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Dette dokumentet er ment som en veileder til alle som ønsker å søke spillemidler i Oppdal 

kommune. Dokumentet er basert på gjeldende ”bestemmelser om tilskudd til anlegg for idrett og 

fysisk aktivitet – 2017” fra kulturdepartementet, som finnes i sin helhet på www.idrettsanlegg.no.  

Denne veilederen er ikke komplett, og det anbefales at denne brukes som et tillegg til 

bestemmelsene fra kulturdepartementet. Denne veilederen er tiltenkt som en hjelpende hånd for å 

få mer oversikt over søknadsprosessen før og underveis i prosessen.  

Skulle du ha spørsmål knyttet til bestemmelsene, søknadsprosessen eller annet, ikke nøl med å ta 

kontakt med undertegnede på sjur.vammervold@oppdal.kommune.no eller på telefon: +47 400 

16 758.  

Nyttige lenker:  

www.idrettsanlegg.no: Kulturdepartementets nettsider med publikasjoner og informasjon om 
idrettsanlegg fra det offentlige.  

www.anleggsregisteret.no: Informasjon om spillemiddelordningen vedrørende anlegg for idrett og 
fysisk aktivitet, kulturarenaer, og løypetiltak i fjellet og overnattingsmuligheter. Her finner du 
søknadsskjema, veiledning i prosessen, samt maler og dokumentasjonskrav.  

www.godeidrettsanlegg.no: Her finner du infromasjon om ulike typer idrettsanlegg, materialvalg, 
samt eksempler på planløsninger og fremgangsmåter for utvikling av nye og gamle anlegg. Her skal 
du finne det du trenger for planlegging, prosjektering, bygging og drift av gode idrettsanlegg.  

www.oppdal.kommune.no: Her finner du kommunale planer og annen informasjon fra Oppdal 
kommune som kan være relevant i søknadsarbeidet. Spesielt ”delplan idrett og fysisk aktivitet” vil 
her være viktig.  

Nyttige begrepsforklaringer:  

Ordinære anlegg: Anlegg for organisert idrett og fysisk aktivitet samt egenorganisert fysisk aktivitet.  

Nærmiljøanlegg: Utendørsanlegg for egenorganisert, fysisk aktivitet, beliggende i tilknytning til bo- 
og/eller aktivitetsområder.  

Idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning: En bekreftelse fra kommunen på at anlegget gjennomføres 
med behovsriktige og gode idrettsfunksjonelle løsninger.   

Logoforklaringer:  

I veilederen er det plassert logoer ved hvert avsnitt som illustrerer berørte aktører ved hvert steg.  

 

        Idrettslag og lignende         Kommune             Fylkeskommune       Kulturdepartementet 

         

http://www.idrettsanlegg.no/
mailto:sjur.vammervold@oppdal.kommune.no
http://www.idrettsanlegg.no/
http://www.anleggsregisteret.no/
http://www.godeidrettsanlegg.no/
http://www.oppdal.kommune.no/
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9. De som får tilskudd, ferdigstiller anlegget og reviderer sluttregnskapet før det sendes inn til utbetaling 

Etter ferdigstillelse av anlegget.  

8. Fylket innvilger eller avslår søknader og sender svar til søker 

Innen 1. Juli. 

7. Kulturdepartementet fordeler spillemidler til fylkeskommunene 

Innen 1. Mai. 

6. Fylkeskommunen gjennomgår og behandler søknadene 

Innen 15. Mars. 

5. Kommunen gjennomgår søknaden og oversender til fylkeskommunen 

Innen 15. Januar.  

4. Send inn spillemiddelsøknaden 

Innen 1. November. 

3. Få idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning av prosjektet fra kommunen 

 Før byggearbeidene igangsettes. 

2. Oppføring av anlegget i kommunens plan for idrett og fysisk aktivitet 

1. Kontakt kommunen for å registrere anlegget i anleggsregisteret 

Kontakt: sjur.vammervold@oppdal.kommune.no/+47 400 16 758 

Oversikt over prosessen 
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1. Kontakt kommunen for å registrere anlegget i anleggsregisteret 
 
Dette er det første du må gjøre i en søknadsprosess. Ta  
kontakt med kulturkonsulenten i kommunen for mer informasjon 
om hva som trengs for å registrere anlegget, da dette varierer 
avhengig av hvilket type anlegg som planlegges.   
 
 
 

2. Oppføring av anlegget i kommunens plan for idrett og fysisk aktivitet 

For at anlegget skal kunne bli tildelt midler, må det være omtalt i 
kommunens plan som omhandler idrett og fysisk aktivitet. Dette 
skjer etter at laget eller organisasjonen melder inn planene til 
kommunen, som deretter vurderer dette i en planprosess. Dette 
skjer ofte i samarbeid med idrettsrådet. For nærmiljøanlegg under 
600 000,- er det ikke et absolutt krav at anlegget har en plass i en 
kommunal plan, selv om dette er anbefalt. Alle ordinære anlegg, samt nærmiljøanlegg med 
kostnad over 600 000,-, skal være del av en kommunal plan.  

 

3. Få idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning 

Før byggearbeidene igangsettes. 

For å kunne få tildelt spillemidler til anlegget, er det et absolutt 
krav at anlegget har fått en idrettsfunksjonell 
forhåndsgodkjenning. Dette er en godkjenning som sikrer at 
anlegget er funksjonelt for idretten og aktiviteten som skal 
utøves, for eksempel at anlegget tilfredsstiller krav til utforming 
for de tiltenkte idretter. Denne godkjenningen er det kommunen 
som gjør. Ved søknad må det følge med følgende informasjon:  

 Opplysning om anleggets plass i kommunal plan om idrett og fysisk aktivitet.  

 Redegjørelse for universell utforming.  

 Situasjonsplan som viser hvilket område som disponeres for anlegget og hvilke 
utvidelsesreserver som eventuelt er sikret.  

 Behovsoppgave med redegjørelse for kartleggingen som er gjort, og behovet for 
anlegget. Barn og ungdoms behov skal det redegjøres særlig for.  

 Enkelt kostnadsoverslag.  

 Foreløpig plan for finansiering og drift av anlegget.  

 Dokumentasjon av anleggets tilpasning til nabobebyggelsen og landskapet.  

 Tegninger av anlegget.  
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4. Send inn spillemiddelsøknaden 
Innen 1. November.  

Når anlegget er registrert i anleggsregisteret, man har fått oppført anlegget i en av 
kommunens planer, og planene er idrettsfunksjonelt forhåndsgodkjent, så kan 
man sende inn søknad om tilskudd gjennom www.anleggsregisteret.no. Pass på å 
ha øvrig dokumentasjon klart. Søknadsskjemaet består av fem obligatoriske deler 
som må fylles ut:  

 Prosjektinformasjon.  

 Kontakt- og regnskapsinformasjon.  

 Kostnadsoverslag. Se side 17 i bestemmelsene.  

 Søknadsbeløp og finansieringsplan.  

 Vedlegg:  
o Idrettsfunksjonelt forhåndsgodkjente planer med behovsoppgave. Dette 

inkluderer godkjente og stemplede tegninger og planer.  
o Dokumentasjon av verdi på eventuell dugnad.  
o Dokumentasjon for finansieringsplanen:  

 Eventuell egenkapitaldokumentasjon fra bank.  
 Eventuell kommunalt og/eller fylkeskommunalt tilskudd (kopi av vedtak).  
 Eventuell kommunalt og/eller fylkeskommunal garanti (kopi av vedtak). 
 Eventuell dokumentasjon av pengegaver. 
 Eventuelle lån (kopi av tilsagnet).  

o Dokumentasjon av kostnadsposter (gjelder ved enkelte store kostnadsposter 
og/eller ved enkelte store anlegg). 

o Plan for driften av anlegget. Minimum skal være med:  
 Plan for forvaltning og bruk som angir forvalter av anlegget, planlagt 

lengde på sesong og antall brukstimer i sesong.  
 Driftsbudsjett med inntekter og utgifter, inkludert finansutgifter.  

o Dokumentert råderett over grunnen anlegget skal ligge på.  

 
Se bestemmelsene eller ta kontakt for mer utfyllende informasjon om de ulike vedleggene. 
Se også www.anleggsregisteret.no for nedlasting av maler til enkelte vedlegg.  
 

5. Kommunen gjennomgår og kontrollerer søknaden, og oversender til 
fylkeskommunen 

Innen 15. januar. 

Kommunen tar imot alle søknader om tilskudd til ordinære anlegg og til 
nærmiljøanlegg. Kommunen kontrollerer, og prioriterer alle søknader. 
Prioriteringen skjer i samarbeid med idrettsrådet. Uansett om søknaden er i 
komplett stand eller ikke, så overføres alle søknader til fylkeskommunen innen 
15. januar hvert år. Kommunen har ikke anledning til å gi avslag på søknader, og 
det er fylkeskommunene som sluttbehandler søknadene.  

 

 

http://www.anleggsregisteret.no/
http://www.anleggsregisteret.no/
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6. Fylkeskommunene gjennomgår og behandler søknadene 
Innen 15. mars. 

Fylkeskommunene behandler spillemiddelsøknadene, og kontrollerer for at alle 
deler av søknaden oppfyller vilkår om tilskudd. Når de har gjennomgått den 
innkomne bunken med søknader så sendes en totaloversikt til Kulturdepartementet 
for å regne ut fordelingen av spillemidler til fylkene. 

 

 

7. Kulturdepartementet fordeler spillemidler til fylkeskommunene 
Innen 1. mai. 

Hvert år fordeles Norsk Tippings overskudd til idrettsanlegg, blant mange andre 
formål. Kulturdepartementet regner ut hvor mye hver fylkeskommune får til 
rådighet til å fordele til søknader om idrettsanlegg og aktivitetsanlegg som har 
kommet inn fra kommuner, lag og foreninger. Departementet meddeler 
fylkeskommunene hvilke rammer de har til rådighet innen 1. mai.  

 
 

8. Fylket innvilger eller avslår søknader, og sender svar til søker 
Innen 1. juli. 

Fylkeskommunene prioriterer søknader, og gjør endelige vedtak i hver enkelt 
søknad om hvorvidt det skal gis tilskudd eller ikke. Noen ganger er ikke søknadene i 
skikkelig nok stand til å kunne få tilskudd, mens i mange tilfeller så strekker ikke 
den årlige rammen til, slik at søkere må fornye sin søknad neste år. Når vedtakene 
er gjort, sendes svarbrev til søkerne. Fylkeskommunene kan ha ulike 
behandlingstidspunkt, men behandler som regel ferdig sine søknader i mai/juni, og 
innen 1. juli. 

 

9. Søkere som får tilskudd, ferdigstiller anlegget og reviderer sluttregnskapet 
før det sendes inn til utbetaling av tilskudd 
Etter ferdigstillelse av anlegget. 

De som har fått vedtak om tilsagn om tilskudd fra spillemidlene, 
må ferdigstille sitt anleggsprosjekt, få sluttregnskapet kontrollert 
av revisor, før de sender inn anmodning om utbetaling av 
tilskuddet til sin kommune. Det er kommunene som 
videreformidler tilskuddet fra fylkeskommunen. 

 


