
 
 

Spillemidler til anlegg for idrett og fysisk aktivitet – Forslag til nye retningslinjer   
 
Formålet med ordningen 
Spillemidler til bygging og rehabilitering av anlegg for idrett og fysisk aktivitet med stort 
brukspotensial, er sentrale virkemidler for å innfri målene på anleggsfeltet. Spillemidlene skal bidra 
til infrastruktur som gir befolkningen mulighet til å drive aktivitet, både i regi av den frivillige, 
medlemsbaserte idretten og gjennom muligheten for egenorganisert aktivitet.  
 
Generelle forutsetninger for tilskudd 
Det er Kulturdepartementet som fastsetter regelverket og derav tilskuddssatsene til de ulike 
anleggskategoriene. For de generelle vilkårene henvises derfor til Bestemmelser om tilskudd til 
anlegg for idrett og fysisk aktivitet (KUD, årlig). Trøndelag fylkeskommune prioriterer de godkjente 
søknadene og fordeler rammen fra staten.  
 
Kommunene og søkerne må gjøre seg kjent med gjeldene retningslinjer, både på nasjonalt og 
regionalt nivå. Søknadene må inneholde nødvendig dokumentasjon for saksbehandling. Dette 
innebærer å svare ut måloppnåelse, vilkår og prioriteringer. Det stilles større krav til dokumentasjon 
for de store kostnadskrevende anleggene. Ved store prosjekter anbefales tidlig kontakt både med 
idretten, kommunen og fylkeskommunen. Søknader som ikke tilfredsstiller vilkårene kan bli avvist, 
eller sendt i retur.  
 
Vilkår  

• Anlegg som tildeles spillemidler skal være omtalt i en kommunal plan som er utarbeidet iht. 
prosesskravene i plan- og bygningsloven, med særlig fokus på kunnskapsbaserte 
behovsvurderinger, bred medvirkning og universelle løsninger. 

• Store kostnadskrevende idrettsanlegg bør i tillegg være prioritert i trønderidrettens egne 
anleggsplaner.  

• Alle anleggene må planlegges og driftes med mål om økonomisk og miljømessig bærekraft. 
Anleggene må ha god bestandighet og høyt brukspotensiale, og må vektlegge gode løsninger 
for areal- og energibruk. Materialvalg må gjøres iht. nasjonale standarder, og produktenes 
egnethet til gjenvinning må vurderes.  
 

Målsetting 
Det overordnede målet er at anlegg til idrett og fysisk aktivitet bidrar til god helse, sosial utjevning, 
trygge lokalsamfunn og oppvekstmiljø for flest mulig. Nærmiljøet og møteplasser skal være 
tilrettelagt for opplevelser og aktivitet.  
 
Alle skal ha mulighet til å drive idrett og fysisk aktivitet både i regi av idretten og i egenorganisert 
aktivitet til en lavest mulig kostnad. Det legges særlig vekt på å utvikle attraktive tilbud til barn og 
unge. 
 
Anlegg som prioriteres i Trøndelag i perioden 2020-2023 
For å nå målene vil følgende anlegg bli prioritert ved tildeling av spillemidler, fra 1 til 5:  

1. Interkommunale anlegg  
2. Mindre aktivitetsanlegg, inkludert nærmiljø- og friluftslivsanlegg, som er tilrettelagt for 

allsidighet og inkluderende og attraktive møteplasser, i nærmiljøet og ved skoler  
3. Anlegg som skal arrangere store nasjonale eller internasjonale mesterskap, med plan for høy 

hverdagsaktivitet i tiden før og etter arrangementet 
4. Anlegg med et høyt aktivitetspotensiale for barn og unge, i områder med lav anleggsdekning 
5. Anlegg for svømming som er tilrettelagt for både svømmeopplæring og organisert aktivitet 


