
 
Anleggsplan og 

spillemidler  
  

 Fremgangsmåten gjelder for alle anlegg for fysisk 
aktivitet, idrett, friluftsliv og kultur 



Trinn 1: Fra drøm til plan 
Noen i Færder IF ønsker å bygge ny idrettshall. Hva er det første de må gjøre? 
 
Snakk sammen! Drøft saken på et styremøte.  
 
Styret i Færder IF vedtar å gjennomføre en medlemsundersøkelse. Ønsker 
medlemmene dette? 
 
Hvis ja            sjekk ut kommunens nettside for anleggsutvikling            Lag en 
fremdriftsplan og behovsanalyse 
 
Hvis nei           skrinlegg planene og bruk penger på noe annet! 



Trinn 2: Planens innhold 
Prosjektgruppe i Færder IF nedsettes            Prosjektplan utarbeides 
 
Kontakt med kommunens idrettsrådgiver opprettes 
 
Får beskjed om følgende av idrettsrådgiver: 
Prosjektplanen for idrettshallen må inneholde følgende punkter: 
• Størrelse på hallen og ønskede fasiliteter (garderober, sosialt rom, lagerplass 

etc.) 
• Plassering av hallen – hvem eier grunnen? 
• Finansiering av hallen – hvor mye EK og lånebehov? 
• Søk kommunen (eller andre) om prosjektmidler til en forstudie med 

utarbeidelse av tegninger 
 



Trinn 3: Konkretisering av planen 
Forstudier med tegninger av hallen er i boks           Ta kontakt med kommunens 
idrettsrådgiver igjen. Færder IF får beskjed om følgende: 
 
• Anlegget må rulleres inn på kommunens anleggsplan for idrett, fysisk 

aktivitet, friluftsliv og kultur.  
• Hvorfor det? 

• Det er et krav i Bestemmelsene om spillemidler at alle anleggsprosjekter, 
som skal søke spillemidler, må stå i en kommunal anleggsplan i kommunen 

der anlegget skal bygges. Revidert/rullert anleggsplan vedtas politisk 
hvert år. 

• Hvordan rullerer vi inn anlegget?  
• Skriv en e-post til idrettsrådgiver med kopi til Færder idrettsråd og legg ved 

prosjektplanen og tegninger. Rådmannen skriver anlegget inn i prioritert 
anleggsprogram. 

 





Trinn 4: To viktige møter 
Videre kan idrettsrådgiveren fortelle følgende 
 
1. Avtal en forhåndskonferanse med kommunens byggesaksavdeling – 

presenter planene her og få tilbakemelding på videre saksgang. 
2. Be om et møte med idrettsrådgiveren for en gjennomgang om 

bestemmelser om spillemidler og krav til søknad. 





Trinn 5: Den store jobben! 
Etter møtet med idrettsrådgiveren har Færder IF en stor jobb å gjøre: 
 
• Samle inn dokumentasjon til spillemiddelsøknaden: 

• Hvordan finansiere anlegget?  Egenkapital og/eller lån? Må det 
søkes kommunal garanti for låneopptak? 
• Spillemidler og momsrefusjon må mellomfinansieres. 

• Avklare rett til bruk av grunn med grunneier         avtale må inngås 
for min. 30 år. 

• Utarbeide endelige tegninger for anlegget 
• Innhent tilbud fra mulige entreprenører 
 

Tips: Beregne god tid til denne delen av prosjektet          min. 4-5 måneder 
 
 



Trinn 6: Innsending av spillemiddelsøknaden 
Når finansiering, rett til bruk av grunn, tegninger og avtale med entreprenør 
er i boks          Send inn spillemiddelsøknaden med tilhørende vedlegg innen 
15. oktober! 
 
Innen fristen           Spillemiddelsøknaden blir prioritert opp mot andre 
søknader av kommunen i politisk sak. Jo høyere prioritert, jo fortere 
kommer spillemidlene. 
 
Etter fristen           Prøv igjen neste år! 



Trinn 7: Spillemidlene kommer 
Fordeling av spillemidler fordeles av fylkeskommunen. Dersom søknaden om 
spillemidler blir godkjent (april), tildeles spillemidler (dersom det er nok i 
potten) i juni. 
 
Forvent 1-3 års ventetid på spillemidler til ordinære anlegg. Spillemidler til 
nærmiljøanlegg er det stort sett null år i ventetid. 
 



Oppsummering 

Spillemidler tildelt etter godkjenning av søknaden 

Send inn spillemiddelsøknad 

Samle dokumenter til spillemiddelsøknad 

Forhåndskonferanse byggesak 

Kontakt kommunens idrettsrådgiver og Færder 
idrettsråd 

Medlemsundersøkelse 

Styrebehandling 

Drømmen om et anlegg 


