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Spillemidler
 
For alle som planlegger å søke spille-
midler til bygging og rehabilitering av 
idretts- og nærmiljøanlegg
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HVA KAN DU SØKE OM?

Du kan søke om spillemidler til bygging 
eller rehabilitering av idrettsanlegg under 
følgende to kategorier:

Ordinære anlegg:
Anlegg for organisert aktivitet. 1/3 av 
godkjent kostnad. Se heftet  “Bestem-
melser for tilskudd til anlegg for fysisk 
aktivitet” (faksimile s. 7) for mer infor-
masjon om maksimumsatser og satser 
for spesielle anleggstyper. 

HVEM KAN SØKE?

• Kommune
• Fylkeskommune
• Idrettslag
• Borettslag/velforeninger  
 (nærmiljøanlegg)

• Aksjeselskap, kommunale foretak,  
 stiftelser* 
 * Vedtektene må godkjennes 

• Offentlig-frivillig samarbeid (OFS)
• Offentlig-privat samarbeid (OPS)
• Friluftslivsorganisasjoner 

1. september

1. oktober

Frist for forhånds- 
godkjenning i  
Kulturdepartementet.

Frist for innsending av 
forhåndsgodkjenning 
til kommunen. 

Frist for innsending av 
spillemiddelsøknad til 
kommunen*

Desember

1. juni
August

15. november

Høsten (ulike frister i 
kommunene):  
Politisk behandling/ 
prioritering av søknader, 
og søknader om kom-
munalt tilskudd/garanti.

Frist for innmelding av 
nye anleggsprosjekter til 
kommunen. 

Tildeling av spille- 
midler  innen1. juli.

Kommunal saksbehandling

Spillemiddelsøker

SPILLEMIDDELPROSESSEN:
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15. januar

15. mars

April

Frist for å oversende 
spillemiddelsøknader  
til fylkeskommunen

Fylkeskommunen 
oversender spille- 
middelsøknader til  
KUD med prioritering.

Obligatorisk seminar for 
søkere om spillemidler. 

Frist for innmelding av 
nye anleggsprosjekter til 
kommunen. 

Kommunal saksbehandling

Spillemiddelsøker

Det ytes ikke tilskudd til:
• Drift
• Leie 
• Erverv av grunn
• Dekning av gjeld
• Tribuner
• Veier
• Parkeringsplasser
• Tilknytningsavgifter
• Finansieringskostnader med unntak  
 av byggelånsrenter i byggeperioden
• Flytting av høyspentledninger (kabler)
• Eiendomsgjerder
• Reguleringsarbeider

Forutsetninger: 
Anlegget skal være åpent for allmenn 
idrettslig virksomhet (idrett og fysisk  
aktivitet for alle), og skal ikke være under-
lagt  fortjenestebaserte eierformer.

A: Anlegget må være del av en vedtatt 
kommunal plan som omfatter idrett og  
fysisk aktivitet

B: Idrettsfunksjonell forhåndsgodkjen-
ning må foreligge før byggearbeidene 
igangsettes. Dersom arbeidene er igang-
satt før idrettsfunksjonell forhåndsgod-
kjenning foreligger, er det avslagsgrunn, 
og spillemidler kan ikke gis. 

Nærmiljøanlegg:
Utendørs anlegg for egenorganisert  
aktivitet i tilknytning til bo/nærområder; 
50 % av godkjent kostnad, tilskudd inntil 
300.000,-

Tilskuddene er knyttet direkte opp mot 
aktivitetsareal med nødvendige tilleggs- 
elementer, f.eks. garderober, lys m.v.

* I 2017 implementeres det en ny søknads-
modul. Søknadene i 2017 kan derfor IKKE  
sendes inn før 1. oktober, og  fristen settes 
til 1. november i 2017.
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I april arrangeres det et  årlig, oblig-
atorisk, seminar for alle som planleg-
ger å søke spillemidler til bygging og 
rehabilitering av idrettsanlegg. Her vil 
du få informasjon om søknadspros-
essen. Her er det viktig at dere stiller 
med en representant.

1.juni melder dere inn  til  kommu-
nen en kort prosjektbeskrivelse av hva 
dere planlegger å bygge. Skjema for 
dette finnes på kommunens hjemme-
side eller ved henvendelse  direkte til 
kommunens idrettskonsulent/saksbe-
handler.

Høsten: Kommunene prioriterer 
sine spillemiddelsøknader gjennom 
politisk fattede vedtak. Denne be-
handlingen danner grunnlag for fyl-
keskommunens prioriteringer. Ulike 
frister i de forskjellige kommunene. 

1. september må dere sende inn 
søknad om forhåndsgodkjenning av 
anleggsprosjektet.

I perioden oktober-desember 
behandles innkomne søknader 
i kommunene.

15. januar  oversender kommunen 
søknadene til fylkeskommunen for 
videre behandling.

Innen 1. juli meddeles søkerene 
om deres søknad blir imøtekom-
met med tilskudd. Om ikke vil dere 
formelt kunne søke på nytt neste 
år. For søkere som får tildeling, skal 
det innleveres godkjent regnskap til 
kommunerevisjon før utbetaling av 
tilskuddet.

HVORDAN?

1. oktober er frist for å ha sendt inn 
komplett spillemiddelsøknad med 
godkjente vedlegg til kommunen 
via idrettsanlegg.no. Ta kontakt med 
idrettskonsulenten for råd og veiled-
ning.*

* I 2017 implementeres det en ny søknads-
modul. Søknadene i 2017 kan derfor IKKE  
sendes inn før 1. oktober, og  fristen 
settes til 1. november i 2017.
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FORHÅNDSGODKJENNING*

Dette skal være med i søknad om 
idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning:

• Beskrivelse av anleggets plass  
 i kommunal plan

• Situasjonsplan i målestokk   
 1:1000/1:500

• Behovsoppgave med redegjørelse

• Redegjørelse for universell utforming

• Enkelt kostnadsoverslag

• Foreløpig plan for finansiering og drift

• Beskrivelse av eiendomsforhold

• Anlegget tilpasset med tanke på  
 nabobebyggelse (oppriss, aksono 
 metri, perspektiv, modellfoto)

• Følgende anlegg må godkjennes  
 av kulturdepartementet: svømme- 
 haller, ishaller og nasjonale anlegg 
 
* Må foreligge før byggestart, om ikke   
   avslagsgrunn.

GODE RÅD

• Ta tidlig kontakt med kommunens  
 idrettskonsulent/saksbehandler for  
 å drøfte ditt prosjekt

• Ha en grovskisse av prosjektet med  
 enkle tegninger og en foreløpig  
 finansiering på plass tidlig

• Planlegg tidsperspektivet og avklar 
 styrevedtak.

• Spillemidler har en gjennomsnittlig  
 ventetid på ett år fra godkjent   
 søknad til tildeling av midler, dere  
 må forskuttere disse midlene og ha  
 en plan for hvordan det skal gjøres.

• Ha ryddighet i anleggsregnskapet  
 fra dag én. Det skal opprettes en  
 egen prosjektkonto. 
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SPILLEMIDDELSØKNAD*

Følgende skal, som minimum, være med 
i spillemiddelsøknad til kommunen:

1. Idrettsfunksjonelt forhånds- 
 godkjente planer for anlegget  
 med behovsoppgave

2. Detaljert kostnadsoverslag

3. Finansieringsplan – redegjørelse  
 og dokumentasjon for de enkelte  
 poster

4. Forvaltning, drift, vedlikehold og  
 utviklingsplan (FDVU) med budsjett

5. Dokumentasjon på rett til bruk av  
 grunn
 
* Før søknad sendes inn skal kommunen reg-
istrere anlegget i anleggsregisteret. Anleggs- 
nummer får du av saksbehandler i kommunen. 
 
Søknad sendes inn via idrettsanlegg.no

For detaljert oversikt over krav til 
vedlegg, se “Bestemmelser for tilskudd  
til anlegg for fysisk aktivitet”, V-0732, på 
idrettsanlegg.no. 

REGNSKAP OG REVISJON*

Følgende regnskap- og revisjonskrav 
stilles til søkeren:

• Eget anleggsregnskap skal føres  
 adskilt fra øvrig regnskap.  
 Anleggsregnskapet skal være  
 sammenlignbart med godkjent 
 kostnadsoverslag og finansierings- 
 plan

• Egen regnskapsfører

• Dokumentasjon av alle inn- og   
 utbetalinger over egen konto

• Anlegget skal ferdigattesteres   
 av kommunen og kommunerevisor  
 skal utarbeide revisjonsberetning før  
 utbetaling av tildelt tilskudd. Eget  
 regnskapsskjema skal benyttes.  
 
 * Godkjent regnskap med revisjonsberetning 
danner grunnlag for å søke om momskompen-
sasjon. Les mer på momskompensasjon.no

På idrettsanlegg.no finner du maler, skjema, veiledere og annen nyttig informasjon.



FØR DU SØKER:

Ta kontakt med kommunens 
idrettskonsulent/saksbehandler 
for en prat. 

Eller kontakt Østfold fylkeskommune: 
Stein Cato Røsnes, 478 24 811
Robin Braaten, 480 90 228 

Les mer på idrettsanlegg.no
 


