
Hvordan søke om spillemidler til 
idretts- og friluftslivsanlegg 

Foto: Monica Sølyst



• Hva er spillemidler

• Hvordan var årets søknadsrunde og 

fordeling

• Hvem kan søke og hva kan det søkes 

om?

• Hva søknaden skal inneholde

• Hvor du kan få hjelp

Foto:Bru over Heiabakken, Sandefjord

Spillemiddelprosessen fra 
A til Å!



Spilloverskudd fra Norsk Tipping 

• Først fordeles 6,4 prosent til helse- og 

rehabiliteringsformål. 

• Deretter fordeles resterende overskudd 

med: 
- 64 prosent til idrettsformål 
- 18 prosent til kulturformål 
- 18 prosent til samfunnsnyttige og humanitære 

organisasjoner som ikke er tilknyttet Norges 
idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité 
(NIF).





Fylkesvis fordeling



Bestemmelser om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk 
aktivitet - 2021

Bilde hentet fra regjeringen.no



Fordelingsnøkkel

• Anleggsdekning 25 %

• Innbyggertall 25 %

• Søknadssum 50 %



Føringer fra Kulturdepartementet:

1. Gjentatte søknader. 

2. Anlegg spesielt tilrettelagt for personer med 

nedsatt funksjonsevne.

3. Søknader som ikke tildeles midler i år kan 

fremmes på nytt, og bli vurdert ved neste års 

fordeling, på linje med andre søknader og           

etter de til enhver tids gjeldende bestemmelser.

4. Kun prosjekter som inngår i en vedtatt kommunal 

plan som kan søke spillemidler

Foto: Max Emanuelson



Prinsipper ved fordeling av spillemidler i Vestfold og 

Telemark:

• Anlegg for egenorganisert aktivitet for barn og 

unge.

• Nyskapende og fremtidsrettede idrettsanlegg. 

• Idrettsanlegg som er bærekraftige og har gode 

miljøvennlige løsninger.

• Anlegg for friluftsliv med særlig fokus på sykkel, 

vandring og padling.

• Regionale og interkommunale idrettsanlegg.

• Prosentvis fordeling til kommunene basert på 

godkjent søknadssum og søknadshistorikk. 
- Kommunens prioritering og antall år søkt vektlegges.

• Det tildeles 12,5 % av tildelingssum til fylkene på 

ordningen nærmiljøanlegg.



Hvem er det som søker?

Nærmiljøanlegg

Offentlig Idretten Friluftsliv Andre

Ordinære anlegg

Offentlig Idretten Friluftsliv Andre



Hva søkes det om?



www.anleggsregisteret.no

http://www.anleggsregisteret.no/


Kun eieren av anlegget kan søke tilskudd om spillemidler

Til alle anleggstyper:

• Kommuner og fylkeskommuner, kommunale og fylkeskommunale 

foretak

• Idrettslag og organisasjonsledd i NIF

• Den Norske Turistforening, Norges Jeger- og Fiskerforbund, Det 

Frivillige Skyttervesen, Norges Bilsportforbund

• Aksjeselskaper, samvirkeforetak og stiftelser med vedtekter som 

oppfyller kriteriene I pkt. 2.3.1

Til friluftslivsanlegg:

• DNT og sammenslutninger organisert under foreningen

• Sammenslutninger organisert under Friluftsrådenes Landsforbund, 

Oslofjordens Friluftsråd og Norsk Friluftsliv

Til hundesportanlegg:

• Norsk Kennel Klubb og sammenslutninger organisert under 

klubben

Foto: Max Emanuelson

Hvem kan søke?



• Etablering av nye anlegg

• Rehabilitering av eldre anlegg

• Kjøp og innredning av eksisterende anlegg

• Universell utforming av eldre idrettsanlegg

• Tilskuddene er knyttet direkte opp 

mot aktivitetsareal med nødvendige 

tilleggselementer, f.eks. garderober, lys, 

lager m.v.

Det gis ikke tilskudd til :

drift, leie, erverv av grunn, reguleringsarbeid, 

parkering, eiendomsgjerder, tribuner, løst 

utstyr mm.
Foto: Skilt sabotørstien, Fotograf Jacobsen

Hva gis det tilskudd til?



Søknadstyper

Ny - Søknaden ikke har vært fremmet 

tidligere

Fornyet - Søknaden har vært fremmet 

tidligere uten at det er gitt tilskudd

Gjentatt - Det er gitt deltilskudd på 

foregående søknad og søknaden skal 

fremmes på nytt

Foto: Therese Surdal Lahus



Foto: Fra Motorikkhall i Aarhus

To anleggskategorier

Ordinære anlegg 

• Organisert og egenorganisert idrett og 
fysisk aktivitet

• 1/3 av godkjent kostnad

• Fastsatt særskilte tilskuddsbeløp for flere 
anleggstyper

Nærmiljøanlegg

• Egenorganisert fysisk aktivitet, 
hovedsakelig beliggende i tilknytning til 
bo- og/eller oppholdsområder.  

• 50 % av godkjent kostnad, begrenset 
oppad til kr. 300 000.



Ordinære anlegg
o Anleggseier plikter å holde anlegget i drift i 

30 år.

o Som hovedregel kan anlegget rehabiliteres 
etter 20 års bruk.

Unntak:
Idrettsgulv, idrettsdekker, 
snøproduksjonsanlegg, elektronisk 
målskivemateriell, undervarmeanlegg og kart 
kan rehabiliteres etter 10 år.

Nærmiljøanlegg
o Anleggseier plikter å holde anlegget åpent i 

20 år.

o Anlegget kan rehabiliteres etter 10 års bruk.



• Informasjon om søkerorganisasjonen, 

kontaktinformasjon og kontonummer fylles inn i 

søknadsskjemaet. 

• Målsatte tegninger som viser at anlegget 

utformes i tråd med krav til størrelser mv. for 

aktiviteten legges ved. 

• Kostnadsoverslag for prosjektet

• Dokumentasjon av verdi på eventuell dugnad

• Dokumentasjon på finansiering av prosjektet

• Dokumentasjon på at søker kan bruke grunnen 

der det skal bygges/rehabiliteres anlegg

Hva slags dokumentasjon må 
forberedes?

Foto: Frank Tindvik, Padlehuk Lindeviki i Dalen



Ideen er født –
dere er 
søknadsberettiget

• Kontakt kommunens saksbehandler 

tidlig – i morgen!

• Planlegg etter behov – ikke det som gir 

høyest tilskudd

• Vurder alltid hva dere egentlig har behov 

for

• Ta hensyn til krav i bestemmelsene for 

størrelser på lengde på turveg, lager,  

osv.
- Men kanskje trenger dere noe mindre eller noe annet?

• Tenk bruk av anlegget på dagtid, 

kveldstid og helg























Ved utbetaling av spillemidler

Delutbetaling: 

• kan foretas når arbeidet er kommet godt i gang og/eller når arbeidet nærmer seg sluttføring. Inntil 85 % av 
tilsagnssum kan utbetales. 

Sluttutbetaling

• Ferdigstilt anlegg og regnskap

• Anleggsregnskapet skal gjennomgås og kontrolleres av kommunens revisor

• Tilskudd inntil kr 400 000 kan utføres av annen revisor

• Utbetaling fra fylket via kommunen

• Dersom regnskapet viser at anlegget er blitt rimeligere: tilskuddsbeløp justeres og restbeløp inndras.

• Tilskuddsbeløpet kan ikke overstige kontantutgiftene som fremgår av regnskapet.

• Samlet statlig tilskudd kan ikke overstige 50 % av godkjent kostnad. 

• Dugnadsverdien i regnskapet = dugnadsverdien i godkjent søknad!

• Ved eventuelle endringer i dugnadsverdien, må fylkeskommunen gi ny godkjenning før regnskap leveres til 
revisjon!



Søknad om momskompensasjon til anlegg

• Søknadsfristen er 1.desember hvert år.
De som ikke rekker søknadsfristen i 2021, kan søke om kompensasjon i 2022.

• Du må ha en godkjent spillemiddelsøknad og ha et ferdig anleggsregnskap attestert av revisor

• Søker trenger ikke å ha mottatt spillemiddeltilskuddet for å søke om momskompensasjon.

• Minstegrensen for søknad er kr 15 000,-.

• Ordninga gjelder idrettsanlegg der byggearbeidene startet etter 1. januar 2010. 

• Søknadsskjema her: https://lottstift.no/for-frivilligheten/sok-momskompensasjon-pa-
idrettsanlegg/

https://lottstift.no/for-frivilligheten/sok-momskompensasjon-pa-idrettsanlegg/


vtfk.no

Oversikt kommunale saksbehandlere 
trykk her

https://www.vtfk.no/meny/tjenester/idrett-friluftsliv-og-frivillighet/tilskudd-stipend-og-spillemidler/spillemidler/#heading-h2-5


vtfk.no

Takk for oppmerksomheten! 
Kontakt oss:

Rasmus Holst Mjaugeto - rasmus.mjaugeto@vtfk.no, tlf 92047065
Marte Aksnes – marte.aksnes@vtfk.no, tlf 91525278

mailto:rasmus.mjaugeto@vtfk.no
mailto:marte.aksnes@vtfk.no

