
Prosess søknad om spillemidler: 

Hva kan man søke om? 
Dere kan søke om tilskudd til bygging og rehabilitering av anlegg for idrett og fysisk aktivitet. 

Tilskuddsordningen har to underordninger: ordinære anlegg og nærmiljøanlegg. Det kan ikke søkes 

om tilskudd til drift og løpende vedlikehold. 

Hva er ordinære anlegg? 
Ordinære anlegg er anlegg som i hovedsak er knyttet til konkurranse- og treningsvirksomhet for 

organisert idrettslig aktivitet. De tekniske krav til mål og utforming av anleggene tar utgangspunkt i 

konkurransereglene til de enkelte særforbund. 

 

Det vil si at for å få tilskudd må anleggene som hovedregel kunne brukes til å avvikle konkurranser 

innenfor de aktivitetene anlegget er ment for. 

 

Det finnes samtidig flere anleggstyper i denne underordningen som ikke tar utgangspunkt i 

konkurranser og organisert aktivitet. Friluftlivsanlegg er en slik kategori. Skateanlegg er en annen 

anleggstype som retter seg mot egenorganisert aktivitet. 

 

Noen av de vanligste anleggene er idrettshaller, fotballbaner og skianlegg.  

Det har imidlertid vært søkt om tilskudd til over hundre forskjellige varianter av anlegg, og 

tilskuddsordningen er også åpen for nye typer. 

Hvor mye kan vi søke om til ordinære anlegg? 
Det kan som hovedregel søkes om tilskudd som tilsvarer inntil 1/3 av godkjente kostnader, det vil si 

kostnader for prosjektet som knytter seg til selve aktivitetsanlegget.  

Noen anleggstyper kvalifiserer til tilskudd på inntil 50 % av godkjente kostnader. Dette gjelder 

turveier/-løyper og –stier, og enkelte spesielle tiltak. 

Kostnader til tribuneanlegg, veier og parkeringsplasser, kjøp av grunn, eiendomsgjerder og 

forskjellige avgifter kan ikke regnes med i tilskuddssammenheng. 

Alle tilskudd har en øvre grense. For en oversikt over de maksimale søknadssummene til forskjellige 

anleggstyper, må en slå opp i bestemmelsene for ordningen (ekstern lenke), under punkt 2.6.4 og 

2.6.5. 

Hva er nærmiljøanlegg? 
Nærmiljøanlegg er utendørsanlegg som ikke er spesielt tilrettelagt for organisert konkurranseidrett, 

men hvor målsettingen er åpne og tilgjengelige aktivitetsanlegg for alle, beregnet for egenorganisert 

fysisk aktivitet. Anleggene er ofte samlokalisert med skoler, og skal ligge i områder der folk bor 

og/eller oppholder seg. Ordningen retter seg først og fremst mot anlegg for barn og ungdom i 

alderen 6-19 år. 

Hvem kan søke om tilskudd til alle typer anlegg? 
Alle kommuner og fylkeskommuner, samt lag, foreninger og organisasjonsledd tilknyttet Norges 

idrettsforbund, Samenes Idrettsforbund-Norge / Sámiid Valástallanlihttu-Norga, 

Studentsamskipnader, Norges Jeger- og Fiskerforbund, Den Norske Turistforening, Norges 

Bilsportforbund, og Det Frivillige Skyttervesen. 

Hvem kan søke om tilskudd til friluftslivsanlegg og nærmiljøanlegg? 
Lag, foreninger og organisasjonsledd i Friluftsrådenes Landsforbund, Norsk Friluftsliv og Oslofjordens 

Friluftsråd, i tillegg til de som kan søke om tilskudd til alle typer anlegg. Velforeninger og borettslag 

kan kun søke om tilskudd til nærmiljøanlegg. 

 

 

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/bestemmelser-om-tilskudd-til-anlegg-for-idrett-og-fysisk-aktivitet-2017--v-0732-b/id2559025/


Dokumentasjon som må forberedes: 

1. Idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning 

Denne godkjenningen skal sikre at anlegg som bygges er gode nok for aktiviteten som skal 

skje der. Kommunen kan gi slik godkjenning 

 

2. Kostnadsoverslag for prosjektet 

I søknadsskjema skal det føres opp et detaljert kostnadsoverslag for prosjektet. Kostnader 

skal oppgis på poster for de forskjellige delene av prosjektet, for arbeid og materialer, og evt 

dugnad. (Lurt å sette opp dette på forhånd) Skill mellom kostnader en kan beregne tilskudd 

på, og kostnader som angår deler av prosjektet som ikke inngår i beregningen for tilskudd; 

«tilskuddsberettigede» og «ikke tilskuddsberettigede» tilskudd. Se 3.1.1. og 3.1.2 i 

«Bestemmelser om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet 2017. 

https://www.regjeringen.no/contentassets/34fad27c0ac4485c9f9d7aa01875bfe1/v-0732-

b_materie-2017_3-utgave.pdf  

 

3. Dokumentasjon av verdi på eventuell dugnad 

Dugnadsarbeid skal  

o Fremgå i en egen dugnadsoversikt som tar utgangspunkt i de arbeidene som etter 

kostnadsoverslaget skal utføres på dugnad 

o 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 mva på dugnad.  

 

4. 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 dokumenter at prosjektet er fullfinansiert – 

inkludert spillemidler.  

o Egenkapital skal bekreftes med kontoutskrift fra bank e.l som viser at beløpet er 

bundet til byggingen av anlegget. Aksjekapital skal dokumenteres. 

o Kommunalt og/eller fylkeskommunalt tilskudd må være bekreftet med kopi av 

vedtaket. 

o Kommunal eller fylkeskommunal garanti må være bekreftet med kopi av vedtaket. 

Statlig godkjenning (fylkesmannen) må også være bekreftet med kopi av vedtaket. 

Eventuelt må en slik godkjenning ettersendes. 

o Pengegaver skal være dokumentert.  

o Lån skal være bekreftet med kopi av lånetilsagn. Eventuelle lånevilkår må være 

oppfylte/aksepterte. 

 

5. Eventuell dokumentasjon av større prosjektkostnader 

I fortrinnsvis store og kostnadskrevende prosjekter bør en redegjøre nærmere for 

kostnadene. Dette forenkler saksbehandlingen av søknaden og bidrar til riktigere vurdering 

av søknadsbeløpene. 

 

For enkelte større kostnadsposter og/eller prosjekter med høye totalkostnader, bør det 

fremlegges dokumentasjon som redegjør for de anslåtte beløpene. 

 

https://www.regjeringen.no/contentassets/34fad27c0ac4485c9f9d7aa01875bfe1/v-0732-b_materie-2017_3-utgave.pdf
https://www.regjeringen.no/contentassets/34fad27c0ac4485c9f9d7aa01875bfe1/v-0732-b_materie-2017_3-utgave.pdf


Kommune og/eller fylkeskommune kan som del av saksbehandlingen sette som vilkår at 

denne type dokumentasjon legges frem. Søker plikter da å etterkomme dette. 

 

6. Driftsplan for anlegget 

En må legge frem en overordnet plan for drift av anlegget, som skisserer bruksmengder og 

sesonglengder, samt et driftsbudsjett.  

Planen skal minimum ha med følgende opplysninger: 

o plan for forvaltning og bruk som angir forvalter av anlegget, planlagt lengde på 

sesong og antall brukstimer (f.eks per uke) i sesong 

o driftsbudsjett med inntekter og utgifter, inkludert finansutgifter For større anlegg, 

som f.eks svømmeanlegg og idrettshall, skal det i tillegg legges ved en plan for 

vedlikehold og utvikling av anlegget. 

 

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

Dersom dere eier grunnen må dere fremlegge en bekreftet utskrift av grunnboken som viser 

at eiendomsretten er tinglyst. Dersom dere fester eller leier grunnen, må dere fremlegge 

kopi av denne festekontrakten. Dere må feste/leie grunnen for minimum 30 år for ordinære 

anlegg. Dette for å sikre at anlegget kan stå i lang tid, og forbli et tilbud til lokalmiljøet. For 

nærmiljøanlegg gjelder minimum 20 år.  

Når det er privat grunneier må dere tinglyse feste/leiekontrakten. 

Helt unntaksvis er noen anlegg unntatt vilkåret om at forholdet skal være tinglyst. Dette 

gjelder i hovedsak turveier, -løyper og stier. 

 

 

Hjelp til utfylling 

8. Prosjektinformasjon 
I søknadsskjemaets første steg skal en oppgi hvilken organisasjon søknaden gjelder for, 

hvilket anlegg man søker om tilskudd til, og hvilke tiltak som skal gjennomføres. En søknad 

om tilskudd til ett prosjekt kan inneholde både selve aktivitetsanlegget og eventuelle 

tilhørende elementer. For ytterligere informasjon om mulige tilleggselementer og tilhørende 

tilskuddsbeløp, se pkt. 2.6.4 i bestemmelsene for ordningen. 

 

For å kunne sende inn en søknad på vegne av en organisasjon, må denne organisasjonen 

være registrert i Enhetsregisteret, det vil si at organisasjonen må ha et 

organisasjonsnummer.  

 

Dernest, er det nødvendig at anlegget man skal søke tilskudd til er registrert i 

Anleggsregisteret av kommunen. Den enkelte organisasjon må ta kontakt med kommunen 

for å få anlegget oppført i registeret. Dersom korrekt organisasjon er koblet til korrekt anlegg 

av kommunen i Anleggsregisteret, vil søker få opp en liste over sine anlegg ved utfylling av 

søknaden. Det er derfor i utgangspunktet ikke nødvendig å søke opp sitt eget anlegg. 

 

En skal også i dette steget oppgi tidspunkt for planlagt byggestart, samt informasjon om den 

idrettsfunksjonelle forhåndsgodkjenningen som er gitt. 

 

9. Kontakt- og regnskapsinformasjon 
Det må oppgis kontaktinformasjon for vedkommende som kan besvare spørsmål som gjelder 

søknadens utforming og/eller innhold, samt kontaktinformasjon for regnskapsansvarlig for 



prosjektet. 

Det må også oppgis kontonummer for utbetaling av eventuelt tilskudd. 

 

10. Kostnader 

Søker må sette opp et kostnadsoverslag i søknadsskjemaet. 

o Kostnadene skal spesifiseres på relevante poster for prosjektet. 

o Oppsettet skal skille mellom prosjektkostnader som er tilskuddsberettigede og 

prosjektkostnader som ikke er tilskuddsberettigede. 

o Kostnadspostene skal settes opp på en slik måte at de lar seg kontrollere mot 

relevant dokumentasjon/vedlegg tilhørende prosjektet. 

o Verdien av eventuelt dugnadsarbeid skal inngå i oppsettet som en kostnad. 

o Administrasjonskostnader, inkludert eventuelle utgifter til revisjon, kan maksimalt 

utgjøre 5 % av totale, tilskuddsberettigede kostnader. 

o Budsjettposter for eventuelle uforutsette kostnader kan maksimalt utgjøre 10 % av 

totale, tilskuddsberettigede kostnader. 

 

Dersom anlegget er ferdigstilt, skal en bruke regnskapstall i kostnadsoverslaget. 

 

11. Søknadsbeløp og finansieringsplan 

Søker skal oppgi hvilket beløp det søkes om.  

 

I pkt. 2.6.4 i bestemmelsene (se lenke i pkt 2) finnes forskjellige maksimale søknadsbeløp 

knyttet til ulike anleggstyper, der det fremkommer øvre grense for hvor mye det kan søkes 

om til det enkelte anlegg.  

 

Søker må også fylle ut et oppsett som viser hvordan prosjektet skal finansieres. Eventuelle 

kostnader som helt eller delvis utgjøres av dugnadsarbeid, blir automatisk overført fra 

kostnadsoppsettet. 

 

12. Vedlegg  

I steget for vedlegg, skal dokumentasjonen som må følge søknaden lastes opp og legges ved. 

 

13. Sammendrag 

I steget for sammendrag har en anledning til å se igjennom søknaden. Søknaden er på dette 

tidspunkt ikke sendt inn. Dersom en oppdager feil i utfyllingen, går en tilbake til de rette 

stegene og retter de eventuelle feilene. 

 

En kan fra denne siden også skrive ut sammendraget for å kikke igjennom dette på papir. 

 

14. Innsending av søknad 

Det siste steget i utfyllingen innebærer å sende inn søknaden til kommunen.  

 

En må på denne siden samtykke i at en på vegne av organisasjonen som søker, har gjort seg 

kjent med bestemmelsene for ordningen. 

 

Videre opplyses hvilken søknaden sendes til, og hvor den sluttbehandles. 

 

Når søknaden sendes inn, sendes også en kopi av søknaden til kommunenes postmottak for 



journalføring, samt en kopi til kontaktpersonen for søknaden. Organisasjonen som står som 

søker får også en melding om innsendt søknad i sin meldingsboks i Altinn. 

 

15. Vedleggsmaler 

Det kan være nyttig å benytte vedleggsmaler som er laget til dette formålet. Disse malene 

finner du på dette nettstedet: 

https://www.anleggsregisteret.no/anlegg-for-idrett-og-fysisk-aktivitet/regnskaps-og-

driftsmal/ 

 

 

Søknaden må fylles ut digitalt på Anleggsregisteret.no. Det må logges på via ID-porten.  

Følg lenken her: 

https://www.anleggsregisteret.no/anlegg-for-idrett-og-fysisk-aktivitet/send-inn-soknad/ 

 

 

https://www.anleggsregisteret.no/anlegg-for-idrett-og-fysisk-aktivitet/regnskaps-og-driftsmal/
https://www.anleggsregisteret.no/anlegg-for-idrett-og-fysisk-aktivitet/regnskaps-og-driftsmal/
https://www.anleggsregisteret.no/anlegg-for-idrett-og-fysisk-aktivitet/send-inn-soknad/

