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Tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet

• Basert på «Bestemmelser om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk 
aktivitet – 2020»

• Kulturdepartementet kunngjør nytt søknadsår og åpner for innsending 
av nye søknader normalt innen 15. juni hvert år.

• Bestemmelsene revideres årlig – ny utgave kommer normalt før 
sommerferien. NB: Endringer vil kunne komme.



Bestemmelsene

Ligger på Kulturdepartementets nettsider:

www.anleggsregisteret.no

http://www.anleggsregisteret.no/


Veiledere for idrettsanlegg

• Publikasjoner om idrettsanlegg fra Kulturdepartementet

https://www.regjeringen.no/no/tema/kultur-idrett-og-frivillighet/innsiktsartikler/idrett/publikasjoner-om-idrettsanlegg/id86915/


Tema

• Statlig anleggspolitikk

• Frister

• Gjennomgang av bestemmelsene

• Hvordan søke

• Spørsmål besvares fortløpende i 
chatten!



Statlig anleggspolitikk

• Statens overordnede mål med idrettspolitikken kan sammenfattes i 
visjonen idrett og fysisk aktivitet for alle.

• Idrett og fysisk aktivitet for alle innebærer at staten gjennom sin 
virkemiddelbruk skal legge til rette for at alle som ønsker det, skal ha 
mulighet til å delta i idrett eller drive egenorganisert fysisk aktivitet.



Statlig anleggspolitikk

• 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. 

• Det er også et mål for den statlige idrettspolitikken å legge til rette for 
at personer som i dag er fysisk inaktive, kommer i gang med aktivitet.



Statlig anleggspolitikk

Spillemidler til anlegg for idrett og fysisk aktivitet er hjemlet i lov om 
pengespill m.v. (pengespilloven) av 28. august 1992 nr. 103 med senere 
endringer, der det i § 10 blant annet står:

«Overskuddet fra spillevirksomheten i selskapet og 
datterselskap fordeles først med 6,4 % til helse- og 
rehabiliteringsformål. Deretter fordeles resterende overskudd 
med 64 % til idrettsformål, 18 % til kulturformål og 18 % til 
samfunnsnyttige eller humanitære organisasjoner som ikke er 
tilknyttet Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske 
komité.» 



Overskuddet fra Norsk Tipping – Hovedfordelingen 2020



Overskuddet fra Norsk Tipping – Hovedfordelingen 2020



Spillemidler til norsk idrett

• 1 437 550 000 til 
idrettsanlegg i 
kommunene i 2020.

• Nedgang på 54,3 
millioner kroner fra 2019.

• Jevn økning i spillemidler 
til idrettsanlegg frem til 
2018 – har flatet ut de 
seneste årene.



Fylkesvis fordeling - Post 1.1



Søknader fra 2020 og 2021 i Viken
2020

Antall søknader Søknadssum Godkjent 
søknadssum

Tildelt sum Etterslep

Ordinære 
anlegg

506 1 247 229 000 1 098 859 000 244 199 000 854 660 000

Nærmiljøanlegg 246 61 303 000 53 112 000 27 022 000 26 090 000

Totalt 752 1 308 532 000 1 151 971 000 271 221 000 * 880 750 000

2021
Antall søknader Søknadssum Godkjent 

søknadssum
Tildelt sum Etterslep

Ordinære 
anlegg

475 1 277 022 000 1 200 464 000 ? ?

Nærmiljøanlegg 240 63 263 000 56 106 000 ? ?

Totalt 715 1 340 285 000 1 256 570 000 ? ?

*Tildelt sum inkluderer også inndratte midler og opptjente rentemidler for 2019.



Etterslep

• Lang ventetid på å få tildelt spillemidler. Det er viktig at kommunene 
og idretten prioriterer de viktigste anleggene!



Frister

• Den enkelte kommune fastsetter frister for innsending av søknader i 
sitt område, og formidler dette til aktuelle søkere.

• 15. november: Frist for innsending til kulturdepartementet:
‒ Søknad om godkjenning av status som interkommunalt anlegg.
‒ Søknad om vurdering av maksimalt søknadsbeløp for enkelte anleggstyper jf. 

pkt. 2.6.37 Øvrige anlegg og andre som ikke fremkommer av bestemmelsene.
‒ Søknad om dispensasjon fra vilkår eller kriterier der dispensasjonsadgang er 

spesifisert.

• 15. januar: Kommunen skal oversende alle innkomne søknader, samt 
en redegjørelse for kommunens prioriteringer til fylkeskommunen.

• 15. april: Fylkeskommunen skal oversende oversikt over innkomne 
søknader og totale søknadsbeløp til departementet.

• Søker får normalt svar på sin søknad i løpet av juni.



Noen begreper

• Ordinære anlegg
‒ Anlegg beregnet på organisert idrett.
‒ Kunstgressbaner, haller, friidrettsarenaer, skianlegg, de 

fleste friluftslivsanlegg osv.

• Nærmiljøanlegg
‒ Anlegg beregnet på egenorganisert aktivitet, utendørs 

og tilknyttet bo- og nærmiljøer.
‒ Ballbinger, skateanlegg, skileikanlegg, 

sandvolleyballbaner osv.
‒ Nærmiljøanlegg kan ikke brukes til organisert aktivitet 

på fast basis. Anleggene kan ikke reserveres.



Noen begreper

• Ny søknad
‒ En helt ny søknad som ikke tidligere har blitt sendt inn

• Fornyet søknad
‒ En søknad som tidligere har blitt sendt inn og godkjent, men fortsatt ikke 

har fått tilsagn om spillemidler

• Gjentatt søknad
‒ En søknad som tidligere har vært sendt inn og fått et deltilsagn med 

mulighet for å søke om mer. Gjelder som oftest større anlegg
‒ Ved deltilsagn må søknaden gjentas neste søknadsår – Dette skjer ikke automatisk!

En søknad kan altså sendes flere år før den får tilsagn om midler. Samme 
anleggsnummer skal brukes på alle disse søknadene! 



Noen begreper

• Alle søknader må knyttes til et anleggsnavn og et anleggsnummer. Ta kontakt 
med kommunen!

• Anleggsnummer: Unikt og tilfeldig nummer.

• Anleggsnavn: Navnet på det aktuelle anlegget. Eks: Ski ishall.

• Tilleggselement: Fasilitet tilhørende aktivitetsanlegget. Eks. lys, undervarme, 
vanningsanlegg. Er listet opp under hver enkelt anleggstype, samt under 
generelle tilleggselementer.

Det er adgang til å beregne et samlet tilskudd til ett anlegg inklusive 
tilleggselementer. Det er ikke adgang til å beregne et samlet tilskudd til flere 
anlegg.

En søknad på et tilleggselement skal alltid registreres på aktivitetsanlegget.



Ett aktivitetsanlegg per søknad

Én søknad:

• Kunstgressbane (64x100 meter) med lysanlegg og undervarme.

• Skileikanlegg med snøproduksjon og lysanlegg.

To søknader:

• Golfbane (18 hull) med vanningsanlegg.

• Driving range.

• Nærmiljøanlegg med basketballbane og klatrevegg – to søknader!

Tre søknader:

• Turvei (1,5 kilometer) med lys.

• Dagsturhytte.

• Gapahuk.



Hvem kan søke om spillemidler

Til alle anleggstyper (under pkt. 2.6):

• Kommuner og fylkeskommuner, 
kommunale og fylkeskommunale 
foretak

• Idrettslag og organisasjonsledd i NIF

• Den Norske Turistforening, Norges 
Jeger- og Fiskerforbund, Det 
Frivillige Skyttervesen, Norges 
Bilsportforbund

• Aksjeselskaper, samvirkeforetak og 
stiftelser med vedtekter som 
oppfyller kriteriene I pkt. 2.3.1

Til friluftslivsanlegg (pkt. 2.6.12):

• Sammenslutninger organisert under 
Friluftsrådenes Landsforbund, 
Oslofjordens Friluftsråd og Norsk 
Friluftsliv



Hvem kan ikke søke om tilskudd fra 
spillemidlene?

Eksempler på søkere som ikke tilfredsstiller bestemmelsens krav til søkere 
er 

• Foreninger uten idrettslig formål

• Privatpersoner

• Private fortjenestebaserte selskaper

• FAU

• Private skoler

• Venneforeninger

• Selveide lag og foreninger (f.eks. løypelag)



Om aksjeselskap og stiftelser

• 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. Søknadsberettigede aktører skal til en hver tid inneha kontroll med 
eierforhold og drift. Skal til en hver tid inneha minst 50 % av eierandelene i 
selskapet.

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.

For krav til driften av anlegget, se kapittel 4.



Vedtekter for aksjeselskap, stiftelser osv.

• Aksjeselskaper, samvirkeforetak, stiftelser og andre sammenslutninger 
enn de søknadsberettigede aktører i pkt. 2.3, skal for å søke tilskudd 
ha vedtekter som oppfyller kriterier som fremgår av pkt. 2.3.1.

• Eksempler på vedtekter finnes i vedlegg 1-4. NB! Vedtekter må 
utformes i tråd med eksemplene så å si ordrett.

• Vedtekter oversendes med søknaden. Kontrolleres av 
fylkeskommunen.



2.3 Hvem kan søke om spillemidler

• Som hovedregel er det kun eieren av anlegget som kan søke om 
tilskudd fra spillemidlene. 

• Borettslag og velforeninger kan søke om tilskudd til nærmiljøanlegg.

• Søknad må normalt fremmes senest søknadsåret etter ferdigstillelse 
av anlegget.



Tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet

• Etablering av nye anlegg

• Rehabilitering av eldre anlegg

• Kjøp og innredning av eksisterende anlegg

• Universell utforming av eldre idrettsanlegg
‒ Legges vekt på en tilfredsstillende helhetsløsning, ikke kun delvis 

forbedring av anlegget

‒ Det kan søkes om tilskudd på inntil 50 % av godkjente kostnader, 
maksimalt kr 1 000 000 

‒ Tilskudd til universell utforming av eldre idrettsanlegg kan ikke 
kombineres med rehabiliteringstilskudd, da forholdet forutsettes 
ivaretatt gjennom ordinær rehabilitering.



Ideen er født, dere er søknadsberettiget

•Kontakt kommunens saksbehandler tidlig – i morgen!
‒ Råd og tips

‒ Veiledning om søknadsprosessen og elektronisk søknad

‒ Anleggsnummer – nødvendig for elektronisk søknad

‒ Prosjektet må med i en kommunal plan

‒ Kommunalt tilskudd?

•Søknaden utarbeides
– Søknaden, med relevant dokumentasjon, sendes kommunen gjennom 

www.anleggsregisteret.no
– Innlogging gjennom minID. Den som har starta på en søknad må fullføre 

den!

http://www.anleggsregisteret.no


Hvordan beregnes tilskuddet?

• Tar utgangspunkt i anleggets godkjente kostnad

• Ordinære anlegg (inkludert rehabilitering)
‒ Grunnregel: Inntil 1/3 av godkjent kostnad, se bestemmelsenes pkt. 2.6 for 

maksimale satser for ulike anleggstyper.

• Nærmiljøanlegg
‒ Grunnregel: Inntil 50 % av godkjent kostnad, begrenset oppad til kr. 300 000

‒ Det kan søkes om tilskudd til flere nærmiljøanlegg på samme anleggssted

• Anlegg i pressområder kan få et tillegg på 15% av ordinært tilskudd 
(gjelder kun ordinære anlegg): Drammen, Bærum, Lillestrøm, 
Lørenskog, Ullensaker, Moss, Sarpsborg og Fredrikstad.

‒ Ordningen utløper i 2021 – se nye bestemmelser i juni



Planlegg anlegg etter behov – ikke det som 
gir høyest tilskudd

• Vurder alltid hva dere egentlig har behov for

• Ta hensyn til krav i bestemmelsene for størrelser på garderober, lager, 
aktivitetssaler osv.

‒ Men kanskje trenger dere noe mindre eller noe annet?

‒ Investeringer står ikke alltid I forhold til tilskuddet som gis – tenk behov

• Involver flere brukergrupper i planleggingen

• Tenk bruk av anlegget på dagtid, kveldstid og helg



Fotballbane kunstgress

• Krav til sikkerhetssoner 
skal tilfredsstilles.

• Tilskudd fastsettes 
trinnvis etter 
minimumsstørrelser som 
oppgitt i tabellen. 
Avvikende størrelse gir 
ikke særskilt beregning 
av tilskudd.



Idrettshall



Idretts- og servicebygg

Med idretts- og servicebygg menes frittstående bygning i nær 
tilknytning til idrettsanlegg.



Generelle tilleggselementer

Elementer som bygges i, eller i tilknytning til, idrettshaller, spesialhaller 
eller klubb-/idrettshus. Garderober kan komme i tillegg dersom annet 
ikke er spesifisert underanleggstypen.



Større interkommunale idrettsanlegg

Det kan søkes om ekstra tilskudd på inntil 30 % av ordinær tilskuddssats til 
større interkommunale idrettsanlegg, forutsatt at følgende vilkår er oppfylt:

1. Anlegget er et større kostnadskrevende anlegg, f.eks. svømmeanlegg 
eller idrettshall. 

2. Det er inngått bindende skriftlig avtale mellom to eller flere kommuner 
vedrørende investering og drift. Avtalen må inneholde følgende elementer:

a) Hver deltagende kommune bidrar med minimum 5 % av godkjent 
kostnad. Kommunenes bidrag må dokumenteres.

b) Det kreves skriftlig driftsavtale på minimum 20 år mellom 
deltagende kommuner, hvor kommunene forplikter seg til å bidra 
økonomisk til driften av anlegget. Bidraget må være i samsvar med 
kommunens bidrag etter pkt. a). Se pkt 2.5.4 for alternativer.

Departementet godkjenner om anlegg oppfyller vilkårene.



Rehabilitering

Før Etter



Veileder for rehabilitering av idrettsanlegg

Rehabilitering/ombygging av eldre idrettsanlegg –
Vilkår for tilskudd fra spillemidlene

https://www.regjeringen.no/contentassets/c25cb95ffe7545ffa559cb97a37339de/v-0977b-rehabilitering-ombygging_av_eldre_idrettsanlegg_vilkaar_for_tilskudd_fra_spillemidlene_2016.pdf


Rehabilitering

Det kan ytes tilskudd til omfattende rehabiliteringer av anlegg når dette 
primært vil gi større og bedre forhold for aktivitet blant barn og ungdom.

Definisjon: Rehabilitering av et idrettsanlegg er en istandsetting av anlegget 
som skal gi vesentlig funksjonell og bruksmessig standardheving i forhold til 
dagens situasjon. Søknadsprosedyre og tilskuddsbeløp er den samme som 
for nye anlegg.
• Anlegget må være del av en vedtatt kommunal plan som omfatter idrett 

og fysisk aktivitet.
• Anlegget skal være universelt utformet etter ombyggingen.

‒ Dette gjelder også eldre bygg og det kreves heis mellom etasjer der hvor det 
er innvendig trapp

• Planene for rehabilitering skal bygge på en faglig kvalifisert og helhetlig 
tilstandsrapport som gjør rede for tekniske, økonomiske og funksjonelle 
forhold i hele anlegget.



Rehabilitering

• Særforbund og kommuner kan ofte være behjelpelige med å 
utforme tilstandsrapport for anlegg.

• Grunnlag for å gi tilskudd til rehabilitering av et anlegg skal være 
utilfredsstillende teknisk/økonomisk drift, utilfredsstillende 
bruksfunksjoner og/eller stor bruksslitasje som ikke kan rettes 
opp ved normalt vedlikehold.

• Det gis ikke tilskudd til rehabilitering av ordinære anlegg som er 
yngre enn 20 år. NB! Enkelte unntak – se neste side.

• Nærmiljøanlegg kan rehabiliteres etter 10 års bruk.



Rehabilitering – unntak fra regel om 20 år

• Det kan søkes tilskudd til rehabilitering etter 10 års bruk for 
følgende:

‒ Idrettsgulv

‒ Idrettsdekker

‒ Snøproduksjonsanlegg

‒ Undervarmeanlegg

‒ Elektroniske skyteskiver

‒ Ishockeyvant

‒ Kart 

• Unntaket gjelder kun for dekket, ikke grunnarbeider, pad e.l.  



Tilstandsrapport



Vedlegg til søknaden

Elektronisk søknad krever dokumentasjon i form av følgende vedlegg:

• Prosjektbeskrivelse. Hva slags anlegg skal bygges og hvem er 
brukergruppene etc.

• Plan-, snitt- og fasadetegninger (for bygg)

• Situasjonsplan med anlegget inntegnet. For baner utendørs skal det 
også legges ved baneplan.

• Dokumentasjon av postene i finansieringsplanen inkl. dugnad

• Evt. nødvendig dokumentasjon av kostnadsposter

• Rett til bruk av grunn – kun dersom søker ikke eier grunnen selv og 
avtalen(e) ikke er tinglyst. Øvrig føres inn i søknadsskjemaet



Eksempel på målsatte tegninger



Eksempel på målsatte tegninger



Universell utforming

Det er en forutsetning for å få spillemidler at anlegget oppfyller kravene til 
universell utforming, slik disse krav er utformet i diskriminerings- og 
tilgjengelighetsloven, og plan- og bygningsloven jf.§29-3. 

Dokumentasjon på at anlegget tilfredsstiller kravene til universell utforming 
skal foreligge i søknaden, både for nye anlegg og ved søknader om 
rehabilitering av eksisterende anlegg. 

Det vises til departementets veileder ”Universell utforming av idretts- og 
nærmiljøanlegg” (V-0511) og ”Forskrift om tekniske krav til byggverk TEK17 
(Byggteknisk forskrift), NS 11001-1:2009 Universell utforming av byggverk –
Del 1: Arbeids- og publikumsbygninger”.



Mer om kostnadsoverslaget

• Kostnadsoverslaget skal være satt opp på en slik måte at det lar seg 
kontrollere.

• Mengdeangivelse i m/m²/m³ skal referere til de foreliggende planer og 
skal kunne kontrolleres mot disse. 

• Kostnadsoverslaget må være så detaljert at de arbeider som skal utføres 
som dugnad kan spesifiseres. 

• Totalkostnaden for anlegget skal oppgis (fordelt på tilskuddsberettigede 
og ikke-tilskuddsberettigede kostnader).

• Administrasjonskostnader, herunder utgifter til revisjon, kan maksimalt 
utgjøre 5 % av godkjent kostnadsoverslag. Uforutsett kan utgjøre 10%.



Ikke tilskuddsberettigede utgifter

Det ytes ikke tilskudd av spillemidlene til drift, 
leie, erverv av grunn eller dekning av gjeld.

Det ytes heller ikke tilskudd til:
• publikumstribuner
• dekning av gjeld, leie og erverv av grunn
• veier og parkeringsplasser
• diverse løst utstyr dersom ikke annet er bestemt
• tilknytningsavgifter
• finansieringskostnader med unntak av renter på 

byggelån i byggeperioden
• flytting av høyspentledninger (kabler)
• eiendomsgjerder
• Reguleringsarbeider/konsesjonssøknader
• drift
• leie



Mer om finansieringsplanen

Finansieringsplanen skal redegjøre for og dokumentere finansiering av 
anleggets samlede kostnader og dokumentasjon på følgende poster skal 
vedlegges:

• Egenkapital skal bekreftes ved kontoutskrift fra bank, post e.l., som viser at 
beløpet er bundet til byggingen av anlegget. Aksjekapital skal dokumenteres.

• Kommunalt og/eller fylkeskommunalt tilskudd og/eller garanti må være 
bekreftet med kopi av vedtaket.

• Pengegaver/tilskudd fra andre skal være dokumentert og underskrevet fra 
giver.

• Lån skal være bekreftet med kopi av lånetilsagn. Eventuelle lånevilkår må 
være oppfylt/akseptert (f.eks. årsmøtevedtak på låneopptak).

• Gaver (materiell, arbeid) og rabatter er ikke godtatt som grunnlag for beregning 
av spillemidler – føres under ikke tilskuddsberettigede kostnader.

MVA-kompensasjon godkjennes ikke som del av finansieringen! Gjelder også kommuner 
og aksjeselskap.



Om dugnad

• Dugnadsarbeid skal fremgå i en egen dugnadsoversikt utarbeidet med 
utgangspunkt i de arbeider som etter kostnadsoverslaget skal utføres på dugnad. 
Verdien av dugnadsarbeidet beregnes av kvalifisert fagperson (f.eks. 
kostnadsvurdering/anbud fra kommune eller firma (entreprenør, håndverker e.l.)

• Gjør dette tidlig i prosessen, er vanskelig å beregne etter at anlegget er ferdigstilt.

• Det er ikke anledning til å beregne merverdiavgift på dugnad. 

• Dugnadsverdien i regnskapet kan ikke overstige verdien som er oppgitt i 
søknaden – ved endring må fylkeskommunen kontaktes før sluttregnskapet 
revideres og leveres.



Om dugnad

• Timelister godtas ikke som verdivurdering av dugnad.

• Verdien av dugnad undervurderes ofte.

• innhent spesifiserte pristilbud fra leverandører – dette gjør det 
enklere å skille ut og verdivurdere arbeidet som gjøres på dugnad.

• Ta kontakt med kommunen – de har ofte kvalifisert personell som kan 
bistå med dette.



Underveis

• Husk REGNSKAP

• Alle som mottar tilskudd til anlegg via spillemidlene plikter å 
levere eget anleggsregnskap

• Det skal opprettes en egen konto eller prosjektregnskap for 
anlegget

• Regnskapet skal føres slik at det kan sammenliknes med 
godkjent kostnadsoverslag og finansieringsplan

• Det kan foretas delutbetaling på inntil 80 % av tilskuddet 
etter at arbeidene er kommet i gang. Deltilsagn kan 
utbetales i sin helhet.



Anlegget er ferdigstilt

• Søker oversender regnskap til kommunen

• Kommunerevisjonen reviderer regnskapet og oversender 
revisorberetning til kommunen (enkelte unntak – dette kommer vi 
tilbake til senere)

• Kommunen skal så snart anlegget er ferdig foreta en ferdigbefaring

• Kommunen sender anmodningsbrev til fylkeskommunen vedlagt 
regnskapssammendrag og revisorattest

• Fylkeskommunen utbetaler tilskuddet til kommunen, eller direkte til 
søker dersom kommunen ønsker det

• Norsk Tipping og fylkeskommunen ønsker å være tilstede på 
anleggsåpninger!



Spesiell dokumentasjon for enkelte anlegg

For enkelte anleggstyper skal spesiell dokumentasjon foreligge før sluttutbetaling 
gjøres:

• Idrettsgulv (hallgulv): godkjent testrapport

• Kunstgressbaner: godkjent testrapport

• Friidrettsbaner med fast dekke: godkjent testrapport

• Orienteringskart: godkjenning fra Norges Orienteringsforbund/orienteringskretsen

• Skitrekk: driftstillatelse fra Statens jernbanetilsyn

• Alle løypetiltak: kvittering med ID-nummer fra registrering av turvei/-sti/-løype i 
Kartverkets database (www.rettikartet.no) 

• Snøproduksjonsanlegg: nødvendige offentlige tillatelser og konsesjoner for evt. 
uttak av vann fra vassdrag eller bygging av vannbasseng, samt driftstillatelse fra 
Statens jernbanetilsyn

http://www.rettikartet.no/


Revisjon

• Regnskapet skal revideres av kommunens revisor

‒ Unntak er anlegg med tilskudd under kr 400 000 hvor regnskap kan
kontrolleres av organisasjonens valgte revisor, eller kommunens 
økonomiavdeling dersom kommunen er søker.

‒ AS kan bruke egen offentlig godkjente revisor.

‒ Regnskapsfører er ikke det samme som revisor og kan ikke kontrollere et 
regnskap

• Krav til kontroll av regnskap – se pkt. 5.6. Gjelder alle som kontrollerer regnskapet

• Revisorattest skal vedlegges regnskapet

• Verdien av dugnad i regnskapet (og gaver og rabatter på gamle søknader) kan ikke 
være høyere enn i det godkjente kostnadsoverslaget på søknaden. Ved endringer 
underveis må fylkeskommunen søkes om godkjenning.



Regnskapssammendrag

Hentes fra www.anleggsregisteret.no

http://www.anleggsregisteret.no/


Mva.-kompensasjon – frist 1. mars

Når anlegget er realisert:

Kompensasjon av merverdiavgift ved bygging av idrettsanlegg:

• Lotteri- og stiftelsestilsynet forvalter ordningen

• Beregnes på grunnlag av samme sluttregnskap som for utbetaling av spillemidler

MVA-kompensasjon godkjennes ikke som del av finansieringen

NB! Det kan søkes om kompensasjon i ettertid, 

uklart om dere får 100% - 30% 

Hold dette utenfor og la det evt. bli en bonus!



Elektronisk Søknadsskjema: www.anleggsregisteret.no



Elektronisk Søknadsskjema: www.anleggsregisteret.no



Mer informasjon

Respektive kommune skal veilede og bistå søkere – kontakt 
kommunen i morgen!

Mer info om ordningene og bestemmelser - veiledere
www.anleggsregisteret.no

Elektronisk søknadsskjema og ferdige maler finnes på samme sted

http://www.anleggsregisteret.no/


Gode Idrettsanlegg

• www.godeidrettsanlegg.no

• Database med informasjon, inspirasjon, tips, veiledere og forbildeanlegg

http://www.godeidrettsanlegg.no/


Viken idrettskrets

• Viken idrettskrets planlegger to anleggskonferanser i 2021:
oAsker: 27.-28. august

oSarpsborg: 22.-23. oktober

• Følg med på idrettskretsens nettsider og/eller Facebook-side for 
informasjon om påmelding



Takk for oss!


