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Hjelp, vi trenger anlegg…..



NFIF’s Anleggskontrollutvalg

Norges friidrettsforbund har et anleggskontrollutvalg, som 

også er med å gir anleggseiere og utbyggere faglige råd i 

forbindelse med friidrettsanlegg – nye og gamle.

Utvalget består av:

• Kalle Glomsaker: 901 32 838, kalle@maraton.no

• Ane Eikehaugen: 908 37 024, Ane.eikehaugen@sandnes.kommune.no

• Anne Farseth: 928 41 205, Anne.farseth@hotmail.no

• Johnni Håndstad: 995 77 390, johnni9@online.no

• Runar Tyssebotn: 952 45 294, runar.tyssebotn@multiconsult.no

• Ole Petter Sandvig: 900 81 518, ole.petter.sandvig@friidrett.no

mailto:kalle@maraton.no
mailto:Ane.eikehaugen@sandnes.kommune.no
mailto:Anne.farseth@hotmail.no
mailto:johnni9@online.no
mailto:runar.tyssebotn@multiconsult.no
mailto:ole.petter.sandvig@friidrett.no


HJELP , VI TRENGER ANLEGG



Det dukker opp mange spørsmål…

- Hva er vårt reelle behov, og hvilket anlegg trenger vi?

- Hvem skal bygge anlegget, idrettslaget eller kommunen?

- Hvem skal eie anlegget?

- Hvem, og hvordan skal og kan vi finansiere utbyggingen?

- Finnes det arealer til anlegget som vi ønsker å bygge?

- Har idrettslaget råd og muligheter selv til å påta seg oppgaven?

- Finnes det ressurspersoner i laget som kan være ansvarlig?

- Er anlegget med i en kommunal handlingsplan?

- Kan vi samarbeide med andre om å bygge anlegget?



...og flere spørsmål blir det underveis

- Hvem skal godkjenne utbyggingen?

- Hva med idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning?

- Hva med byggesaksbehandlingen og godkjenning her?

- En ting er å bygge, men … det er også dyrt å drive et anlegg

- Hva med driften av anlegget?

- Hvem kan vi samarbeide med her?

Som dere sikkert skjønner, det er mange uavklarte 

spørsmål som vi nå skal prøve å hjelpe dere litt med



SPILLEMIDDELORDNINGEN……

Uansett hvor mange spørsmål som dukker opp, er det et 

meget viktig spørsmål som alltid dukker opp: 

Hvordan finansierer vi utbyggingen?

- De fleste kjenner til at det finnes en spillemiddelordning ved  

bygging av idrettsanlegg i Norge, og at den bidrar med     

grunnfinansieringen av anleggsutbyggingen.

- Spillemiddeltilskuddene utgjorde i gjennomsnitt 22 % av    

anleggskostnaden for ordinære idrettsanlegg og 39 % for    

nærmiljøanlegg i 2015.

- Friidretten kan benytte seg av begge ordninger for å få finansiert 

sine ønskede anleggsutbygginger



Bestemmelsene danner grunnlaget for..



Målgruppe for bruk av spillemidler

• Barn 6-12 år

• Ungdom 13-19 år

Mål statlig anleggspolitikk
Spillemidlene skal bidra til bygging og rehabilitering av 

idrettsanlegg med stort brukspotensiale, samt 

nærmiljøanlegg. Målet er både egenorganisert aktivitet 

og aktivitet i regi av den frivillige medlemsbaserte 

idretten



Søknadsprosedyre

• Søkers frist
o Til kommunen innen 1.oktober (kontakt kommunen)

• Kommunens frist
o Kommunens vedtak og søknader sendes fylkeskommunen innen 

15.januar. 

Idrettsrådets uttalelse skal følge vedlagt

Merk: alle nødvendige kommunale vedtak skal være gjort 
innen 15.januar. Ved vedtak etter denne dato ansees 
søknaden som ikke godkjent.

• Fylkeskommunens frist
o Oversikt over godkjente og ikke godkjente søknader oversendes 

KUD innen 15.mars.



Forts. - søknadsprosedyrene

• Kun elektronisk søknadssystem gjelder, finnes på:

www.idrettsanlegg.no

under Søknads- og regnskapsskjema

• Jmfr. side 9 - 11 i bestemmelsene 

• Kommunen må kontaktes for å få registrert et eget 

anleggsnummer, før søknad kan fremmes elektronisk

http://www.idrettsanlegg.no/


Oversendelse til fylkeskommunen

Kommunen har ikke rett til å avslå søknader.

Derfor skal alle søknader for søknadsperioden

oversendes til fylkeskommunen,

uavhengig av om søknadene er funnet i orden

eller ikke. Unntatt er søknader der søker har

trukket søknaden.



Fordeling av spillemidler

• Fylkeskommunene 

mottar melding om 

rammebeløp innen 

1.mai, og fordeler 

midlene så snart det 

lar seg gjøre i forhold 

til fylkesrådets 

møteplan.                    



Krav til søkere, hvem kan søke?

Saksgang Ordinære anlegg (nye + rehab.) Nærmiljøanlegg

Krav til søker
Hvem kan søke?

(vedtekter)

Kommuner/fylkeskommuner, Idrettslag/ organisasjonsledd i 

NIF/NOK, idretter under Samisk idrettsforbund, 

studentsamskipnader og sammenslutninger organisert 

under NJFF, DNT, NBF, DFS  (– disse trenger ikke sende 

vedtekter). 

AS, stiftelser, samvirkeforetak, kommunale foretak 

eller andre sammenslutninger må sende inn vedtekter 

til godkjennelse av KKD.

NB! Det er kun eieren av anlegget som kan søke om 

tilskudd av SPM. KUD kan i helt spesielle tilfeller, etter 

forutgående skriftlig søknad, dispensere fra kravet!

Jfr. ordinære anlegg + 

velforeninger og 

borettslag

Ikke krav om 

vedtektsgodkjenning for 

borettslag og 

velforeninger

Følgende sammenslutninger kan søke om tilskudd til særlige anlegg:
Sammenslutninger organisert under Friluftsrådenes Landsforbund, samt Oslofjordens Friluftsråd, og Norsk Friluftsliv 
(gjelder sammenslutninger som er organisert under Norsk friluftsliv pr. 15.juni 2015 for søknad om SPM i 2016) kan søke 
om tilskudd til friluftslivsanlegg slik disse er definert i pkt. 2.6.5 

Samisk Reinkappkjørerforbund (Sámi Heargevuodjin-lihttu) og sammenslutninger organisert under forbundet, kan søke 
om tilskudd til anlegg for reinkappkjøring og lassokasting, jf. punkt 2.6.5

Det er kun eieren av anlegget som kan søke om tilskudd fra spillemidlene. I helt spesielle tilfeller kan 
departementet, etter forutgående skriftlig søknad, dispensere fra kravet.



Ordinære anlegg

Saksgang Ordinære anlegg (nye og rehabilitering.)

Det er et grunnleggende prinsipp 
at tilskudd i form av spillemidler 
ikke skal danne grunnlag for 
fortjenestebaserte eierformer. 
Av den grunn må følgende krav 
være oppfylt for å få tilskudd:

1. Kommuner /fylkeskommuner, 
idrettslag/organisasjonsledd
i NIF, skal inneha kontroll
med eierforhold og drift.

2.  Det skal ikke foretas
økonomiske utdelinger
(utbytte etc.) til eierne.

3.  Et eventuelt overskudd skal
tilfalle idrettslige formål.

4. Ved oppløsning/avvikling
skal formuen tilfalle 
idrettslige formål.

Det kan søkes om midler til bygging og/eller 

rehabilitering av idrettsanlegg som er åpne for allmenn 

idrettslig virksomhet, og som ikke er underlagt 

kommersielle interesser. 

Tilskuddene er direkte knyttet opp mot aktivitetsareal.



Nærmiljøanlegg for friidrett

Saksgang Nærmiljøanlegg

Det er et grunnleggende prinsipp at 
tilskudd i form av spillemidler ikke 
skal danne grunnlag for 
fortjenestebaserte eierformer. Av 
den grunn må følgende krav være 
oppfylt for å få tilskudd:

1. Kommuner /fylkeskommuner, 
idrettslag/organisasjonsledd
i NIF, skal inneha kontroll
med eierforhold og drift.

2. Det skal ikke foretas
økonomiske utdelinger
(utbytte etc.) til eierne.

3. Et eventuelt overskudd skal
tilfalle idrettslige formål.

4. Ved oppløsning/avvikling
skal formuen tilfalle 
idrettslige formål.

Flerbruksområder, inntil  2400m2 (ballspill, hopp, løp, 

kast, turnaktivitet) – med andre ord, også for  

FRIIDRETT

- Tursti/ turløyper lengre enn 500m

- Lysanlegg (også i eldre anlegg)



Ikke tilskuddsberettigede elementer

Ordinære anlegg (nye/rehabilitering) Nærmiljøanlegg

* Leie

* Erverv av grunn

* Flytting av høyspentledninger (kabler)

* Eiendomsgjerder

* Publikumstribuner

* Veier og parkeringsplasser

* Div. løst utstyr dersom ikke annet er bestemt

(kan søkes via ordningen – Spillemidler til utstyr)

* Tilknytningsavgifter

* Finansieringskostnader med unntak av renter på

byggelån i byggeperioden

* Reguleringsarbeider

Rene redskapslekeplasser 

(sandkasser, husker, sklier, 

vipper, klatrehus osv.) faller 

utenfor ordningen. 

Personlig utstyr og 

forbruksmateriell (baller, 

rackerter osv.) er ikke 

tilskuddsberetigete.



Hva med lager etc. under tribuner ?

Det gis jo ikke spillemidler til tribuner, men med kreative 

løsninger så kan en jo få spillemidler til andre tiltak – under 

og oppe på tribunene, eksempelvis til lager for utstyr, 

møterom og garderober m.m.



Det kreves grundige planer …..

Ordinære anlegg 

(nye anlegg og rehabilitering)

Nærmiljøanlegg

Det kreves grundige planer både 

for finansiering og drift av store 

kostnadskrevende

anlegg.

Kommunal garanti på 20 år for 

enkelte anleggstyper.

Jmfr. neste side.

Lov og forskrift om offentlige 

anskaffelser.

Området skal være fritt tilgjengelig 

og beregnet for egenorganisert 

fysisk aktivitet, primært for barn og 

unge, men også for 

lokalbefolkningen for øvrig



Kommunal garanti

Ordinære anlegg (nye anlegg og rehabilitering)

Kommunal garanti:
Når andre enn kommune eller fylkeskommune står som søker, må kommunen der anlegget ligger, eventuelt Fylkeskommunen, 

garantere for tilbakebetaling av tildelte og utbetalte spillemidler (dvs. ordinære spillemidler, tilskudd til interkommunalt 

anlegg og eventuelle programsatsingsmidler til kostnadskrevende anlegg) ved tilskuddsmottakers eventuelle 

misligholdelse av pkt. 2.3.   

Dette gjelder når samlet tilskudd til anlegget overstiger 3 mill til nybygg og/eller rehabilitering av flg. anleggstyper: Se 

side 12, pkt 1 og 2 nederst på siden.

- alle typer haller – også friidrettshaller

- alpinanlegg

- golfanlegg

- motorsportanlegg

- kunstisbaner (hurtigløp og/ eller bandy)

- rideanlegg

Garantien skal være en selvskyldnergaranti og garantitiden skal være 20 år.

Garantien skal være stillet ved søknad om tilskudd, og utskrift av garantien skal følge søknaden.

Kommunale garantier der maksimumsansvaret er over kr 500 000 krever statlig godkjenning (av fylkesmannen).



Hva skal følge søknaden….

Ordinære anlegg Nærmiljøanlegg

1. Forhåndsgodkjente planer med

behovsoppgave for anlegget

2. Detaljert kostnads-overslag

3.   Finansieringsplan – redegjørelse og

dokumentasjon for de enkelte poster

4. Forvaltning, drift, vedlikehold og 

utviklingsplan med budsjett. 

5.   Grunnbokutskrift for grunnen der 

anlegget skal ligge.

(Jmfr. neste side).

1. Prosjektplan m/ tegninger og beskrivelse i

tråd med retningslinjer. Skal inneholde

omtale av anlegget som helhet, også ikke-

tilskuddsberettigede elementer og

kostnader.

2. Plan for drift av anlegget

3. Behovsvurdering.

4. Dokumentasjon på finansiering.

5. Grunnbokutskrift.



Idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning

Ordinære anlegg (nye anlegg og rehabilitering)

Idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning av planer

- Må foreligge før byggearbeidene igangsettes. Dersom arbeidene er igangsatt før idrettsfunksjonell 

forhåndsgodkjenning foreligger, er det avslagsgrunn og godkjenning kan ikke gis.

- Gjelder i 2 år fra godkjenningsdato (- og kan fornyes)

- Godkjenning gir ikke garanti for tilskudd

- Anlegget må være med i en kommunal plan for idrett og fysisk aktivitet

Idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning skal dokumenteres på følgende måte:

- Brev fra den som har godkjent planene

- Tegninger påført godkjenningsstempel, se pkt.2.5

Godkjenningsmyndighet

- KUD har bemyndiget kommunene til å foreta idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning av planer for ordinære 

anlegg.

- Dette utelukker likevel ikke at kommunen kan sende søknaden til departementet for godkjenning.

Følgende anleggstyper krever likevel idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning av KUD, og søknad skal sendes

KUD på: - svømmeanlegg, - kunstisanlegg, utendørs og innendørs, - anlegg som av KUD har fått 

status som nasjonalanlegg

Det er et klart skille mellom idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning og byggeteknisk godkjenning!



Kommunal behandling….

Saksgang Ordinære anlegg (nye anlegg og rehabilitering)

Krav til søknad
(Idrettsfunksjonell

forhåndsgodkjenning)

Nytt:

Kommunene kan

godkjenne alle

idrettshaller hvis

de føler at de har

kompetanse på

det.

Kommunal behandling av idrettsfunksjonell 

forhåndsgodkjenning 

Det anbefales at teknisk etat eller tilsvarende avdeling i kommunen trekkes 
inn for å gi vurderinger i forbindelse med idrettsfunksjonell 
forhåndsgodkjenning og kostnadsoverslag. 

I de fleste tilfelle må idrettsanleggsprosjektet fremmes for ordinær 
byggesaksbehandling i kommunen, men vurdering av idrettsfunksjonelle 
forhold vil normalt ikke inngå i behandlingen av en byggesak. 

For å få idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning kreves det at anlegget er en 
del av en vedtatt kommunal plan som omfatter idrett og fysisk aktivitet.



Idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning

• Alle søknader skal inneholde:
• Opplysning om anleggets plass i kommunal plan for idrett og fysisk aktivitet

• Redegjørelse for universell utforming

• Oversiktskart/kommunekart (1:5000 økonomisk kartverk)

• Situasjonsplan i M 1:1000 eller 1:500 med samlet arealdisponering og hovedtrekk i 

terrengbehandling. Planen skal angi høydekurver. 

På planen vises hvilket område som disponeres for anlegget og hvilke utvidelsesreserver 

som er sikret. Oppdeling av eventuelle byggetrinn angis.

• Behovsoppgave som grunnlag for dimensjonering – særlig redegjørelse for barn og 

ungdoms behov. Behovet måles opp mot dimensjoneringen av anlegget.

• Utenomhusplan i M 1:500 eller 1:200 som viser tomtedisponering med ny og gammel 

vegetasjon, trafikkløsninger og parkering.

• Enkelt kostnadsoverslag.

• Foreløpig plan for finansiering og drift av anlegget.

• Dokumentasjon av anleggets tilpasning til nabobebyggelsen og landskapets karakter. Det 

kan benyttes oppriss, aksonometri, perspektiv, modellfoto.



Planer …. Situasjonsplan ….

Planer, tegninger, situasjonsplan skal følge søknaden som egne vedlegg…..



Idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning

Alle anlegg må utføres i samsvar med gjeldende byggeforskrifter.

• I tillegg til de generelle bilag må søknader for idrettshaller, svømmehaller, ishaller, 

garderobebygg, klubbhus og lignende inneholde:

• Plantegninger av alle etasjer (også kjeller) i M 1:100, med inntegnet dørslag, dusjhoder, 

innredning i WC, garderobe og kjøkken etc.

• Snittegninger i M 1:100 som viser takhøyde, stigning på eventuelle tribuner og lignende

• Fasadetegninger i M 1:100

• Tegningene leveres elektronisk i PDF-format og alle tegninger må ha tittelfelt 

inneholdende beskrivende navn (plan/fasade/snitt etc.) navn på ansvarlig prosjekterende, 

unik tegningsidentifikasjon, dato/revisjonsdato og målestokk.

• Ved idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning av planer for svømmehaller og flerbrukshaller 

skal det leveres redegjørelse vedrørende arkitektur og miljø basert på departementets 

skriv V-0914B og V-915B.

Tilleggskrav for spesielle anlegg (– se vedlegg 11).



Vedlegg 11 – idrettsbaner/idrettshaller

I tillegg til generelle bilag må søknader for bl.a. friidrettsbaner inneholde:

• baneplan i M 1:500 som viser merking, radier og overhøyde/fall. Planer for anlegg

med faste dekker skal være i M 1:200, og det må angis nøyaktig begrensning av det

faste dekket

• dreneringsplan i M 1:500 som viser suge-, samle- og overvannsledninger samt

avskjæringsgrøfter, kummer og sluk

• snitt/tverrprofiler som viser eksisterende grunnforhold og den planlagte oppbygging

av banen, med tykkelse og korngradering på ulike lag i oppbygging av banen

I tillegg til generelle bilag må søknader for idretts- og friidrettshaller inneholde:

• spesifikasjon av type gulvbelegg og fast friidrettsdekke i hallen

• lysberegning i hallen (luxverdi, jevnhet og lignende)

• kopi av «Standard konkurransegrunnlag» for den valgte gulvløsning



Tilskuddsbeløp, beløpsgrenser

og kostnadsgrense 

Stadionanlegg – friidrett

Type:
Naturgress fotballbane og

grus banedekke for friidrett,

seks rundløpsbaner og

kast- og hoppfelt.

Naturgress fotball krever

avlastingsbane.

Tilskudd:

Inntil 1/3 av godkjent kostnad,

maks kr 2 000 000, fordelt med

kr 1 000 000 på hver enhet.

Nedre kostnad:

kr 150 000 (alle ordinære anlegg) 



Tilskuddsbeløp, beløpsgrenser

og kostnadsgrense 

Stadionanlegg – friidrett

Type:
Naturgress fotballbane og

fast banedekke for friidrett,

seks rundløpsbaner og

kast- og hoppfelt.

Naturgress fotball krever

avlastingsbane.

Tilskudd:

Inntil 1/3 av godkjent kostnad,

maks kr 3 000 000, fordelt med

kr 1 000 000 på fotballbanen og

kr 2 000 000 til friidrettsdelen

(inkl. underbygning).



Stadionanlegg – friidrett

Ved mindre eller større areal på fast dekke for friidrett reduseres/økes tilskuddet 

forholdsmessig, eksempelvis her ved 2 rundløpsbaner / 4 sprintbaner og et ved et 

større anlegg med 8 løpebaner.

Tilskuddsbeløp, beløpsgrenser

og kostnadsgrense 



Stadionanlegg – friidrett

Kunstgress fotball og fast 

banedekke for friidrett 

vurderes særskilt av 

departementet.

Eget kastefelt kreves.

Ved ombygging

av naturgress fotball til 

kunstgress fotball skal 

begge idretter uttale 

seg til planene, før 

departementet

tar en avgjørelse. 

Kunstgress og fast dekke for friidrett 



Delanlegg for friidrett
Type: Sprintbane, hoppfelt og kastefelt

Tilskudd: Inntil 1/3 av godkjent, kostnad, maks kr 1 000 00

Tilskuddsbeløp, beløpsgrenser

og kostnadsgrense 



Sør-Lenangen stadion, Lyngen



Tilskuddsbeløp, beløpsgrenser

og kostnadsgrense 

Friidretts- og aktivitetsanlegget - FRIPLASSEN
Type: Aktivitetsflate ca 40 x 70 m

Tilskudd: Inntil 1/3 av godkjent, kostnad, maks kr 1 000 00 (andre str. vurdert av KUD)



Tilskuddsbeløp, beløpsgrenser

og kostnadsgrense 

Nærmiljøanlegg for friidrett 
Type: Flerbruksområder inntil 2400 m², underlag for hopp, løp og kast – turn/ballspill.

Tilskudd: Inntil 50 % av godkjent kostnad, maks kr 300 000 til hver anleggsenhet.

Nedre beløpsgrense for godkjent kostand er kr 50 000 (tilskudd kr 25 000)  



Sand skole nærmiljøanlegg 2014-15



Sand skole nærmiljøanlegg 2014-15



Sand skole nærmiljøanlegg, Balsfjord



Tilskuddsbeløp, beløpsgrenser

og kostnadsgrense 

Friidrettshaller

Type:       Friidrettshaller med min. 4 rundløpsbaner, sprintbane, hoppfelt, kastfelt og

garderober.

Tilskudd:  Inntil 1/3 av godkjent kostnad, maksimalt kr 12 000 000



Tilskuddsbeløp, beløpsgrenser

og kostnadsgrense 

Idrettsbygg – klubbhus – garderobebygg – hus for vedlikehold-, drifts- og 

idrettsmateriell

Type: Med idrettsbygg menes bygg med enheter for en eller flere av følgende tre funksjoner 

1) Klubbhus inkludert rom for møter og arrangement

2) Garderobehus med inntil to sett garderober

3) Hus for vedlikeholds-, drifts- og idrettsmateriell - lager  

Huset skal betjene et idrettsanlegg/idrettsformål, som hovedregel være oppført som eget bygg 

og være i nær tilknytning til idrettsanlegget.   

Tilskudd: Inntil 1/3 av godkjent kostnad, maksimalt kr 1 000 000 per enhet.

Kostnadene for de tre enhetene vurderes separat og søkes separat.

Eventuelle enkle start- og tidtakerbuer skal normalt inngå som en del av anlegget.

Det kan søkes om et tillegg på kr 500 000 i tilskudd til garderobesett ut over to, dersom behov 

kan dokumenteres.



Noen idrettsbygg …….



Finansieringplan……

Saksgang Ordinære anlegg (nye/rehab.) Nærmiljøanlegg

Finansieringsplan –

redegjørelse og 

dokumentasjon

Samtlige poster skal bekreftes 

- Egenkapital

- Kommunalt tilskudd

- Private tilskudd/gaver 

eksempelvis rene pengetilskudd

eller materialer skal være bekreftet

ved undertegnet gavebrev.  

- Dugnadsarbeid, ikke mva

- Lån

NB! Rabatter utgår og benyttes ikke!

Jfr. ordinære anlegg

Krav om eiendomsrett 

eller festerett til 

grunnen
30 år 20 år



Ferdigstillelse og regnskap….

Saksgang Ordinære anlegg 

(nye og +rehabilitering)

Nærmiljøanlegg

Frist ferdigstillelse

(Dato fra en har fått 

tilsagnsbrevet)

2 år 2 år

Revidert regnskap Kommunerevisjon

(gjelder tilskudd SPM på mer enn 200 

000,  krav om kommunerevisjon)

Kommunerevisjon

Som for ordinære anlegg

Utbetaling av 

spillemidler

Utbyggere må regne med minimum 3-4 ukers ventetid på 

utbetaling, - fra utbetalingsanmodning er kommet fra kommunen til 

fylket, - utbetalingen er gjort fra fylket til kommunen og videre 

utbetaling fra kommunen til utbygger. Alle utbetalinger går via 

kommunene.



Veien videre ………….



Informasjon og veiledning…

• Kulturdepartementet: 

www.regjeringa.no

publikasjonsbestilling@dss.dep.no

www.idrettsanlegg.no

• Alle fylkene, eksempel: www.tromsfylke.no

• Norges Idrettsforbund: www.idrettsforbundet.no

og på kommunenes hjemmesider 

www.friidrett.no

http://www.regjeringa.no/
mailto:publikasjonsbestilling@dss.dep.no
http://www.idrettsanlegg.no/
http://www.tromsfylke.no/
http://www.idrettsforbundet.no/
http://www.friidrett.no/


Takk for oppmerksomheten!

Hjelp, vi trenger anlegg….


