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UTGANGSPUNKT for krav til drift av spillemiddelfinansierte 
idrettsanlegg

Lov om pengespill m.v. 28. august 1992 nr. 103, hvor § 10, andre ledd 
lyder:

Overskuddet fra spillevirksomheten i selskapet og datterselskap fordeles 
først med 6,4 % til helse- og rehabiliteringsformål. Deretter fordeles 
resterende overskudd med 64 % til idrettsformål, 18 % til kulturformål 
og 18 % til samfunnsnyttige eller humanitære organisasjoner som ikke 
er tilknyttet Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske 
komité. Midlene fordeles nærmere av Kongen.
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UTGANGSPUNKT for krav til drift av spillemiddelfinansierte 
idrettsanlegg, forts.

Meld. St. 26 (2011-2012) Melding til Stortinget: Den norske idrettsmodellen, 
hvor det bl.a. heter i punktene 10.13 og 10.14:

Det har vært et prinsipp at spillemidlene ikke skal danne grunnlag for 
fortjenestebaserte eierformer. Departementet mener dette prinsippet er viktig 
for å bidra til å bevare og utvikle idrettsfeltet som en arena for frivillig 
virksomhet.

En konsekvens av dette er at det ikke vil være aktuelt å yte tilskudd i form av 
spillemidler til prosjekter som innebærer at private investorer har mulighet til å 
ta ut fortjeneste gjennom ulike former for eierskap eller driftsavtaler. 

Hovedprinsippet om at spillemidlene ikke skal danne grunnlag for fortjeneste-
baserte eiere opprettholdes. 
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GRUNNLEGGENDE BEGREPER i spillemiddelordningen/-
bestemmelsene - sondringer

• Eierskapet til spillemiddelfinansierte idrettsanlegg – anleggseier kan ikke være privat, 
fortjenestebasert aktør.

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

• Driften av spillemiddelfinansiert idrettsanlegg – kan overføres fra eier til også privat, 
fortjenestebasert aktør, dog forutsatt at anleggseier skal disponere over bruk av anlegget for 
idrett og fysisk aktivitet.

Med drift forstås her alle oppgaver og rutiner som er nødvendige for at idrettsanlegget 
skal fungere som planlagt både funksjonelt, teknisk og økonomisk ("vaktmester-
tjenester").

• Bruken av spillemiddelfinansiert idrettsanlegg – anleggseier har som hovedregel ikke adgang
til å inngå bruksavtaler med privat, fortjenestebasert aktør.

Med bruk forstås her idrett og fysisk aktivitet som kan utøves i idrettsanlegget. 
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GRUNNLEGGENDE PRINSIPP i spillemiddelordningen/-
bestemmelsene – hovedregel om bruk 

• Det er et grunnleggende prinsipp at spillemidler ikke skal omdannes til 
fortjeneste for privat, fortjenestebasert aktør (jf. pengespilloven/stortingsmeldingen). 

Dette innebærer at privat, fortjenestebasert aktør ikke kan søke om eller 
motta spillemidler eller eie spillemiddelfinansierte idrettsanlegg. 

• Formålet med prinsippet er å sikre at fortjeneste fra å eie og bruke et 
spillemiddelfinansiert idrettsanlegg kommer anlegget til gode. 

For anleggseier legger prinsippet begrensninger på adgangen til å bruke 
idrettsanlegget eller den delen av anlegget som har mottatt spillemidler.  

• Altså lyder hovedregel: Anleggseier har ikke adgang til å inngå 
bruksavtaler med private, fortjenestebaserte aktører.  
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Unntak fra hovedregel om bruk 

• 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. Også til private, fortjeneste-
baserte aktører. 

• Anlegget kan leies/lånes ut til private aktører som ikke er fortjeneste-
baserte, samt til private, fortjenestebaserte barnehager og private skoler, 
dvs. for henholdsvis barnas bruk av aktivitetsflater og elevenes bruk ifm. 
undervisning – på dagtid uten å komme i konflikt med idretten og den 
fysiske aktiviteten.
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Dispensasjon fra hovedregel om bruk 

• I helt spesielle tilfeller kan departementet etter forutgående, skriftlig 
søknad gi dispensasjon fra hovedregelen (lite praksis).

- Dispensasjon gitt privat, fortjenestebasert aktør som driver
babysvømming, mao. vil slike drivere tillates.
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Betydning for spillemiddelfinansierte idrettsanlegg - typetilfeller

Eier av spillemiddelfinansiert idrettsanlegg kan ikke:

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

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

- 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 anlegget 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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Betydning for idrettsanlegg – typetilfeller, forts.

Hva kan f.eks. svømmeanleggseier gjøre med svømmeopplæring, dvs. annet enn
babysvømming (som kan tillates privat, fortjenestebasert aktør)?

- Anleggseier kan:

- drive opplæring selv/i egen regi.

- la svømmeklubb (eller annen spillemiddelsøknadsberettiget enhet) 
drive opplæring.

- ikke la privat, fortjenestebasert aktør drive opplæring, med mindre
et av unntakene finner anvendelse eller at dispensasjon er gitt for 
slik aktør (dispensasjon ikke omsøkt – dispensasjon kan ikke 
påregnes gitt).         
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Konsekvens for anleggseier i tilfelle brudd på bestemmelsene 

• Mislighold og misligholdsbeføyelse

- Dersom ett eller flere av kravene/vilkårene for eierskap til, disposisjon 
over eller drift og bruk av spillemiddelfinansiert idrettsanlegg     
misligholdes, kan Kulturdepartementet kreve tidligere utbetalt 
tilskudd tilbakebetalt. 

- Mao. er hel, eventuelt delvis, tilbakebetaling eneste sanksjonsmulighet 
for departementet.    
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Særlig og kort om 
statsstøtteregelverket ifm. drift av idrettsanlegg

• Kulturdepartementet er underkastet EØS-avtalens/lovens 
statsstøtteregelverk, men forvalter det ikke, dét gjør Nærings- og 
fiskeridepartementet, samt – viktigere – 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.
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Særlig og kort om 
statsstøtteregelverket ifm. drift av idrettsanlegg, forts.

• 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 idrettsanlegg, f.eks. 
idrettshall eller svømmeanlegg – åpnes for å drive treningssenter/ 
helsestudio for alle, kan det melde seg spørsmål om dette vrir eller truer 
med å vri konkurransen i forhold til andre treningssentre/ helsestudioer.  

• I slik tilfeller er det viktig å sikre at støtten overholder EØS-avtalens krav. 
Ulovlig statsstøtte kan føre til ESA-sak og anleggseier kan bli pålagt å 
tilbakeføre mottatt støtte. Ref. saker vedr. Studentsamskipnaden i Bergen 
og Kippermoen idrettssenter i Vefsn kommune. Men nytt regelverk og ny 
administrativ praksis kan få betydning for den statsstøtterettslige 
vurderingen av offentlig finansierte idrettsanlegg, herunder 
spillemiddelfinansierte idrettsanlegg. 
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