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Ulike spillemiddelordninger 

• Spillemidler til anlegg; forvaltes av kulturdepartementet 

• Spillemidler til utstyr; forvaltes av særforbund 

• Spillemidler til særforbund (post 1, 2, 3 og 4)  

 Post 1 = grunnstøtte NIF  

          Post 2= grunnstøtte særforbund 

          Post 3 =barn, ungdom og bredde 

         Post 4 = toppidrett 

  



Søknader 2014 i NT 

• 205 godkjente søknader på ordinære anlegg og 
nærmiljøanlegg 

• 3 søknader på snøproduksjonsanlegg i NT.                                  
To i Meråker, en for langrennsanlegget i Grova og en for 
Bjørbekktrekket i Fagerlia alpinanlegg. Fra Steinkjer en  
søknad vedr. snøproduksjon i Heggesåsen alpinanlegg.              
I tillegg er det søkt om snølagringsanlegg på Steinkjer 
skistadion. 



Hvem kan søke spillemidler ? 

•  Kommuner/fylkeskommuner 

•  Idrettslag/organisasjonsledd i NIF 

•  Idrettslag  organisert under Samisk idrettsforbund 

•  Sammensetninger organisert under Norges Jeger- 
 og Fiskeforbund, det Norske Turistforening Norges 
 bilsportforbund eller Det frivillige Skyttervesen. 

•  Aksjeselskaper/allmenn aksjeselskap og   
 kommunale foretak 

•  Stiftelser 

•  Andre sammenslutninger for eksempel 
 velforeninger og  borettslag 

NB! Tilskudd i form av spillemidler kan ikke danne  

         grunnlag for fortjenestebaserte eierformer. 

   



Hvordan søker man spillemidler ? 

• Ta kontakt med kommunen før du søker! 

 -   kommunal plan for idrett 

     - anleggsnummer 

 -  veiledning 

• www.idrettsanlegg.no 

 

 

 

http://www.idrettsanlegg.no/


Vedlegg i søknaden 

1) Idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning 

2) Detaljert kostnadsoverslag 

3) Finansieringsplan 

4) Plan for drift 

5) Dokumentasjon på rett bruk av grunn 

 



Idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning 

• Kommunen/departementet godkjenner avhengig av 
anleggstype 

• Planen må ha kommunens stempel, dato og underskrift av 
den bemyndiget i kommunen.  

• Det er kommunen som er godkjenningsmyndiget for 
snøproduksjonsanlegg 

• Tegninger i  riktig målestokk (varierer for de ulike 
anleggstyper) For snøproduksjonsanlegg må planene tegnes 
inn på kart i oppgitt målestokk. 

• IKKE samme som byggesøknad 

• Forhåndsgodkjenningen gjelder i 2 år fra godkjenningsdato. 



Når det søkes idrettsfunksjonell 
forhåndsgodkjenning må også følgende være å 

plass: 
• Følgebrev med følgende opplysninger: 

– Anleggets plass i kommuneplanen 

– Redegjørelse for universell utforming 

– Situasjonsplan i målestokk 1:1000 eller 1:500 

– Behovsoppgave med spesiell vekt på barn og unges behov 

– Enkelt kostnadsoverslag 

– Foreløpig plan for finansiering og drift av anlegget 

– Dokumentasjon av anleggets tilpassning til nabobebyggelsen og 
landskapets karakter. Kan dokumenteres med oppriss, aksonometri, 
perspektiv og modellfoto 

 



Detaljert kostnadsoverslag 

•  Må være oppsatt på en slik måte at det lar seg  
 kontrollere 
•  Mengdeangivelse i m/m2/m3/stk etc, skal 
 referere til planene og skal kunne kontrolleres opp  
 mot tegninger. 
•  Enhetspriser fordelt på arbeid og materialer 
•  Adm. Utg. kan maksimalt utgjør 5% av kostnadene.  

NB! Prosjektering/planlegging er ikke administrative 
utgifter. 

•  Dugnad må spesifiseres. Det må foreligge en egen  
 dugnadsoversikt og verdien av dugnad skal  
 beregnes/godkjennes av kvalifisert person for 
 eksempel entreprenør/rådgivende ingeniør/ 
 arkitekt. 
 



Finansieringsplan 

•   Alle finansieringspostene må dokumenteres! 

•   Kommunalt/fylkeskommunalt tilskudd må 
 være bekreftet med kopi av vedtaket 

•  Egenkapital må bekreftes ved kontoutskrift. 

•  Private tilskudd/gaver, rabatter etc. må 
 bekreftes med et gavebrev 

•  Lån må være bekreftet med en kopi av 
 lånetilsagn.  
•  NB! MVA-refusjon må forskutteres og finansiering av 
 dette må også dokumenteres 

 

 

 



Plan for drift 

• Plan for bruk.   

• Åpningstider, bruken av anlegget 

• Oversikt over driftsinntekter og utgifter 

 



Dokumentasjon på rett til bruk av grunn 

• Søker må ha rett til bruk av grunnen hvor anlegget 
skal ligge 

• Tinglyst eiendomsrett, bekreftet utskrift av 
grunnboken 

• Tinglyst feste /leierett på minimum 30 år  

• På kommunal/fylkeskommunal grunn skal det 
foreligge avtale minimum 30 år om bruk av grunnen. 



Spesifikt for Snøproduksjonsanlegg 

• Det kan gis tilskudd til snøkanoner, pumper, 
vannbasseng, tilførselsledninger og annet 
utstyr som er nødvendig for snøproduksjon. 

• Nødvendige offentlige tillatelser og 
konsesjoner for eventuelt uttak av vann fra 
vassdrag eller bygging av vannbasseng må 
foreligge før spillemidler kan utbetales. 

• Tilskudd: 1/3 av godkjent kostnad inntil           
kr 700 000 



Utfylling av søknadsskjema  
Idrettsanlegg.no - regjeringen.no 

 

Bestemmelser om tilskudd til anlegg for idrett og 
fysisk aktivitet – 2013 

V-0732 B (.pdf)  

http://www.regjeringen.no/nb/dep/kud/tema/idrett/publika
sjoner-fra-idrettsavdelingen.html?id=86915 
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