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Enkelt

• Det er enkelt å søke om spillemidler til nærmiljøanlegg

• Utfordringen er å bygge et anlegg som blir masse brukt 
– av de dere ønsker å bygge for. At dere treffer målgruppa.





Hvorfor ha anlegg for egenorganisert aktivitet 
i idrettsparken

Styrke idrettsparken som en engasjerende møteplass
-Et sted det er OK å henge.
-Et sted du vet at du treffer folk
-Et sted du kan velge om du vil være i aktivitet, eller bare se på andre

Rekruttere til lagets øvrige aktiviteter

Engasjere andre enn de man når med dagens anlegg og tilbud 



Riktig anlegg på riktig sted

Se idrettsparken i en større sammenheng i bygda.  

-Hva er det behov for, hvilke typer anlegg har man egentlig nok av,

• Tettsted – spredtsted

• Riktig sted i idrettsparken – Spre utover eller samle aktivitet

• Tenk helhet, hva bygges nå, hva kan komme seinere



Hvem er målgruppen?

-Hvem er det man bygger for,

-de aktive som får et ekstra tilbud, f.eks. styrketreningspark

-de som ikke er så aktive fra før 

-jenter og / eller gutter

-tiåringer eller femtenåringer

Skal det være et rekrutteringsanlegg til de aktivitetene laget allerede har



Medvirkning fra de som skal bruke anlegget

Ungdom må gis mulighet til å medvirke i utformingen av anlegg. 

Anleggene bør fungere som gode sosiale møteplasser i 
lokalsamfunnene.

(1.1. Hjemmel og formål)



Det skal være en prosess for å finne ut hva man skal bygge

• Sett av god tid i starten. 

• Medvirkning kan gjøres på utrolig mange måter

• www.Tverga.no

• Medvirkning – Tverga En-morsom-prosess.pdf (tverga.no)

• Tvergas suksessoppskrift – Tverga

Lokale- og anlægsfonden

• www.loa-fonden.dk

http://www.tverga.no/
https://tverga.no/veileder/medvirkning/
https://tverga.no/app/uploads/2021/05/En-morsom-prosess.pdf
https://tverga.no/kunnskap/en-morsom-omvei/tvergas-suksessoppskrift/
https://tverga.no/kunnskap/en-morsom-omvei/tvergas-suksessoppskrift/
https://tverga.no/kunnskap/en-morsom-omvei/tvergas-suksessoppskrift/


Universell utforming

Ha dette med hele veien. 

Det må være gjennomført fra parkeringsplassen og helt inn i aktiviteten. 

Det nytter ikke å ha det terskelfritt inne, hvis du ikke kommer deg inn.

Kunstgressbaner – sikksakkporter.

Det finnes mye kompetanse på dette nå – BRUK den!  Ikke tro at du vet 
selv!



Tips for en god møteplass, som kan bli 
engasjerende – basert på jenters bruk av 
anlegg og byrom

Legg en gangvei ved, eller gjennom anlegget

Lag steder å slå seg ned

Flere steder å slå seg ned

Tenk ly og le



Kommunens rolle

Kommunen 

-setter søknadsfrist og lyser ut

-veileder søkere i forkant av søknadsfristen

Når søknadene har kommet inn skal kommunen:

-påse at søknadene er fullstendige og at alle vedlegg er med

-vurdere søknadsbeløpet og kostnadsoverslaget. 

-vurdere eiendomsforhold og eventuelle leieavtaler m.m.



Etter å ha behandlet søknaden skal kommunen avgjøre

• om søknaden er funnet å være i orden. 

• om søknaden ikke er funnet å være i orden.

Etter det skal det skrives en politisk sak, og gjøres politisk vedtak

-i samsvar med kommunens behov og kommunens plan for idrett og fysisk aktivitet 

-kommunens prioritering av søknadene kommer klart fram her

Det er ETTER at søknaden er behandlet. 

Fra saksbehandlers skrivefrist til første politisk vedtak tar det vanligvis 4-6 uker. Politiske utvalg 
behandler dette vanligvis i november og desember. 

Kommunens frist til å oversende søknader til fylket er 15.1. klokken 23:59.



Fylkeskommunens rolle

Viken fylkeskommune har en sentral samfunnsutviklerrolle. Det ansvaret 
tar vi, og arbeidet vårt skal bli lagt merke til både lokalt, nasjonalt og 
globalt. Vi skal legge FNs bærekraftsmål til grunn for alt vi gjør. Vi ser 
miljø, økonomi og sosial utvikling i sammenheng.

Vi skal jobbe helhetlig, og på alle samfunnsnivåer. Både ildsjelen i 
idrettslaget og næringslivsdirektøren er med på laget. Sammen med 
innbyggerne skal vi utvikle levende og bærekraftige bygder og byer. 
Hvorfor? Fordi det skal være godt å bo i Viken.



Idrett

Viken fylkeskommune skal skape og legge forholdene til rette for idrett, 
friluftsliv og fysisk aktivitet for alle innbyggere. En viktig forutsetning for 
dette er gode og riktige anlegg for fysisk aktivitet.

Fylkeskommunen fordeler årlig rundt 500 millioner kr på tiltak og anlegg 
innen idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet. Midlene går til alt fra skilting og 
tilrettelegging i skog og mark til større idrettsanlegg og idrettshaller på 
skolene.



Fylkeskommunens rolle – om spillemidler

Fylkeskommunene skal ved saksbehandling påse at søknadene oppfyller 
vilkårene for tilskudd som fastsatt i disse bestemmelsene. 

Korrekt beregning av tilskudd  - basert på totale tilskuddsberettigede
kostnader nevnes spesielt

• Hvis søknaden ikke er i orden, skal fylkeskommunen avslå den

• 15. april skal fylkeskommunen sende oversikt over søknadene til 
departementet

• Fylkeskommune prioriterer søknadene og fordeling av spillemidler

• Fylkeskommunen utbetaler tilskudd



1.1 Hjemmel og formål

Spillemidler til bygging og rehabilitering av anlegg for idrett og fysisk 

aktivitet med stort brukspotensial, samt nærmiljøanlegg, er sentrale 

virkemidler for å innfri de statlige målene på anleggsfeltet.

Spillemidler til bygging og rehabilitering av idrettsanlegg skal bidra til 

infrastruktur som gir befolkningen mulighet til å drive fysisk aktivitet, 

både i regi av den frivillige, medlemsbaserte idretten og gjennom 

muligheten for egenorganisert, fysisk aktivitet.



De viktigste målgruppene for bruk av spillemidler til idrettsformål er

barn (6-12 år) og ungdom (13-19 år).

I tillegg vil staten legge til rette for at personer med nedsatt 
funksjonsevne skal kunne delta i idrett og fysisk aktivitet ut fra sine 
ønsker og forutsetninger.



Anlegg i lokalmiljøet som stimulerer og tilfredsstiller barns behov for

fysisk aktivitet i organiserte eller egenorganiserte former, prioriteres

særskilt. 

Det er videre et mål å utvikle anlegg som tilfredsstiller 

ungdommens behov for utfordringer og variasjon.



3.1 Definisjon på nærmiljøanlegg

Nærmiljøanlegg er et anlegg eller område 

for egenorganisert fysisk aktivitet, 

som ligger i tilknytning til bo- og/eller oppholdsområder. 

Med nærmiljøanlegg menes kun utendørsanlegg.



3.2 Hva kan det søkes om tilskudd til

Det kan søkes om tilskudd til nærmiljøanlegg som er fritt, 

allment tilgjengelig for egenorganisert, fysisk aktivitet, 

først og fremst for barn og ungdom (6-19 år), 

men også for lokalbefolkningen for øvrig. 

Nærmiljøanlegg kan kun unntaksvis brukes til organisert fysisk aktivitet 

og skal ikke ivareta den organiserte aktivitetens behov på fast basis.



Hvor mye kan man få i støtte

Hovedregel: Det kan søkes om tilskudd på inntil 50 % av totale kostnader

Tilskudd er begrenset til kroner 300 000 per anlegg/element

Unntak: 

• For utendørs kunstisflater på minimum 900 m2 kan det søkes om inntil 
kroner 1 200 000. 

• For utendørs kunstisflater på minimum 600 m2 kan det søkes om inntil 
kroner 1 000 000. 



Nedre grense for tilskudd er 25 000 kroner.

(Totale kostnader må da overstige  50 000).

Man kan beregne samlet tilskudd til ett anlegg inklusive 
tilleggselementer. Man kan ikke beregne et samlet tilskudd til flere 
anlegg under ett. 

Maks begrensning for tilskuddets størrelse (kroner 1 500 000) per 
anleggssted



Anlegg det kan søkes om tilskudd til 

Følgende typer anlegg/elementer er søknadsberettigede(listen er ikke 
uttømmende): 

Flerbruksanlegg

• flerbruksområder, inntil 2400 m², med underlag tilrettelagt for f.eks. 
ballspill, hopp, løp, kast, turnaktiviteter og naturis. 



Ballaktivitet

• streetbasketanlegg

• sandvolleyballbane 

• ballvegg/ballbinge

• faste bordtennisbord 

• mindre golfanlegg11 (inntil seks hull, lengde inntil 250 m) 



Friluftsliv

• turvei/turløype/tursti12 lengre enn 500 m 

• nærmiljøkart (skolekart) 

Vinteraktivitet

• skileikanlegg 

• kunstisflate (min. 600 m2, maks. 2400m2) 

• hoppbakker med K mindre enn 20 m 

• mindre skibakker med høydeforskjell mindre enn 30 m 



Diverse anlegg

• anlegg for parkour

• skateboard/rullebrettbane/inline hockey

• rulleanlegg for sparkesykkel 

• trimparker 

• hinderløyper/aktivitetsløyper 

• klatrevegg/buldrevegg dimensjonert for barn og ungdom (6-19 år) 

• BMX/offroad/trick/ferdighetsløype/pumptrack

• frisbeegolfbane



Takk for meg


