
2021 - Hvordan søke spillemidler? 
 

Idrett og fysisk aktivitet for alle! 

Hvert år gjennomføres en tildeling av Norsk Tippings overskudd (spillemidler) til 

idrettsanlegg. Har dere planer om bygging, rehabilitering av idrettsanlegg, nærmiljøanlegg, 

friluftslivsanlegg eller lokale kulturbygg er det mye å hente gjennom statlige spillemidler. 

Dønna kommune har satt frist for innsending av søknader 24.11.2021. Ta gjerne kontakt i 

forkant for en prat, og eventuelt bistand med søknadsprosessen.  

Kontaktperson: Tove Alfheim, tlf 75 05 22 30, epost: Tove.Alfheim@donna.kommune.no  

 

Hvem kan søke? 

Søkere om spillemidler til anlegg for idrett og fysisk aktivitet kan være kommuner, 

fylkeskommuner, idrettslag, andelslag, borettslag, velforeninger og andre 

sammenslutninger (stiftelser, aksjeselskap o.l). Et grunnleggende prinsipp er at støtte i 

form av spillemidler ikke skal danne grunnlag for fortjenestebaserte eierformer eller 

omdannes til fortjeneste for private eiere.  

Disse revideres hvert år, og det er derfor viktig at man oppdaterer seg på punkter som er 

relevante for sin søknad.  Bestemmelsene heter «V-0732 Bestemmelser om tilskudd til 

anlegg for idrett og fysisk aktivitet». Du finner denne på følgende link: 

https://www.regjeringen.no/contentassets/891491c8582b457fba022904cd161755/bestem

melser-om-tilskudd-til-anlegg-for-idrett-og-fysisk-aktivitet-2021.pdf 

For søkere er det i hovedsak kapittel 2 og 3 som er viktige.  

 

Tenker du å søke? 

o Les informasjon om tildeling av spillemidler, og om søknadsprosessen på nettsiden for 

anleggsregisteret. Les spesielt gjennom de sentrale vilkårene for tilskudd og drift av 

anlegget for å se om anlegget søknaden gjelder tilfredsstiller disse.  

https://www.anleggsregisteret.no/anlegg-for-idrett-og-fysisk-aktivitet/ 

o Du finner også gode eksempel på idrettsanlegg, håndbøker om utforming av innlegg 

og veiledning til gode prosjektløp på: 

https://www.godeidrettsanlegg.no/tema/finansiering-og-spillemidler  

https://www.regjeringen.no/contentassets/891491c8582b457fba022904cd161755/bestemmelser-om-tilskudd-til-anlegg-for-idrett-og-fysisk-aktivitet-2021.pdf
https://www.regjeringen.no/contentassets/891491c8582b457fba022904cd161755/bestemmelser-om-tilskudd-til-anlegg-for-idrett-og-fysisk-aktivitet-2021.pdf
https://www.anleggsregisteret.no/anlegg-for-idrett-og-fysisk-aktivitet/
https://www.godeidrettsanlegg.no/tema/finansiering-og-spillemidler


Veien til en ny søknad 

o Behov for et nytt anlegg eller rehabilitering av eksisterende anlegg 

o Hvem skal stå som søker og eier av anlegget?  

o Kontakt med kommunen 

o Anlegget registreres i anleggsregisteret. Dette gjør ansvarlig i kommunen.  

o Anlegget må inn på kommunal plan: Fysisk aktivitet og naturopplevelser. Denne 

rulleres hvert år. Benytt da muligheten til å melde inn anleggsbehov slik at dette kan 

legges inn i den kommunale planen. Iht til planen kan mindre anlegg med 

søknadsramme på under 600 000 kr rulleres inn i planen fortløpende ved 

innkommende søknader om spillemidler 

o Søknad om idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning (tegninger, planer og 

behovsvurdering) må være godkjent. Disse planene må ha forhåndsgodkjenning av 

kommunen, med unntak av planer for enkelte typer mer kostnadskrevende 

idrettsanlegg. Disse må sendes departementet for forhåndsgodkjenning.  

o Søknad utarbeides med alle vedlegg. 

 

Utarbeidelse av søknader 

Det er helt nødvendig at det opprettes kontakt med den i kommunen som er ansvarlig for 

saksbehandling av spillemiddelsøknader. Dette for å kunne gjennomføre en god 

søknadsprosess. Det er også flere deler av søknaden som er avhengige av forskjellige 

kommunale vedtak.  

 

Det må følge flere vedlegg til søknaden for at denne kan godkjennes. Noen av 

vedleggene vil kommunen måtte inkluderes i, mens andre må søker utarbeide på egen 

hånd.  

o Vedlegg 1: Idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning 

o Vedlegg 2: Detaljert kostnadsoverslag 

o Vedlegg 3: Dokumentasjon av de ulike deler av finansieringsplanen 

o Vedlegg 4: Plan for drift av anlegget 

o Vedlegg 5: Rett til bruk av grunn 

 

 



Sende inn søknad og veien videre 

Søknader sendes inn via www.anleggsregisteret.no, innen fristen Dønna kommune har 

satt: 24.11.2021. 

 

Kommunen sender alle søknader over til fylkeskommunen for ferdigbehandling, innen 

15.januar hvert år. Underveis vil man kunne få veiledning av kommunen, og eventuelt 

fylkeskommunen. Disse kan, og bør kontaktes dersom man er usikker på deler av 

søknaden eller for generell veiledning.    

 

 

 

http://www.anleggsregisteret.no/

