
Hvordan søke spillemidler til friluftslivsanlegg

Foto: Monica Sølyst



Bestemmelsene

• Søknadsportalen åpner innen 15. juni hvert 
år.

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



All informasjon finner du på www.anleggsregisteret.no

http://www.anleggsregisteret.no/


Søknadsprosessen



Kun eieren av anlegget som kan søke om tilskudd fra spillemidlene

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

Foto: Max Emanuelson

Hvem kan søke?



• Etablering av nye anlegg

• Rehabilitering av eldre anlegg

• Kjøp og innredning av eksisterende anlegg

• Universell utforming av eldre idrettsanlegg

• Tilskuddene er knyttet direkte opp 

mot aktivitetsareal med nødvendige 

tilleggselementer, f.eks. garderober, lys, 

lager m.v.

Det gis ikke tilskudd til :

drift, leie, erverv av grunn, reguleringsarbeid, 

parkering, eiendomsgjerder, tribuner, løst 

utstyr mm.
Foto: Padleled Vestfold og Telemark

Hva gis det tilskudd til?



To anleggskategorier

Ordinære anlegg 

• Organisert og egenorganisert idrett og fysisk aktivitet
- Eks. dagsturhytte, gapahuk, lager/garasjebygg, sanitæranlegg, turkart, turpadleanlegg

• 1/3 av godkjent kostnad som hovedregel
- Turveger, turstier og tur-/skiløyper, tilhørende lysanlegg, brutiltak og skilting/merking kan søke om inntil 50% av godkjent kostnad. 

• Anleggseier plikter å holde anlegget i drift i 30 år.
- Turstier og tur-/skiløyper krav om 10 år med automatisk fornyelse

• Som hovedregel kan anlegget rehabiliteres etter 20 års bruk.
Unntak:
Idrettsgulv, idrettsdekker, snøproduksjonsanlegg, elektronisk målskivemateriell, undervarmeanlegg og kart kan rehabiliteres etter 10 år.

• Totalkostnader må overstige 150 000 kroner.
- Unntak: Kart (min. kostnad 75 000 kroner), Gapahuk (min. kostnad 75 000 kroner), skilting og merking (min. kostnad 20 000 

kroner).



Nærmiljøanlegg

• Egenorganisert fysisk aktivitet, hovedsakelig 

beliggende i tilknytning til bo- og/eller 

oppholdsområder.  
- Eks. Friluftslivsanlegg - turveier, tur-/skiløyper og turstier mellom 500m og 
1km og nærmiljøkart

• 50 % av godkjent kostnad, begrenset oppad 

til kr. 300 000.

• Anleggseier plikter å holde anlegget åpent i 
20 år
- tur-/skiløype og turstier 10 år 

• Anlegget kan rehabiliteres etter 10 års bruk.

Foto: Therese Surdal Lahus



Ideen er født –
dere er 
søknadsberettiget

• Kontakt kommunens saksbehandler 

tidlig – i morgen!

• Planlegg 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 lengde på turveg, lager,  

osv.
- Men kanskje trenger dere noe mindre eller noe annet?

• Tenk bruk av anlegget på dagtid, 

kveldstid og helg



• Turmål for dagsturer.

• Kan søke om 1/3 av godkjent kostnad inntil               

kr. 1 000 000,-. 

• Rom og fasiliteter beregnet på overnatting er ikke 

tilskuddsberettigede.

• Dersom hyttas adkomst er tilgjengelig med rullestol 

må også hytta være tilrettelagt for rullestol. For øvrig 

gjelder regler om universell utforming.

• Lindsverkseter – søkt spillemidler om rehabilitering 

av dagsturhytte og nytt sanitæranlegg
- Kostnader på kr. 922 000, tildelt kr. 307 000 

Foto: Lindsverkseter, Tønsberg

Dagsturhytte



Gapahuk
• Min. kostnad er kr 75 000
• Kan søke om 1/3 av godkjent kostnad inntil kr. 

300 000,-. 

Lager/garasjebygg
• Lager for idretts-, vedlikeholds- og 

driftsmateriell
• Bygges i tilknytning til andre anlegg
• Kan søke om 1/3 av godkjent kostnad 

inntil kr. 1 000 000,-

Foto: Frank Tindvik, Padlehuk Lindeviki i Dalen

Gapahuk og lager/garasjebygg



• Toalett og/eller dusj 

• Bygges i tilknytning til annet utendørs 

aktivitetsanlegg

• Kan søke om 1/3 av godkjent kostnad 

inntil kr. 700 000,-

• Anlegget skal være universelt 

utformet med toalett tilpasset 

rullestol

Foto: Sanitæranlegg, Færder 

Sanitæranlegg



Turveier, turstier og tur-/skiløyper



• Bygging av større bruer i 

sammenheng med nye turveier/-

løyper/-stier, samt bygging av bruer 

for å koble sammen eksisterende 

turveier/-løyper/-stier.

• Kan søke om 50 % av godkjent 

kostnad inntil kr. 500 000,-

• Gjelder større tiltak. Min. kostnad kr. 

150 000.
Foto:Bru over Heiabakken, Sandefjord

Brutiltak



• Gjelder skilting og/eller merking av 

eksisterende turveier/-løyper/-stier

• Ved skilting og merking av både nye og 

eksisterende turveier/-løyper/-stier bør 

Merkehåndbokas standarder benyttes

• Kan søke om 50 % av godkjent kostnad inntil kr. 

300 000,-

• Min. kostnad kr. 20 000

• Det kan gis tilskudd til remerking etter 10 år

• Ikke krav om omtale i kommunal plan

Foto: Skilt sabotørstien, Fotograf Jacobsen

Skilting og merking



• Turkart
- Kart til turbruk sommer og vinter
- 1/3 av godkjent kostnad inntil kr. 700 000,-
- Målestokk: 1:20 000 – 1:100 000

• Turpadleanlegg
- Båthus/brygge
- 1/3 av godkjent kostnad inntil kr. 1 000 000,-

• Anlegg i tilknytning til badeplasser
- Baderamper for utsetting av rullestol
- 1/3 av godkjent kostnad inntil kr. 700 000,-

• Utendørs stupetårn
- 1/3 av godkjent kostnad inntil kr. 700 000,-

• Via Ferrata
- 1/3 av godkjent kostnad inntil kr. 700 000,-

Foto: Padleled Færder, Frank Tindvik

Andre



• Dagsturhytte – Flatdal IL

• Prosjektbeskrivelse – Hva skal bygges og hvem skal bruke det?

• Situasjonsplan og målsatte tegninger med anlegget inntegnet

• Kostnader:
- Totalkostnad kr. 613 134,-
- Dugnad uten mva
- Kjøp med mva

• Finansiering
- Søknadsbeløp kr. 204 000,- (1/3 av godkjent kostnad)
- Egenkapital
- Kommunalt tilskudd
- Dugnad

Foto: Tegninger fra søknaden til Flatdal IL

Eksempel på søknad



• Dagsturhytte – Flatdal IL

• Rett til bruk av grunn - kun dersom søker ikke eier grunnen 

selv og avtalen(e) ikke er tinglyst. Øvrig føres inn i 

søknadsskjemaet.

• Dokumenteres med en av følgende :
• 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 grunn.
• Avtale av minimum 30 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.

• For nærmiljøanlegg skal rett til bruk av grunnen ha minimum 

20 års varighet.

Foto: Tegninger fra søknaden til Flatdal IL

Eksempel på søknad



Andre tilskuddsordninger

Kompensasjon av merverdiavgift ved bygging av friluftslivsanlegg:
- Lotteri- og stiftelsestilsynet forvalter ordningen

- Søker på bakgrunn av revidert sluttregnskap og godkjent spillemiddelsøknad

- Mer info og søknadsskjema her: https://lottstift.no/nb/tilskuddsordninger/om-momskompensasjon-idrettsanlegg/
- Søknadsfrist: 1.mars hvert år

Tilskudd til friluftsaktivitet
- Fylkeskommunen forvalter ordningen på vegne av Miljødirektoratet
- Frivillige organisasjoner som er registrert i Enhetsregisteret og interkommunale friluftsråd
- Friluftstiltak som stimulerer til direkte friluftsaktivitet
- Mer info og søknadssenter: 

https://soknadssenter.miljodirektoratet.no/TilskuddFriluftsaktivitet/Startside/Index?s%C3%B8knadstypeId=7
- Søknadsfrist: 1.feb hvert år

https://lottstift.no/nb/tilskuddsordninger/om-momskompensasjon-idrettsanlegg/
https://soknadssenter.miljodirektoratet.no/TilskuddFriluftsaktivitet/Startside/Index?s%C3%B8knadstypeId=7


vtfk.no

Oversikt kommunale saksbehandlere 
trykk her

https://www.vtfk.no/meny/tjenester/idrett-friluftsliv-og-frivillighet/tilskudd-stipend-og-spillemidler/spillemidler/#heading-h2-5


vtfk.no

Takk for meg! 
Marte Aksnes 

marte.aksnes@vtfk.no
tlf: 91 52 52 78

mailto:marte.aksnes@vtfk.no

