
Tilskudd til bygging og 
rehabilitering av baner og anlegg
Tønsberg kommune



Om spillemidler

Overskudd fra Norsk Tipping

En del av dette overskuddet går til spillemidler som fordeles til kommunene basert på 
søknader. Kort fortalt – jo fler søknader jo mer midler til anlegg. 

Viktigste målgruppen er barn og unge 6-19 år. 



Om spillemidler

Ordinære anlegg (1/3) Nærmiljøanlegg (50%)



Bestemmelsene:

https://www.regjeringen.no/no/tema/kultur-idrett-og-frivillighet/idrettsanlegg/id487436/


Spillemidler – golfanlegg

• 18 hullsbane
• 9 hullsbane
• Korthullsbane
• Vanningsanlegg
• Aktivitetssaler
• Styrketreningsrom
• Garderober
• Lager 
• Klubbhus innhold – se bestemmelsene

• Åpne og tilgjengelige anlegg for:
• Frisbeegolf 
• Fotballgolf
• Mindre golfanlegg (inntil seks hull, lengde inntil 250 m)
• Turveier og turstier
• Gapahuk
• Sanitæranlegg frittstående
• Padeltennisanlegg
• Utendørs treningsanlegg



Hvor mye kan jeg få til mitt anlegg? 



Hvor mye kan jeg få til mitt anlegg? 

Garderober min 50m2 per sett maks 300.000,-

Vanningsanlegg maks 700.000,-

Aktivitetssal (f.eks innendørs putting område) min 
150m2 – fra 700.000,- ->2.400.000,- (500m2)

Styrketreningsrom min 60 m2 – 300.000 – 700.000,-

Nærmiljøanlegg – åpne tilgjengelige anlegg for 
allmenheten

Frisbeegolfanlegg, fotballgolf

Mindre golfanlegg (inntil seks hull, lengde inntil 250 
m)



Hvor mye kan jeg få til mitt anlegg? 



Hvilke forutsetninger må være på plass for å 
kunne søke?

1. Kan jeg som org. søke? 

2. Hva skal jeg bygge?

3. Kan jeg bygge på det stedet jeg har tenkt? Rett til bruk av grunn.

4. Hva koster det? 

5. Hvordan skal jeg betale for det? 

6. Hvordan skal jeg drifte det? 



Hvem kan søke?

 Kommuner, fylkeskommuner, kommunale og fylkeskommunale foretak, 
studentsamskipnader, idrettslag og organisasjonsledd i Norges idrettsforbund og 
olympiske og paralympiske komité (Norges idrettsforbund)

 Aksjeselskaper, samvirkeforetak, stiftelser og andre sammenslutninger med 
vedtekter som oppfyller kriteriene i pkt. 2.3.1.4



Aksjeselskaper, samvirkeforetak, stiftelser og 
andre sammenslutninger 

Aksjeselskapet, samvirkeforetaket, stiftelsen 
eller sammenslutningen skal ha et idrettslig 
hovedformål om å bygge, eie og drifte anlegg 
for idrett og fysisk aktivitet. 

Virksomheten skal ikke ha som formål å skaffe 
aksjeeierne økonomisk overskudd.

Følgende øvrige kriterier må være oppfylt for:
Aksjeselskaper:
• Mer enn 50 % av aksjene skal til enhver tid eies av 

en eller flere søknadsberettigede aktører.
• Inntil halvparten av styremedlemmene skal velges av 

en eller flere søknadsberettigede aktører.
• Eventuelt overskudd skal anvendes for oppfyllelse av 

det idrettslige formålet, og det skal ikke utbetales 
utbytte fra selskapet.

• Ved oppløsning av selskapet skal selskapets anlegg 
for idrett og fysisk aktivitet tilfalle virksomhet, som 
kan søke om tilskudd, for fortsatt oppfyllelse av det 
idrettslige formålet.



Hva skal jeg bygge?

 Anlegget skal utformes slik at det tilfredsstiller de størrelser og funksjoner som er 
nødvendige for å gjennomføre aktiviteten anlegget er ment for. Dette innebærer 
spille- og aktivitetsflater, sikkerhetssoner og - områder, høyde og/eller andre 
funksjoner som måtte gjelde den eller de aktivitetene som skal foregå i anlegget.

 Plantegninger for alle plan med påsatte mål for fri lengde og bredde. For utforming 
av garderober skal det vises tydelig at kravene til universell utforming er ivaretatt.

 Snitttegninger som viser fri takhøyde over spilleflate og sikkerhetssoner (der dette 
er et krav).



Rett til bruk av grunn

Søker må ha rett til bruk av grunnen hvor anlegget ligger/skal ligge.

Retten til bruk av grunnen skal ha grunnlag i ett av følgende forhold:

• Tinglyst eiendomsrett.

• Tinglyst feste-/leierett av minimum 30 års varighet.

• Avtale av minimum 30 års varighet når det gjelder anlegg på kommunal, fylkeskommunal eller 
statlig grun

• Avtale av minimum 20 års varighet med grunneiere om bruk av grunnen når det gjelder turveier. 
For tur-/skiløyper og turstier skal retten til grunn ha hjemmel i avtale av minimum 10 års varighet 
med automatisk fornyelse for 10 år av gangen dersom ingen av avtalepartene har sagt opp avtalen 
senest ett år før avtaletidens utløp.

I helt spesielle tilfeller kan fylkeskommunen dispensere fra kravene.



Hva koster det? 

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

Administrasjonskostnader, herunder 
utgifter til revisjon, kan maksimalt utgjøre 
5 % av godkjent kostnadsoverslag



Hvordan skal jeg betale for det? 

Finansieringsplanen skal redegjøre for og 
dokumentere finansiering av anleggets 
samlede kostnader

Dette skal dokumenteres i søknaden ved 
bekreftelser, enten ved kopi av vedtak, 
kontoutskrift eller lignende



Hvordan skal jeg drifte det? 

• Med drift forstås her alle oppgaver og rutiner som er nødvendige for at 
idrettsanlegget skal fungere som planlagt både funksjonelt, teknisk og praktisk.

• Med bruk forstås her idrett og fysisk aktivitet som kan utøves i anlegget.

• Anleggseier kan overføre driften av anlegget til annen aktør. Forutsatt at 
anleggseier skal disponere over anlegget til bruk for idrett og fysisk aktivitet, kan 
driften også overføres til en privat, fortjenestebasert aktør.

• Anleggseier kan leie/låne ut anlegget til aktører som selv kan søke tilskudd.

• Anleggseier kan ikke inngå bruksavtaler med private, fortjenestebaserte aktører 
eller andre som ikke kan søke om tilskudd. 



Selve søknadsprosessen



Søknadsprosessen

• Ta kontakt med forbundet ved Pål Melbye

• Tidlig i dialog med kommunen / fylkeskommunen

• Oversend gjerne «Forslag til søknad»



Søknadsprosessen

• Kommunene har frist på seg 15. januar på å oversende søknadene til 
fylkeskommunen.

• Fylkeskommunen har frist på seg 15. april på å godkjenne søknadene.

• Kultur og likestillingsdepartementet oversender beløp til fylkene slutten av april.

• Fylkene behandler sin prioritering av søknader i slutten av mai / starten av juni.

• 85% kan utbetales når man har fått tilsagnsbrev – melding om utbetaling av penger.

• Regnskapet skal godkjennes av kommunerevisjonen før resterende spillemidler 
utbetales. 



Utbetaling av spillemidler

• Tilsagnsbrev

• Sluttført anlegg

• Med evt. vedlegg

• Kommunerevisor godkjent 
regnskap

• Godkjent av fylkeskommunen

• Utbetaling 



Momskompensasjon ved bygging av anlegg

• Må ha godkjent spillemiddelsøknad før 
det søkes om mva. komp

• Anlegget må være sluttført

• Kontrollert og revidert av 
kommunerevisjon

• Samme regnskap som legges til grunn 
for utbetaling av spillemidler

• Trenger ikke å ha mottatt spillemidler før 
man får søker om momskompensasjon



Noen tanker - anleggselementer 
på en golfbane



Langtslående spillere og anlegg tilpasset for 
barn og unge

• Økt bevissthet rundt sikringstiltak 
og baneutforming

• Hvordan spilles banen?

• Finnes tilpasninger og muligheter 
innenfor spillemidlene

• Kr. 300.000,- per hull utover 9 
hullsbane

• Gjøre banen spennende



Tilpasset for barn og unge

• Teebokser som gjøre det mulig 
for barn å nå/ se greenen.

• Baner som er spennende for 
barn.

• Range hvor man kan sikte på ulike 
objekter som er nærme.

• Øvingsområde som gjør at man 
har lyst til å komme tilbake sett 
fra barns perspektiv 



En for vanskelig oppsatt bane resulterer i:
Bruker lang tid på runden
De med lavest ferdighetsnivå slutter

Utfordringer

Mål:
En vanskelighetsgrad som passer alle med variasjon ved de 
ulike teeboksene.
Bruker kort tid på runden (enkelt å finne ballen, men noe mer 
krevende å få den ut).
En bane som er driftet godt og fylt med glade golfere.



Andre tilskuddsordninger

Sparebankstiftelsen DNB

Søknadsfristene er: 

• 1. september – forventet svar medio 
november

• 1. desember – forventet svar medio mars

• 1. april – forventet svar medio juni

https://sparebankstiftelsen.no/om-stiftelsen/


Ta kontakt om dere har noen spørsmål:

Anders Nygaard
Tjenesteleder idrett og friluftsliv
Tønsberg kommune

anders.nygaard@tonsberg.kommune.no

Mob. 980 300 32

mailto:Anders.nygaard@tonsberg.kommune.no

