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Norsk mal: Tekst med kulepunkter – 4 vertikale bilder

Først litt om spillemidlene:
Hva er spillemidlene?

• Spillemidler (tidligere tippemidler) er offentlige midler og er 
statsstøtte (i EØS-avtalens forstand), men spillemidlene er ikke 
statsmidler bevilget over statsbudsjettet. Spillemidlene utgjør 
overskuddet i Norsk Tipping AS. 
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Mer om spillemidlene: 
Om spillemiddeltildelingene i 2017 –
overskuddet i Norsk Tipping AS for 2016 
(fastsatt av Kulturdepartementet som eier i generalforsamling) 

Tippenøkkelen 4336 mill. kr.

Grasrotandelen 447 mill. kr.

Bingoentreprenørenes overskuddsformål 63 mill. kr.

Tiltak mot spilleavhengighet 6 mill. kr.

Utbetales til formålene 4852 mill. kr.

Styrking av egenkapital 150 mill. kr.

Samlet overskudd 5002 mill. kr
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Mer om spillemidlene: 
Tippenøkkelen for 2017

Til fordeling 4 336,0 mill. kr

Extrastiftelsen 6,4 % 277,5 mill. kr

(4 058,5 mill. kr)

Idrettsformål 64 % 2 597,3 mill. kr (opp med 174,9 mill. kr i 2016)

- til idrettsanlegg i kommunene 1 320,5 mill. kr (opp med 123,3 mill. kr i 2016)

(bl.a. til svømmeanlegg) 

Kultur 18 % 730,5 mill. kr

Humanitære/frivillige org. 18 % 730,5 mill. kr
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Om spillemidlene til idrettsformål: 
Hovedfordelingen 2017
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Om spillemidlene til idrettsformål:    
Hovedfordelingen 2017, forts.
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Mer om spillemidlene til idrettsformål:
Søknadsrunden - 2017

Søknader Beløp/mill. kr.
Ordinære anlegg: 2 563 4 211 
Nærmiljøanlegg: 1 175 258    
Totalt: 3 738 4 469 

Avsetningen på hovedfordelingen for 2017 på 1 320,5 mill. kr. 
innebærer en innvilgelse på 29,6 % av samlet søknadssum i landet, og 
en gjennomsnittlig ventetid på under 2,4 år.

Mao. dekker ikke spillemidlene etterspørselen/søknadssummene.
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Så til svømmeanleggene:
Om spillemidler til svømmeanlegg:
Søknadsrunden – 2017
Svømmeanlegg: Søknader   Beløp/mill. kr.

Omsøkte svømmeanlegg/dvs. 130
anlegg og tiltak i anlegg:

Tildelte spillemidler til 51 139,5 
svømmeanlegg/dvs. 
anlegg og tiltak i anlegg:
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Om spillemidler til svømmeanlegg:
Tidligere tildelinger – et tilbakeblikk på 
spillemiddelfinansierte svømmeanlegg 

Antall offentlig eide svømmebasseng, 12,5 m og større: ca. 840

Antall nybygg pr år: ca. 5-7

Antall stengninger/nedleggelser pr. år iflg. tidligere
undersøkelser: ca. 10-20

(Hvor mange svømmeanlegg det er vann i, vites ikke nå, og heller ikke våges nå å anslå hvor mange det er). 

Om lag 2/3 av offentlig eide svømmeanlegg er spillemiddelfinansierte.

Privat eide svømmeanlegg er ikke spillemiddelfinansierte. 
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Om krav til søknaden om spillemidler til 
svømmeanlegg:

- Hvem kan søke?

- Hva kan det søkes om?
- Hvordan søkes det?
- Når skal det søkes?
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Krav til søknaden:
Hvem kan søke? (Pkt. 2.2.1, jf. vedlegg 3-7)

Det er eier av anlegget som kan søke.

Søker kan først og fremst være:
- Kommuner/fylkeskommuner/KF
- Idrettslag som er medlem av Norges idrettsforbund
- Sammenslutninger hvis vedtekter er godkjent av Kulturdept., f.eks. 

aksjeselskap med idrettslig og ikke økonomisk formål, med pålegg om at 
overskudd skal "pløyes tilbake til anlegget", og med forbud mot utbetaling av 
utbytte, og med pålegg om mer enn 50 % offentlig eller idrettslig eierskap.  

- Private, fortjenestebaserte aktører kan ikke søke!

Merk det grunnleggende prinsippet at spillemidler ikke skal danne grunnlag 
for fortjenestebaserte eiendoms- og bruksformer.                                                         
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Krav til søknaden:
Hva kan det søkes om? (Pkt. 2.6.1-2)
Hovedregel
Hovedregel er at det kan søkes om inntil 1/3 av godkjent kostnad til bygging og rehabilitering, men for 
flere anleggstyper, f.eks. for svømmeanlegg, er det fastsatt særskilte maksimale tilskuddsbeløp – se 
under. 

Merk likevel at: 
• Samlet statlig tilskudd kan ikke overstige 50 % av godkjent kostnad i søknaden.
• Summen av offentlige tilskudd (kommunale, fylkeskommunale og statlige midler, inklusive 

spillemidler) kan ikke utgjøre et høyere beløp enn kontantutgiftene i godkjent kostnadsoverslag.   

Særlige tilskuddssatser
• Anlegg i kommuner i Troms og Finnmark kan få et tillegg på 25 % av ordinært tilskudd.
• Anlegg i kommuner i Nordland og Namdalen kan få et tillegg på 20 % av ordinært tilskudd.
• Anlegg i kommuner definert som pressområder, kan få et tillegg på 15 % av ordinært tilskudd. 

(Disse aktuelle kommuner/pressområder er definert for tildeling i årene 2015-2018). 
• Interkommunale idrettsanlegg – se under.
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Krav til søknaden:
Hva kan det søkes om? (pkt. 2.6.4)
Svømmeanlegg
Innendørs svømmeanlegg
Innendørs svømmeanlegg inkluderer garderober og nødvendige tilleggsrom.
Type: Størrelse: Antall Bane- Tilskudd:

baner:    brede:
Opplæringsbasseng 12,5 x 8,5 m kr 4 000 000

12,5 x 8,5 m kr 6 000 000

med hev-

/senk bunn
Treningsbasseng 25 x 8,5 m 4 2 m kr 11 500 000

25 x 10,5 m 5 2 m kr 14 000 000
25 x 12,5 m 6 2 m kr 16 500 000

Konkurransebasseng 25 x 15,5 m 6 2,5 m kr 20 500 000
25 x 21 m 8 2,5 m kr 25 500 000
50 m særskilt vurdering

Tillegg: Tilskudd:
Rullestolrampe til opplæringsbasseng kr 200 000
Hev-/senkbare bunner og brygger kr 1 000 000
Sikkerhets-/overvåkningsutstyr kr 700 000
Garderobesett kr 500 000
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Krav til søknaden:
Hva det kan søkes om? Forts. (Pkt. 2.6.4)
Stup
Tillegg for stupeanlegg i tilknytning til basseng
Type: Tilskudd:

1 m svikt, 3 m fast kr 1 000 000

1 m svikt, 3 m svikt og 5 m fast kr 2 000 000

Stupeanlegg i eget basseng og andre høyder vurderes særskilt av departementet.

Ikke tilskuddsberettigede elementer
Det ytes ikke tilskudd til solarium, boblebad, bølgemaskin, rutsjebane eller lignende.

Utendørs svømmeanlegg
Tilskuddssats etter særskilt vurdering av departementet.
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Krav til søknaden:
Hva kan det søkes om? Rehabilitering!        
(Pkt. 2.4.1-2)
Hovedregel
Hovedregel er at det kan søkes om inntil 1/3 av godkjent kostnad til bygging og rehabilitering.

Generelt
Det kan ytes tilskudd til omfattende rehabiliteringer av svømmeanlegg når dette primært vil gi større 
og bedre forhold for aktivitet for barn og ungdom. Omfattende rehabilitering kan ofte være like 
kostbart som nybygg og må sees i sammenheng med dette alternativet.

Søknadsprosedyren er den samme og tilskuddssatsene er de samme som for nye anlegg.

Definisjon
Rehabilitering av et idrettsanlegg er en istandsetting av anlegget som skal gi vesentlig og bruksmessig 
standardheving i forhold til dagens situasjon. 
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Krav til søknaden:
Hva kan det søkes om? Rehabilitering! Forts. 
(Pkt. 2.4.3)
Generelle bestemmelser
• Anlegget må være del av vedtatt kommunal plan.
• Anlegget skal være universelt utformet.  
• Planene for rehabilitering skal bygge på en faglig kvalifisert og helhetlig tilstandsrapport som gjør rede for 

tekniske, økonomiske og funksjonelle forhold i hele anlegget.  
• Vurdering av tilstand og utarbeidelse av tilstandsrapport skal utføres av personer med relevant faglig 

fagkompetanse.  
• Det skal foreligge komplette planer og kostnadsberegninger for hele arbeidet.
• Grunnlag for å gi tilskudd til rehabilitering  skal være utilfredsstillende teknisk/økonomisk drift eller bruks-

funksjoner og/eller stor bruksslitasje som ikke kan rettes opp ved normalt vedlikehold.
• Svømmeanlegget må være minst 20 år gammelt. 
• Forhold som skyldes feil ved planlegging, utførelse eller manglende vedlikehold fra anleggseiers side, gir 

ikke grunnlag for tilskudd.  
• Planer for rehabilitering av svømmeanlegg skal sendes til Kulturdept. for forhåndsgodkjenning.
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Krav til søknaden:
Hva kan det søkes om? Interkommunale 
anlegg, f.eks. svømmeanlegg! (Pkt. 2.4.3)
Særskilt tilskudd ved større interkommunale idrettsanlegg
Interkommunale idrettsanlegg kan få et tillegg på 30 % av ordinært tilskudd 
forutsatt oppfyllelse av følgende vilkår:
1. Anlegget er et større, kostnadskrevende anlegg, f.eks. et svømmeanlegg.
2. Det er inngått bindende skriftlige avtale mellom to eller flere kommuner om 

investering og drift:
a) Hver deltagende kommune skyter inn minimum 5 % av anleggets 

godkjente kostnad i investeringstilskudd. 
b) Enten at hver deltagende kommune skyter inn minimum 5 % av 

anleggets faktiske driftskostnader i årlige driftstilskudd i 20 år. 
Eller at hver deltagende kommune stiller garanti som dekker minimum
5 % av faktiske, årlige driftsunderskudd, dog skal den kommunen som
står søker om spillemidler stille garanti for hele driftsunderskuddet 

etter fradrag for øvrig kommunal garantidekning, alt i 20 år.  
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Krav til søknaden:
Hva kan det søkes om? Interkommunale 
anlegg, f.eks. svømmeanlegg! Forts. 
(Pkt. 2.4.3)
Særskilt tilskudd ved større interkommunale idrettsanlegg
Søknad om godkjenning av status som interkommunalt anlegg sendes til 
Kulturdept. som avgjør søknaden.

Merk at status som interkommunalt anlegg kan godkjennes for ett anlegg per 
anleggstype i samarbeidende kommuner.

Merk at kommuner som skal sammenslås per 1. januar 2020, kan søke om status 
som interkommunalt anlegg for tildeling av spillemidler i 2019. Slik søknad antas å 
ville måtte sendes til Kulturdept. innen 15. november 2018.
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Krav til søknaden:
Hvordan søkes det? (Pkt. 2.2.8)

- Ved å utfylle søknadsskjema som finnes på: www.idrettsanlegg.no
- Søknadskjemaet består av fem obligatoriske deler som må fylles ut:

- Prosjektinformasjon 
- Kontakt- og regnskapsinformasjon 
- Kostnader – kostnadsoverslag med bl.a.:

- Adm.kostn. – maksimalt 5 % av totale tilskuddsberettigede beløp
- Uforutsette kostnader – maksimalt 10 % av samme beløp 

Idrettslag som er medlem av Norges idrettsforbund
- Søknadsbeløp og finansieringsplan
- Vedlegg – først og fremst krav til anlegget, bl.a. krav til 

idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning av planer for anlegget – se 
under!  
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Krav til søknaden:
Når skal det søkes?
Tidspunkter/tidsfrister:
- Kulturdept. kunngjør adgang til å søke om spillemidlene til idrettsanlegg i 

kommunene normalt innen 15. juni hvert år.
- Kommunene fastsetter sine søknadsfrister for innsending av søknader. 
- Idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning av plan for anlegget som det søkes om, 

må være omsøkt innen 15. november samme år og gitt og datert senest 15. 
januar året etter.

- Kommunene prioriterer søknadene og sender dem til fylkeskommunene innen 
15. januar året etter.

- Fylkeskommunene setter opp oversikter over søknadene og sender dem til dept. 
innen 15. mars året etter.

- Kulturdept. fastsetter de beløp som hver av fylkeskommunene får til tildelinger 
innen 1. mai året etter.

- Fylkeskommunene avgjør hvilke søknader som innvilges og tildeler spillemidlene 
normalt innen 1. juli året etter.
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Krav til anlegget:
Krav til idrettsfunksjonell forhånds-
godkjenning av planer for anlegget (Pkt.2.5) 
- Idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning skal gjennomføres for å sikre 

behovsriktige og gode idrettsfunksjonelle løsninger, og for å sikre at de estetiske 
og miljømessige forhold ivaretas på en god måte. 

- Idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning må foreligge før byggearbeidene igang-
settes. (NB!) Dersom arbeidene er igangsatt før idrettsfunksjonell forhånds-
godkjenning foreligger, er det avslagsgrunn og godkjenning kan ikke gis. 

- Brev fra den som har godkjent planen, samt tegninger påført godkjennings-
stempel, skal foreligge som dokumentasjon. 

- Kommunene er bemyndiget til å godkjenne planene, men kan overlate til dept. å 
foreta godkjenning i det enkelte tilfellet, dog er det Kulturdept. som har 
godkjenningsmyndighet mht. svømmeanlegg (og kunstisanlegg og nasjonal-
anleggene). 
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Krav til anlegget:
Krav til kommunal plan (Pkt. 2.2.7)
Anlegget skal være en del av en vedtatt, kommunal plan som omfatter idrett og 
fysisk aktivitet. 
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Krav til anlegget:
Krav til universell utforming (Pkt. 2.2.2) 

Anlegget skal være universelt utformet og tilfredsstille kravene til universell 
utforming, jf. plan- og bygningsloven og diskriminerings- og tilgjengelighetsloven. 

Kravet til universell utforming inngår også i kravet til idrettsfunksjonell 
forhåndsgodkjenning av planer for anlegg. 

Dokumentasjon på at anlegget tilfredsstiller kravene til universell utforming skal 
foreligge som vedlegg til søknad om idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning, både 
for  nye anlegg og ved søknader om rehabilitering av eksisterende anlegg. Her vises 
til Kulturdept.s veileder "Universell utforming av idretts- og nærmiljøanlegg".  
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Krav til anlegget:
Krav om eiendomsrett eller feste-/leierett til 
grunn (Pkt. 2.2.5)  
Hvor anlegget ligger/skal ligge må søker/eier ha rett til bruk av grunnen. Ved søknad 
om spillemidler skal denne retten dokumenteres. 

Retten skal ha hjemmel, dvs. i tinglyst eiendomsrett, tinglyst feste-/leierett av 
minimum 30 års varighet eller avtale med minimum 30 års med kommunen/fylkes-
kommunen/staten, når det gjelder anlegg på kommunal/fylkeskommunal/statlig 
grunn. 

Kulturdept. kan gi dispensasjon i helt spesielle tilfeller.
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Krav til anlegget:
Krav til kommunal garanti (ev.) (Pkt. 2.2.4)  

Når andre enn kommune eller fylkeskommune står som søker, må kommunen der 
anlegget ligger/skal ligge, eventuelt fylkeskommunen, garantere for tilbakebetaling 
av tildelte og utbetalte spillemidler ved tilskuddsmottakers eventuelle mislighold. 

Dette gjelder f.eks. aksjeselskap (selv om kommune/fylkeskommune er majoritets-
aksjonær), og når samlet tilskudd til nybygg og/eller rehabilitering overstiger 4 mill. 
kr.   

Videre gjelder dette svømmeanlegg, og det er en selvskyldnergaranti som kreves.
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Krav til driften av anlegget: (Pkt. 2.3)
Anleggseier plikter å holde anlegget åpent for allmenn idrettslig virksomhet i 30 år 
fra ferdigstillelse av anlegget. Kravet er gjeldende både ved nybygg og rehabilitering. 
Dette innebærer plikt til å drive på årsbasis eller på sesongbasis for idretter som har 
kortere sesong.   

Anleggseier plikter å holde anlegget i god stand og vedlikeholde det slik at det ikke 
forringes utover det som følger av normal slitasje og elde. De til enhver sikkerhets-
forskrifter skal følges. Anlegget må være funksjonelt for den idrett/de idretter det er 
bestemt til bruk for.

Anleggseier plikter å innhente skriftlig forhåndssamtykke fra Kulturdept. for 1) 
rettslige disposisjoner som overdragelse/salg av anlegget, samt deling, sammen-
slåing/-føyning mv.,  og 2) faktiske disposisjoner som flytting, nedlegging og bruks-
endring mv. av anlegget. Kulturdept. kan fastsette vilkår ifm. samtykke, først og 
fremst krav om tilbakebetaling av spillemidler, særlig aktuelt ved nedlegging før 
utløpet av plikten til å holde anlegget åpent i 30 år.   
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Krav til driften av anlegget: Forts. (Pkt. 2.3)

Overføring av driften av anlegget krever ikke forhåndssamtykke fra Kulturdept. 
Driftsoverføring kan også skje til privat, fortjenestebasert aktør, forutsatt at anleggs-
eier skal disponere over bruk av anlegget for idrett og fysisk aktivitet. Mao. er det 
åpnet for privat, fortjenestebasert drift av anlegget, dvs. at drifter kan tjene penger 
gjennom overskudd og utbytte (som altså ikke må "pløyes tilbake" til anlegget). 

For øvrig er det et grunnleggende prinsipp ar spillemidler ikke skal omdannes til 
fortjeneste for private, fortjenestebaserte aktører. Dette innebærer at disse aktører 
ikke kan søke om og motta spillemidler eller eie spillemiddelfinansierte idrettsanlegg. 
Formålet med prinsippet er å sikre at fortjeneste fra å eie og bruke et spillemiddel-
finansiert idrettsanlegg kommer anlegget til gode. 
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Krav til driften av anlegget: Forts. (Pkt. 2.3.4)

For anleggseier legger prinsippet begrensninger på adgangen til å buke anlegget: 
Anleggseier har ikke adgang til å inngå bruksavtaler med private, fortjenestebaserte 
aktører (hovedregel).

Fra denne hovedregel gjelder enkelte unntak, hvorav det viktigste er:
Anlegget kan leies/lånes ut for en kortere periode eller for avvikling av enkelt-
arrangementer av kortere varighet. 

Kulturdept. kan gi dispensasjon i helt spesielle tilfeller.
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Norsk mal: Tekst med kulepunkter – 4 vertikale bilder

Betydning for svømmeanlegg - typetilfeller

• Svømmeanleggseier kan ikke:

- stille svømmeanlegget til privat, fortjenestebasert aktørs disponering over bruken av 
svømmeanlegget, men kan overføre driften av anlegget til slik aktør ("vaktmester"). 

- inngå avtale med privat, fortjenestebasert aktør om bruk av svømmeanlegget, 

- f.eks. kan det ikke inngås avtale med en bedrift om at bedriftens ansatte kan 
bruke anlegget, enten det skal skje på særlige vilkår (redusert pris) eller ikke,  
men dette kan avtales med bedriftsidrettslaget om dets medlemmer.

- f.eks. kan det ikke inngås avtale med et helsestudio og gi dets kunder 
("medlemmer") adgang til redusert pris. 

- Unntatt herfra er, ref. unntakene, avtaler for en kortere periode eller for avvikling
av enkeltarrangementer av kortere varighet. 
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Norsk mal: Tekst med kulepunkter – 4 vertikale bilder

Betydning for svømmeanlegg – typetilfeller, forts.

• Hva kan svømmeanleggseier gjøre med svømmeopplæring, herunder 
babysvømming?

- Anleggseier kan:

- drive opplæring selv/i egen regi.

- la svømmeklubb drive opplæring.

- ikke la privat, fortjenestebasert aktør drive opplæring, med mindre

et av unntakene finner anvendelse eller at dispensasjon er gitt for 

slik aktør.         
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Norsk mal: Tekst med kulepunkter – 4 vertikale bilder

Konsekvens for svømmeanlegg i tilfelle brudd på bestemmelsene 

• Mislighold og misligholdsbeføyelse

- Dersom ett eller flere av kravene/vilkårene for eierskap, disposisjon, drift    

eller bruk misligholdes, kan Kulturdepartementet kreve tidligere utbetalt 

tilskudd tilbakebetalt. 

- Mao. er hel, eventuelt delvis, tilbakebetaling eneste sanksjonsmulighet 

for departementet.    
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Norsk mal: Tekst med kulepunkter – 4 vertikale bilder

Særlig og kort om 
statsstøtteregelverket ifm. drift av svømmeanlegg 

(Pkt. 8.2)

• Kulturdepartementet er underkastet EØS-avtalens/lovens statsstøtteregelverk, men forvalter det ikke, dét 
gjør ESA /EFTA Surveillance Authority, dvs. EFTAs overvåkningsorgan som på eget initiativ eller som følge av 
klage fra "hvemsomhelst" kan ta sak til behandling og avgjørelse.

• Statsstøtte. Art 61. 1. Med de unntak som er fastsatt i denne avtale, skal støtte gitt av EFs medlemsstater 
eller EFTA-statene eller støtte gitt av statsmidler i enhver form, som vrir eller truer med å vri konkurransen 
ved å begunstige enkelte foretak eller produksjonen av enkelte varer, være uforenlig med denne avtales 
funksjon i den utstrekning støtten påvirker samhandelen mellom avtalepartene.

• Spillemidler er statsstøtte, og bruk av spillemiddelfinansierte idrettsanlegg kan være i strid med 
statsstøtteregelverket dersom bruken vrir eller truer med å vri konkurransen.

• Temaet er: Dersom det i spillemiddelfinansiert svømmeanlegg – eller tilstøtende spillemiddelfinansierte 
lokaler – åpnes for å drive f.eks. treningssenter/helsestudio for alle, kan det etter omstendighetene hevdes 
at dette vrir eller truer med å vri konkurransen i forhold til andre, ikke-statsstøttede treningssentre/ 
helsestudioer. 

• Slik konkurranse må skje på like vilkår – markedsaktiviteter må utføres på markedsvilkår – subsidiering av 
fortjenestebasert aktør/kommersiell virksomhet er forbudt, gitt at alle statsstøttevilkårene er oppfylt. 

• Klage kan komme, avgjørelse kan komme fra ESA om korreksjon av drift, eventuelt i siste instans med krav 
om tilbakebetaling av statsstøtten/spillemidlene.
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