler eller eie 
spillemiddelfinansierte idrettsanlegg. 



Relevante anleggstyper













Relevante anleggstyper - nærmiljøanlegg

Nærmiljøanlegg er et anlegg for egenorganisert fysisk 

aktivitet, som ligger i tilknytning til bo- og/eller 

oppholdsområder



Hva slags dokumentasjon må forberedes til en 
søknad?
Målsatte tegninger - som viser at anlegget utformes i tråd med krav til størrelser 
mm. for aktiviteten.

Kostnadsoverslag - detaljert kostnadsoverslag for prosjektet. Kostnader skal 
oppgis på poster for de forskjellige delene av prosjektet, for arbeid og materialer, 
og eventuell dugnad. 

Her må dere skille mellom "tilskuddsberettigede" og "ikke tilskuddsberettigede" 
kostnader. Tilskuddsberettigede kostnader er i enkelhet alt som angår 
aktivitetsanlegget direkte. Kostnader som ikke er tilskuddsberettigede er for 
eksempel tribuneanlegg, parkeringsplasser, veier, diverse avgifter, kjøp av grunn og 
eiendomsgjerder. Dette står utfyllende i bestemmelsene for ordningen.



Dokumentasjon av verdi på eventuell dugnad

• Dugnadsarbeid skal
• fremgå i en egen dugnadsoversikt som tar utgangspunkt i de arbeidene 
som etter kostnadsoverslaget skal utføres på dugnad.
• verdiberegnes av kvalifisert fagperson (f.eks. kostnadsvurdering/anbud 
fra kommune eller firma (entreprenør, håndverker e.l)).

Dette må vedlegges søknaden.

Det er ikke anledning til å beregne merverdiavgift på dugnad.



Dokumentasjon på finanseringen av prosjektet

• For å få tildelt midler må prosjektet være gjennomførbart både i investerings- og driftsfasen. Derfor 
er det et vilkår for tilskudd at en kan dokumentere at prosjektet er fullfinansiert – inkludert 
spillemidler.

Dokumentasjon på at søker kan bruke grunnen der det skal bygges/rehabiliteres anlegg.

• Som hovedregel skal leie-/festeavtaler tinglyses. Dersom man eier eiendommen selv er denne 
retten også tinglyst. For tinglyste forhold trenger en ikke å vedlegge dokumentasjon. 
Saksbehandlere kan slå opp i grunnboken for å kontrollere mot matrikkeladressen som søker 
oppgir i skjemaet.

For leieavtaler med kommunen så vil kommunal saksbehandler sette merknad om dette i søknaden 
ved kontroll.

Avtaler med private grunneiere som ikke er tinglyst må legges ved.



https://www.anleggsregisteret.no/saksbehandling/

https://www.anleggsregisteret.no/saksbehandling/

