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Bestemmelser om tilskudd til anlegg for idrett 
og fysisk aktivitet
• Kulturdepartementets regelverk for ordningen
• Nye bestemmelser kommer i juni hvert år 
• Søker er selv ansvarlig for å sette seg inn i 

bestemmelsene
• Bestemmelsene, søknadsskjema og annen 

relevant informasjon finnes på
Idrettsanlegg.no - regjeringen.no

https://www.regjeringen.no/contentassets/0b57dad62fbd4401847d0d9e51c77824/v-0732-b_2020-bestemmelser-om-tilskudd-til-anlegg-for-idrett-og-fysisk-aktivitet.pdf
https://www.regjeringen.no/no/tema/kultur-idrett-og-frivillighet/idrettsanlegg/id487436/


Hva kan det søkes om?
• Kostnader til alle nødvendige installasjoner for snøproduksjon kan inngå i en søknad
• Kostnader til reguleringsarbeider, konsesjonsbehandling osv. kan ikke inngå i en søknad
• Søknadssum er 1/3 av godkjent kostnad, maksimalt 1 million pr aktivitetsanlegg
• Søknaden må knyttes til et aktivitetsanlegg

Eksempler på aktivitetsanlegg: 
‒ En nedfart i alpinanlegg
‒ En skiløype – som eksempel kan en sprinttrase

på minimum 1 km anses som et aktivitetsanlegg
‒ Skistadion
‒ Skileikanlegg (nærmiljøanlegg - maksimal søknadssum 300 000 kr)
‒ Osv

• Gjennomsnittlig ventetid på spillemidler er ca. 3,5 år fra
første gang en søknad sendes inn



Spillemidler til skianlegg og snøproduksjon



Tilskudd til rehabilitering av 
snøproduksjonsanlegg
• Det kan søkes om spillemidler til rehabilitering av 

snøproduksjonsanlegg etter minimum 10 år bruk

• En søknad om rehabilitering krever at det utarbeides 
en tilstandsrapport over det eksisterende anlegget

• Satsen for tilskudd er tilsvarende nytt anlegg



Hva må en søknad om spillemidler minimum 
inneholde? – se bestemmelsene for detaljer
• En beskrivelse av anlegget

‒ Tegninger og beskrivelse over alle installasjoner som inngår i søknaden
• Det må kunne dokumenteres at anlegget er fullfinansiert

‒ NB: Innhent verdivurderinger for dugnadsarbeider fra kvalifisert fagperson tidlig i prosessen. 
Timelister for utført dugnad godkjennes ikke

• Dokumentert rett til bruk av grunn i minimum 30 år – er det privat grunneier må
leieavtale tinglyses

• Et kostnadsoverslag som tydelig viser hva som inngår i anlegget. Det må kunne 
vurderes om kostnader er / ikke er berettiget til støtte fra spillemidlene

• Spillemidler kan ikke utbetales før søker kan dokumentere rett til uttak av vann



Dokumentert rett til uttak av vann

• Om det skal tas ut vann fra elver eller  innsjøer  MÅ dere tidlig i 
prosessen ta kontakt med NVE for avklaring etter vannressursloven

• NVE vil vurdere om tiltaket er konsesjonspliktig 
• I de fleste tilfeller må det søkes om konsesjon etter vannressursloven
• For mer informasjon se

‒ Konsesjonspliktvurdering av vassdragstiltak – NVE
‒ Vannuttak og andre vassdragstiltak - NVE

https://www.nve.no/vann-vassdrag-og-miljo/konsesjonspliktvurdering-av-vassdragstiltak/?ref=mainmenu
https://www.nve.no/vann-vassdrag-og-miljo/vannuttak-og-andre-vassdragstiltak/?ref=mainmenu


Dere skal søke - Hvor bør dere begynne?
• Ta tidlig kontakt med kommunens saksbehandler for idrett og spillemidler

‒ Ulik praksis og søknadsfrister i ulike kommuner
‒ Anlegget må inngå i en prioritert liste over anlegg som søker om spillemidler fra 

kommunen 
‒ Kommunen skal kunne veilede og bistå i søknadsprosessen

• Har dere rett til å ta ut vann?
• Har dere rett til bruk av grunn?
• Husk at anlegget skal fungere for dere! Planlegg og dimensjoner etter 

behov, ikke det som gir høyest tilskudd fra spillemidlene
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