Spillemidler til ordinære nærmiljøanlegg 2005 (V-0795 B)
Orientering om tilskuddsordningen

1.
Innledning
Denne folderen er utarbeidet på bakgrunn av Kultur- og kirkedepartementets
bestemmelser "Om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet - 2005"
(V-0732).
2.
Krav til søker
Søker om tilskudd av spillemidlenes overskudd til nærmiljøanlegg kan være
kommuner, fylkes- kommuner, idrettslag/organisasjonsledd i NIF, velforeninger,
borettslag eller andre sammenslutninger.
For sammenslutninger må vedtektene forhåndsgodkjennes av fylkeskommunen.
Dette gjelder ikke idrettslag/organisasjonsledd i NIF, velforeninger og borettslag. Det
vil bli tillagt vekt om vedtektene har et innhold som sikrer idretten og/eller det
offentlige kontroll med eierforhold og drift.
Det er et grunnleggende prinsipp at tilskudd i form av spillemidler ikke skal danne
grunnlag for fortjenestebaserte eierformer eller omdannes til fortjeneste for private
eiere.
Søker må ha tinglyst eiendomsrett til grunnen under anlegget, tinglyst festerett til
grunnen under anlegget eller tinglyst leieavtale på minimum 20 år. Dette gjelder ikke
kommunale eller fylkeskommunale søkere, og heller ikke der anlegget er plassert på
kommunal eller fylkeskommunal grunn. Kopi av tinglyst feste-/leieavtale samt kopi av
bekreftet grunnboksutskrift skal følge søknaden.
3.
Definisjon
Nærmiljøanlegg er anlegg eller områder tilrettelagt for egenorganisert fysisk aktivitet,
hovedsakelig beliggende i tilknytning til bo- og/eller oppholdsområder.
Områdene skal være fritt allment tilgjengelige
og beregnet på egenorganisert fysisk aktivitet, primært for barn og ungdom, men
også for lokalbefolkningen for øvrig. Nærmiljøanlegg skal ikke dekke behovet for
anlegg til organisert idrettslig aktivitet eller ordinære konkurranser i idrett.
Nærmiljøanlegg kan lokaliseres i tilknytning til
et skoleanlegg og/eller idrettsanlegg. Ved samlokalisering med idrettsanlegg gjelder,
som nevnt over, at nærmiljøanlegget skal være for egenorganisert fysisk aktivitet.
Anlegg ved skole skal stå åpent etter skoletid.

4.
Tilskuddssum og tilskuddsgrense
Grunnlag for tilskudd er begrenset oppad til kr 400 000. Nedre godkjente
kostnadsramme er 80 000.
Det kan gis tilskudd på inntil 50 % av godkjent kostnad, begrenset oppad til
kr 200 000. Tilskuddsbeløpet må være større enn kr 40 000.
Det kan søkes om spillemidler inntil tre omganger (tre byggetrinn). Maksimalt
tilskuddsbeløp til ett enkelt anleggssted er dermed kr 600 000 (godkjent kostnad
kr 1 200 000).
Særlige tilskuddssatser gjelder ikke for nærmiljøanlegg.
Samlet statlig tilskudd kan ikke overstige 50 % av godkjente kostnader. Summen av
offentlige tilskudd (kommunale midler, fylkeskommunale midler og statlige midler
inklusive spillemidler) kan ikke utgjøre et høyere beløp enn kontantutgiftene i
godkjent kostnadsoverslag.
5.
Tilskuddsberettigede anleggstyper/elementer
Følgende anleggstyper/elementer er tilskuddsberettigede innenfor
nærmiljøanleggsordningen:
 Flerbruksområde, inntil 2400 m². Alle typer underlag (tilrettelagt for f.eks. ballspill,
hopp, løp, kast og turnaktiviteter).
 Skileikanlegg
 Skateboard/rullebrettbane/inline hockey
 Hoppbakker med mindre HS enn 20 m
 Tursti/turløype lengre enn 500 m
 Mindre skibakke med høydeforskjell under 30 m
 Utendørs klatrevegg/buldrevegg
 Ballvegg/Ballbinge
 Streetbasketanlegg
 BMX /Offroad/Trick/Ferdighetsløype
 Kunstisflate (min 1200m², maks 2400 m²)
 Nærmiljøkart
 Vanningsanlegg/vannkum i tilknytning til balløkker/flater for islegging til
skøyteaktiviteter vinterstid
 Sandvolleyball
 Faste bordtennisbord
 Godkjente minimålbur
 Nettstativ
 Stativ for basketball
 Lysanlegg
 Vant
 Mindre golfanlegg (inntil 6 hull, lengde inntil 250m). Anleggene bør tilrettelegges
for f. eks. skileik om vinteren
Det understrekes at anleggseier har ansvar for sikkerheten ved anleggene.
6.
Tekniske krav
Teknisk oppbygging av areal for nærmiljøanlegg bør i størst mulig grad følge
gjeldende anbefalinger for teknisk oppbygging av tilsvarende ordinære idrettsanlegg.

Det er også utarbeidet egne veiledere for enkelte anleggstyper som f.eks.
skileikanlegg og sandvolleyballbaner. Det anbefales at disse benyttes ved
utformingen av anleggene. For nærmiljøkart anbefales det at Norges
Orienteringsforbunds kartnorm følges. For øvrig vises det til ”Idéhefte for
tilrettelegging for uteaktiviteter i nærmiljøet – i skole og fritid. Eksempler på
løsninger”.
Planer skal forhåndsgodkjennes i kommunen før byggearbeider igangsettes. Det
understrekes at aktivitet i nærmiljøanleggene vil medføre støy som kan være
sjenerende for naboer. Planene bør derfor vurderes spesielt i forhold til plan- og
bygningslovens bestemmelser for plassering av slike anlegg.
7.
Nærmiljøanlegg i kommunal plan for idrett og fysisk aktivitet
Nærmiljøanlegg med en kostnadsramme over kr 80 000 skal tas inn i den årlige
kommunale rulleringen av planen.
Det forutsettes ikke at nærmiljøanlegg med en total kostnadsramme under kr 80 000
er ført opp i handlingsplanen. Slike anlegg bør likevel være omtalt et annet sted i
planen.
Generelle kommentarer
Det oppfordres til dialog mellom lokale frivillige organisasjoner, eksempelvis
idrettslag, og skole ved bygging av nærmiljøanlegg i tilknytning til skolens utearealer.
Dette som et ledd i utviklingen av gode sosiale møteplasser i lokalsamfunnene.
8.
Krav til søknaden – saksgang
Søknaden skal leveres på komplett utfylt søknadsskjema for nærmiljøanlegg
(V-0081). Dette fås ved henvendelse til kommunen. Søknaden må være fremmet til
kommunen innen den frist som fastsettes i den enkelte kommune. Kommunen
saksbehandler og prioriterer samtlige søknader før oversendelse til
fylkeskommunen innen 15. januar. For sent innkomne søknader godkjennes ikke.
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