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1Bad, park og idrett, Gardermoen, 9. mars 2015



Bestemmelser om tilskudd til anlegg for 
idrett og fysisk aktivitet – 2015 

(2015-utgaven gjelder nå og for tildelinger i 2016 – ny revidert 2016-utgave vil 
foreligge per og gjelde fra 15. juni 2016)
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• 2015-utgaven:



Norsk mal: Tekst med kulepunkter – 4 vertikale bilder

Spillemiddelbestemmelsene sondrer 
mellom et spillemiddelfinansiert 

idrettsanleggs …

• Eierskap til anlegget,                    
herunder disponering av anlegget 

• Drift av anlegget  

• Bruk av anlegget 

Bad, park og idrett, Gardermoen, 9. mars 
2015

3



Norsk mal: Tekst med kulepunkter – 4 vertikale bilder

Om eierskap, jf. pkt. 2.2.1

• Hovedregel: "Det er kun eieren av 
anlegget som kan søke om tilskudd 
fra spillemidlene".  

• Unntak: Adgang for Kultur-departementet til 

å dispensere. 
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Norsk mal: Tekst med kulepunkter – 4 vertikale bilder

Om drift, jf. pkt. 2.3.1

• Hovedregel: Anleggseier har driveplikt, 
dvs. plikt til å holde ordinært anlegg 
åpent for allmenn idrettslig virksomhet i 
30 år (NB! 40 år for anleggseiere tildelt 
spillemidler før 2014, samt 20 år nær-
miljøanlegg). 

• Unntak: Adgang for Kulturdepartementet til å 
dispensere når det gjelder ordinære anlegg. 
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Norsk mal: Tekst med kulepunkter – 4 vertikale bilder

Mer om drift, dvs. overføring av 
driften, jf. pkt. 2.3.3

• Hovedregel: Anleggseier kan overføre driften av anlegget til 
annen part, også privat, fortjenestebasert aktør, mao. kreves 
ikke Kulturdepartementets forhåndssamtykke (slik dette kreves 
for andre disposisjoner over anlegget, f.eks. overdragelse av 
anlegget. 

• Driften av f.eks. kommunalt eiet anlegg kan således i henhold til  
spillemiddelbestemmelsene uten videre overføres til f.eks. 
idrettslag eller profesjonell leverandør av driftstjenester.  

• Forutsetning for overføring av driften: Anleggseier skal fortsatt 
disponere over bruken av anlegget for idrett og fysisk aktivitet. 
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Norsk mal: Tekst med kulepunkter – 4 vertikale bilder

Enda mer om drift, dvs. overføring av 
driften, jf. pkt. 2.3.3

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

• Med privat, fortjenstebasert aktør forstås her 
aktør som ikke selv kan søke om spillemidler. 

• Mao. kan enhver annen part forestå driften av 
anlegget.
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Norsk mal: Tekst med kulepunkter – 4 vertikale bilder

Om bruk, jf. pkt. 2.3.4

• Bakgrunn: Det er et grunnleggende prinsipp i spille-
middelordningen at spillemidler ikke kan omdannes til 
fortjeneste for private, fortjenestebaserte aktører. Dette 
innebærer at private, fortjenestebaserte aktører ikke 
kan søke om og motta spillemidler eller eie spillemiddel-
finansierte idrettsanlegg.

• Formålet: Prinsippets formål er å sikre at fortjeneste fra 
å eie og bruke et spillemiddelfinansiert idrettsanlegg 
kommer anlegget til gode. 

• Med bruk forstås her idrett og fysisk aktivitet som kan 
utøves i idrettsanlegget. 
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Norsk mal: Tekst med kulepunkter – 4 vertikale bilder

Mer om bruk, jf. pkt. 2.3.4

• Hovedregel: Anleggseier har ikke adgang til å inngå bruksavtaler 
med private, fortjenestebaserte aktører.

• Unntak:
– Anleggseier kan fritt disponere over de deler av et 

idrettsanlegg som ikke har mottatt spillemidler.
– Anlegget kan leies/lånes ut for en kortere periode eller for 

avvikling av enkeltarrangementer av kortere varighet.
– Anlegget kan leies/lånes ut til private aktører som ikke er 

fortjenestebaserte; dog gjelder begrensninger.
– Anlegget kan leies/lånes ut til private, fortjenestebaserte 

barnehager, dog gjelder begrensninger. 
• Unntak: Adgang for Kulturdepartementet til å dispensere. 
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Norsk mal: Tekst med kulepunkter – 4 vertikale bilder

Særlig om typetilfellet: Idrettslags drift 
av kommunalt eide, spillemiddel-

finansierte idrettsanlegg

• Ifølge spillemiddelbestemmelsene er det intet til hinder for dette. 
• Men i forbindelse med kommunal overføring av driften av idrettsanlegg til idrettslag 

kan følgende lover finne anvendelse:
– Lov om offentlige anskaffelser

• Gjelder kommunale anskaffelser, herunder kjøp av driftstjenester
• Medfører normalt konkurranseutsetting

– Lov om kompensasjon av merverdiavgift for kommuner, fylkeskommuner m.m.
• § 4 gjelder begrensninger i kompensasjonsadgangen, bl.a. ytes ikke kompensasjon 

for mva. på anskaffelser til bygg og anlegg eller annen fast eiendom for salg eller 
utleie. Rammer dette overføring av driften av kommunalt eiet idrettsanlegg til 
idrettsanlegg? 
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