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Anleggshjelp 

Prosessen når Idrettslaget bygger anlegg: 
1. Årsmøtebehandling – prinsipielt vedtak 
2. Utarbeide fremdriftsplan 
3. Kartlegging av egne ressurser – byggekomité  
4. Innhente anbud 
5. Finansiering: Søke om byggelån, spillemidler, kommunalt tilskudd og kommunal 

garanti. 
6. Inn i Kommunedelplan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv 2013-2020, - ved årlig 

rullering av handlingsprogrammet. 
7. Byggesøknad til kommunen 
8. Byggeledelse: utpeke egen person som leder dugnaden 

 

Nedenfor finner du linker som skal være til hjelp for idrettslag som ønsker å bygge 
spillemiddel finansiert idrettsanlegg. 
 
Det er særlig viktig å merke seg: 
• Det er kun eier av anlegget som kan søke om tilskudd fra spillemidlene.  
• Tinglyst feste-/leierett av minimum 30 års varighet 
• Viser til Vilkår for tilskudd. ref. V0732 pkt. 2.4 

Tidligere vilkår om idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning er avviklet. Dette gis ikke 
tilbakevirkende kraft. Anlegg med byggestart tidligere enn 15. juni 2019 må ha vært 
idrettsfunksjonelt forhåndsgodkjent før byggearbeidene ble igangsatt for å kunne kvalifisere for 
tilskudd. 
Anlegget skal være en del av en vedtatt kommunal plan som omfatter idrett og fysisk aktivitet.  

• Kommunene fastsetter selv frist for søknad om spillemidler til anlegg i egen kommune (1. 
sept.). Frist for en samlet oversendelse av kommunens spillemiddelsøknader til 
fylkeskommunen er 15. januar hvert år. Før søknadene oversendes fylkeskommunen, må de 
være i formell orden. 

• Det er departementet som fastsetter rammen for de beløp fylkeskommunene får til fordeling 
det enkelte år. Departementet skal meddele fylkeskommunene om beløpets størrelse innen 1. 
mai. 

• Det er fylkeskommunen som fordeler de tildelte beløp og underretter søkere om resultatet 
innen 1. juli. 

https://www.larvik.kommune.no/media/1517/kommunedelplan-for-fysisk-aktivitet-idrett-og-friluftsliv-2013-2020.pdf
https://www.larvik.kommune.no/plan-bygg-og-eiendom/bygge-rive-eller-endre/veiledning-foer-du-soeker/
https://www.regjeringen.no/contentassets/0b57dad62fbd4401847d0d9e51c77824/v-0732-b_2020-bestemmelser-om-tilskudd-til-anlegg-for-idrett-og-fysisk-aktivitet.pdf


 

 

 

 

Klikk på linkene nedenfor så får du hjelp! 
 
 

Anleggsregister 
Kultur- og kirkedepartementets register over idrettsanlegg og spillemiddelsøknader 
www.idrettsanlegg.no 
 

Bestemmelser, veiledninger og brosjyrer 
Du finner oversikt over en mengde veiledninger og brosjyrer ved å klikke her 
 
Søkere av tilskudd plikter å gjøre seg kjent med vilkårene knyttet til tilskuddsordningen. 
For fullstendig informasjon, se: 
Bestemmelser om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet - 2020 (V0732) 
 

• Kompensasjon av merverdiavgift ved bygging av idrettsanlegg 
Søknadsfristen er 1. mars. 

• Rehabilitering/ombygging av eldre idrettsanlegg, rev. febr. 2016 

 
 
Hvordan søke om spillemidler?  
Søknad om tilskudd til idrettsanlegg fremmes elektronisk på siden www.idrettsanlegg.no. 

• Søknads- og regnskapsskjema 
 
Tips: bruk kommunens karttjeneste, den finner du på kommunens hjemmeside,  
 

Trenger du mer informasjon? 
Ta kontakt med Larvik kommune med Hilde Elisabeth Singstad på mobil 93 00 02 11 e-post: 
Hilde.Elisabeth.Singstad@larvik.kommune.no eller Rasmus Holst Andersen, Idrettskonsulent Vestfold 
fylkeskommune på 33 34 40 86, e-post rasmusa@vfk.no 

 
 
Hvem har fått tildelt spillemidler? 
Fordeling av spillemidler 2019 og 2020 
Fordeling av spillemidler til anlegg for fysisk aktivitet 2018 (VFK) 
Fordeling av spillemidler til anlegg for fysisk aktivitet 2017 (VFK) 

 

  

http://www.idrettsanlegg.no/
https://www.regjeringen.no/no/tema/kultur-idrett-og-frivillighet/innsiktsartikler/idrett/publikasjoner-om-idrettsanlegg/id86915/
https://www.regjeringen.no/contentassets/0b57dad62fbd4401847d0d9e51c77824/v-0732-b_2020-bestemmelser-om-tilskudd-til-anlegg-for-idrett-og-fysisk-aktivitet.pdf
https://lottstift.no/nb/tilskuddsordninger/om-momskompensasjon-idrettsanlegg/
https://www.regjeringen.no/contentassets/c25cb95ffe7545ffa559cb97a37339de/v-0977b-rehabilitering-ombygging_av_eldre_idrettsanlegg_vilkaar_for_tilskudd_fra_spillemidlene_2016.pdf
http://www.idrettsanlegg.no/
https://www.anleggsregisteret.no/anlegg-for-idrett-og-fysisk-aktivitet/om-regnskap/
https://www.larvik.kommune.no/plan-bygg-og-eiendom/kart/
http://larvikir.no/dokumenter/spillemidler.php
http://larvikir.no/filer/Fordeling_av_spillemidler_til_anlegg_for_fysisk_aktivitet_2018_VFK.pdf
http://opengov.cloudapp.net/Meetings/vestfoldfk/Meetings/Details/771772?agendaItemId=206385


 

 

Brukerveiledning og sjekklister  

Brukerveiledning for det elektroniske søknadsskjemaet for nye søknader  
Sjekkliste for søknadsbehandling av spillemiddelsøknader i kommunene (word-format)  
 

Nettportalen Gode Idrettsanlegg 

Senter for idrettsanlegg og teknologi (SIAT) ved NTNU i Trondheim har med tilskudd fra 
Kulturdepartementet utviklet en webløsning som inneholder informasjon om ulike 
anleggstyper, forbildeanlegg, planløsninger og andre aktuelle forhold. Det finnes også 
veiledning og støttefunksjoner for prosjektering og prosjektgjennomføring. Nettstedet har 
adresse www.godeidrettsanlegg.no og er åpent for alle. 
 
 

199/16-16/76531 - Finansiering av idrettsanlegg 

 
KST- 199/16 Vedtak:  
Det etableres et fond for finansiering av idrettsanlegg til forskuttering av spillemidler og 
merverdiavgift. Fondet etableres med en ramme på inntil kr 20 millioner. Oppbygging av 
fondet skal gjennomføres i løpet av perioden 2017-2021 (neste strategiperiode). Årlig beløp 
fastsettes i forbindelse med sak om disponering av årsresultat for kommunen. 
  

https://www.anleggsregisteret.no/anlegg-for-idrett-og-fysisk-aktivitet/hva-slags-dokumentasjon-ma-forberedes/
https://www.regjeringen.no/globalassets/departementene/kud/idrettsdokumenter/sjekkliste_for_soeknadsbehandling_av_spillemidler_i_kommunene_2014.doc
http://www.godeidrettsanlegg.no/
https://innsyn.onacos.no/larvik/mote/hist/wfinnsyn.ashx?response=journalpost_detaljer&journalpostid=2016076531&


 

 

Prosedyre spillemiddelsøknader 

Årshjul Larvik kommune 
Søknad: 

1. Annonsering 3 uker før søknadsfrist – første uka i august 
2. Påminnelsesbrev til de organisasjoner som skal sende inn gjentatt søknad - sendes ut i 

august 
3. Lag og foreninger sender søknaden inn elektronisk på www.idrettsanlegg.no. 

Søknadsfrist 1. september  
4. Gjennomgang av søknadene – september – januar 

Søkerne får beskjed om eventuelle mangler (Må være klart fra kommunens side og 
sendes VFK innen 15. januar) 

5. Larvik kommune ber Larvik Idrettsråd gi en uttalelse og prioritering av 
spillemiddelsøknadene i begynnelsen av september. (Høringsfrist 14. dager) 

6. Kommunedelplan idrett og friluftsliv – handlingsplan med prioritert rekkefølge av 
spillemiddelsøknadene skal behandles i Hovedutvalg for miljø, kultur og næring i oktober 
– Kom.st. i november/desember 

7. Søknadene med prioritering oversendes elektronisk med vedlegg til Fylkeskommunen 
(VFK) – frist 15. januar 

8. Dep. får oversikt over godkjente søknader fra VFK innen 15. mars 
9. Fylkesvis fordeling av beløp meddeles VFK innen 1. mai 
10. VFK fordeler beløp til den enkelte søker og meddeler Dep. og søker innen 1. juli. 

 
Etterbehandling av søknad: 

1. Når pengene er bevilget, anmoder Larvik kommune VFK om utbetaling av 85 % av tildelte 
beløp dersom tiltaket er påbegynt og byggherre er enig i dette. 

2. Når pengene kommer inn til kommunen, anviser Idrett disse og regnskap sender 
pengene til søker/byggherre. 

3. Når anlegget er ferdig skal Idrett godkjenne dette fysisk og underskrive på 
regnskapsskjemaet som sendes inn av søker. 

4. Sluttregnskapet revideres av revisor. 
5. Når regnskapet er revidert og revisjonsrapport er skrevet, sendes dette inn til VFK 

sammen med en anmodning om utbetaling av restbeløpet (15 %). 
6. Når disse pengene kommer inn til kommunen, anviser Idrett også disse og regnskap 

sender restbeløpet til søker/byggherre. 
 
Søknader investeringstilskudd/kommunal medfinansiering, samt forskudd fra fond til spillemidler 
og mva. 
Det kan søkes om tilskudd fra spillemidlene, inklusiv eventuell kommunal medfinansiering, til alle 
tiltak som er berettiget spillemidler. Søknadsfrist 1. september. Det kan også søkes om forskudd fra 
kommunalt Fond for forskuttering av spillemidler og mva - når søknaden er formelt godkjent. 
 

1. Annonsering 3 uker før søknadsfrist – første uka i august 
Annonse i samarbeid med Kultur  

2. Gjennomgang av søknadene  
3. Larvik kommune ber Larvik Idrettsråd gi en uttalelse og prioritering av søknadene i 

september.  (Høringsfrist 14. dager) 
4. Skrive sak til Hovedutvalg for miljø, kultur og næring og Kommunestyret i samarbeid med 

Kultur. 
Saken opp i oktober Hovedutvalg for miljø, kultur og næring og desember i 
Kommunestyret (KST) 

5. Når saken er ferdig behandlet i KST, tilskrives søkerne om resultatet og eventuelle 
tilskudd utbetales. 

http://www.idrettsanlegg.no/

