Orientering om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet til fordeling i 2017
Det kan søkes om tilskudd til bygging og/eller rehabilitering av idrettsanlegg som er åpne for allmenn
idrettslig virksomhet (idrett og fysisk aktivitet for alle).
Alle bestemmelser om tilskudd av spillemidlene til anlegg for idrett og fysisk aktivitet i 2017 er inntatt
i Bestemmelser om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet – 2016 (V-0732 B).
Bestemmelsene og annet informasjonsmateriell kan hentes på Kulturdepartementets nettside
www.idrettsanlegg.no.
Nyheter spillemidler til anlegg for idrett og fysisk aktivitet 2016-2017
Bestemmelsene gjelder for søknader om tilskudd og tildelinger i 2017. De viktigste endringer fra
tidligere bestemmelser er som følger:






Det ytes ikke lenger tilskudd basert på verdien av gaver, jf. pkt. 2.1.1. Det vises samtidig til at
det fra og med tildelingsåret 2015 ble gjort likelydende endring gjeldende for rabatter.
Det er gjort endringer i særskilte tilskuddssatser for enkelte anlegg. Blant annet er maksimale
tilskuddssatser for svømmebasseng økt.
Definisjonen av nærmiljøanlegg, samt om krav til anlegget er endret, jf. pkt. 3.1 og 3.2
Maksimalt tilskudd til et anleggssted for nærmiljøanlegg (tidligere 1 200 000) er fjernet.
Det er åpnet for rehabilitering av nærmiljøanlegg etter 10 år.

For øvrig er det gjort en rekke mindre justeringer.
Generelt informasjon spillemidler til anlegg for idrett og fysisk aktivitet 2016-2017
Søknadsprosedyre og frister
Søknader sendes inn elektronisk via nettstedet www.idrettsanlegg.no. Søknaden blir automatisk
sendt til mottaker, som er den kommunen hvor anlegget skal ligge når det gjelder anlegg for idrett og
fysisk aktivitet, inkludert nærmiljøanlegg.
Krav til søker
For oversikt over hvem som kan søke spillemidler og krav til søkerne, se V-0732 pkt. 2.2.1 for
ordinære anlegg, pkt. 3.3.1 for nærmiljøanlegg og pkt. 4.2 for løypetiltak i fjellet og
overnattingshytter.
Kommunal plan
Anlegg det søkes om tilskudd til, skal inngå i en vedtatt kommunal plan som omfatter idrett og fysisk
aktivitet. Dette er ikke et vilkår for løypetiltak i fjellet og overnattingshytter.
Idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning av planer – ordinære anlegg og nærmiljøanlegg
Planer det søkes om tilskudd til, må ha gjennomgått en vurdering og være gitt en idrettsfunksjonell
forhåndsgodkjenning for å sikre at anlegget ivaretar idrettslige behov og gode idrettsfunksjonelle
løsninger. Idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning gis av den departementet bemyndiger, i de fleste
tilfeller kommunen, eller av departementet.

Idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning må foreligge før byggearbeidene igangsettes. Det vises til V0732 pkt. 2.5.

Krav til driften av anlegget
For krav til drift av og disposisjon over anlegget, se V-0732 pkt. 2.3, 3.2 og 4.9.
Kostnadskrevende anlegg – plan for finansiering og drift av anlegget
Det gjøres oppmerksom på at det stilles særskilte krav dersom andre enn kommuner og
fylkeskommuner står som søker på anlegg med store kostnader (investerings- og driftsmessig), jf. V0732 pkt. 2.2.3 og 2.2.4.
Tilskuddsbeløp
Det vises til V-0732 pkt 2.6, 3.4 og 4.5 for informasjon om mulige tilskuddsbeløp.

Rehabilitering av idrettsanlegg
For informasjon om tilskudd til rehabilitering av anlegg, se V-0732 pkt 2.4. Nærmere informasjon
finnes også i publikasjon V-0977B Rehabilitering/ombygging av eldre idrettsanlegg.

Regnskapsplikt
Anleggseier plikter å føre regnskap i tråd med de retningslinjer som er fastsatt av departementet, jf.
V-0732 kap. 5.

