
Kurs spillemidler Viken Fylkeskommune 
 

 

• Nærmiljøanlegg begrenset til 300 000 kr eller 50% av totalkostnad. Men det finnes 
unntak og tillegg 

o Aktivitetsanlegg med fire aktiviteter, 30% dekning opp til 1 500 000 kr 
o Aktivitetsanlegg med seks aktiviteter, 30% dekning opp til 2 000 000kr  
o Sjekk Tverga.no for aktivitetsanlegg https://tverga.no/  
o Sjekk Gode idrettsanlegg https://www.godeidrettsanlegg.no/  
o Kunstis opp til 1 200 000 kr 
o Oppgradering av hockeyvant eldre enn 10 år, 300 000 kr 
o Oppgradering av lysanlegg eldre enn 10 år, 300 000 kr 
o Lekeplass etter NS-EN 1176-serien dekkes ikke 

• Kommunal leie av grunn, avtale i et 20/30 års perspektiv 

• Privat leie, tinglyst avtale i et 30 års perspektiv  

• Prosjektet må være fullfinansiert før søknaden godkjennes 

• Det må leveres målsatte tegninger 

• Eventuell bruk av momsrefusjon må mellomfinansieres 

• Dugnad godkjennes ikke 

• Inntil 5% av totalkostnaden aksepters som administrative tiltak 

• Kostnadsoverslag på dugnadsarbeid fra firma/fagperson aksepteres  

• Vann og kloakk kan det ikke søkes om støtte til 

• Revisjon kommunalt ansvar 

• 100% utbetaling etter godkjent sluttregnskap og ferdigattest 

• Kommunen må sende søknad om sluttbetaling 

• 50% av kommunene i Viken ordner forskuttering av spillemidler. 
o Kommunal lånegaranti i KLP (Kommunal Landspensjonskasse) 2% rente 
o Kommunal lånegaranti: Kommunalbanken 2% rente 

• Nærmiljøanlegg skal ha 18% av de samlede søknadsbeløpene. NB! Kun 4% av 
søknadene er til nærmiljøanlegg. Av disse blir 65% godkjent. Dvs. at en om søknaden 
er godt nok fundert, skal den gjennomgås første året. 

• På ordinære anlegg tar det gjerne 3-4 år før en får søknaden godkjent. Det er derfor 
gjerne et etterslep på to tredjedeler av den summen som fylkeskommunen har 
tilgjengelig. I Viken 1 200 000 000 kr det vil si at 900 millioner er etterslep. 

• Det vil ikke være mulig å søke om spillemidler til kunstgress med gummigranulat.  

• NB! Anleggsnummer for anleggsregisteret opprettes av kommunen 

• Søknader kan slås sammen på anlegg. 

• Søker må fylle ut søknaden. Denne må stå på prioritert liste hos kommunen. 
Kommunen sender inn søknaden. 

https://tverga.no/
https://www.godeidrettsanlegg.no/

