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Velkommen 
Idrettsrådet i Trondheim

11.05.2022 2

https://www.ir.trondheim.no/portal/theme/organization/main.do?siteId=578
https://www.ir.trondheim.no/portal/theme/organization/main.do?siteId=578


Trondheim kommune
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https://www.trondheim.kommune.no/org/kultur-og-naring/idrett-og-friluftsliv/


Oversikt over idrettsanlegg i 
Trondheim
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• Totalt Ordinære anlegg :  857

• Eksisterende: 646

• Planlagte anlegg: 59

• Ikke realiserte anlegg: 23

• Nedlagte anlegg: 128

• Totalt Nærmiljøanlegg: 442
• Eksisterende 361
• Planlagte anlegg 14
• Ikke realiserte anlegg 41
• Nedlagte anlegg 25

Totalt er det registrert 1 299 anlegg i anleggsregisteret:

Pr 1 mai 2022. 



Spillemidler Trondheim 2022
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Antall søknader 2022 
Ordinære anlegg - 63 søknader. 

• 37 søknader fornyet en eller flere ganger
• 26 nye søknader 

• Tilskuddsberettiget kostnader: Totalt kr 1 789 616 754,-
• Søknadsbeløp 2022:  Totalt kr    197 323 250,-

Nærmiljøanlegg - 2 søknader.
• 1 ny søknad
• 1 fornyet søknad 
• Tilskuddsberettiget kostnader: kr 1 507 872,-
• Søknadsbeløp 2022:  kr    662 000,-

3-5 års ventetid på tildeling

Se saknr. og saksdokument for årets søknader:
• PS 0006/22 Rullering av handlingsdel for idrett og fysisk aktivitet 2022

• PS 0007/22 Trondheim kommunes prioritering av spillemidler 2022

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1wixqTDylBz4nriHodKI52gKxo3G4fYq_APef7ijjHWk/edit#gid=133732441
https://innsyn.trondheim.kommune.no/motekalender/motedag/50014594/sak/50015122
https://innsyn.trondheim.kommune.no/application/getMoteDokument?dokid=500210000653393-1-1988047
https://innsyn.trondheim.kommune.no/motekalender/motedag/50014594/sak/50015123
https://innsyn.trondheim.kommune.no/application/getMoteDokument?dokid=500210000653451-1-1988507


Kunngjøring og frister

• Kulturdepartementet kunngjør nytt søknadsår og åpner for innsending av nye søknader normalt innen 15. juni hvert år. - Søknad må 
normalt fremmes senest søknadsåret etter ferdigstillelse av anlegget.

• Følgende frister gjelder gjennom søknadsåret:
• 15. november: Frist for innsending til departementet: 

• Søknad om godkjenning av status som interkommunalt anlegg, vurdering av maksimalt søknadsbeløp for enkelte 
anleggstyper jf. pkt. 2.6. 7 og søknad om dispensasjon fra vilkår eller kriterier der dispensasjonsadgang er spesifisert.

• 1. september: Søknadsfrist lag og organisasjoner Trondheim kommune. 

• 15. januar: Kommunen skal oversende alle innkomne søknader, samt en redegjørelse for kommunens prioriteringer til 
fylkeskommunen. For sent innkomne søknader skal avvises.

• 15. april: Fylkeskommunen skal oversende oversikt over innkomne søknader og totale søknadsbeløp til departementet. 

• Primo mai: Departementet meddeler og utbetaler til fylkeskommunene de fastsatte rammebeløp for fordeling på søknader. 

• 15. juli: Fylkeskommunens vedtak i de enkelte saker sendes søkerne. En oversikt over vedtatt fordeling av midler sendes 
departementet.
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Søknad på spillemidler – Generell informasjon og prosedyrer 
Trondheim kommune 
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Plan for idrett og fysisk aktivitet
• Alle forslag om nyetablering, rehabilitering og sikring av anlegg/områder i Trondheim kommune 

skal meldes inn til Enhet for idrett og friluftsliv i Trondheim kommune for å kunne komme med i 
planen.

Innmeldingsskjema - Plan for idrett og fysisk aktivitet Trondheim kommune.
• Skal fylles ut og sendes inn til Trondheim kommune. NB! Frist 1. August.
• Plan for idrett og fysisk aktivitet, rullering av handlingsprogrammet skjer hvert år.
• Alle anlegg det skal søkes spillemidler på må være omhandlet i vår kommunale plan for å kunne 

søke på spillemidler.

_Innmeldingsskjema- Plan for idrett og friluftsliv.docx


Søknad på spillemidler – Generell informasjon og prosedyrer 
Trondheim kommune 
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• Anlegget/søknaden må være omtalt og være på prioritert eller uprioritert liste i handlingsplanen før 

de kan søke på spillemidler.

• Alle innkomne søknader vurderes administrativt og prioriteres ut i fra blant annet:

• Anleggstetthet, anleggstype. m.m. 

• Anlegg for barn og unge 

• iItillegg vektlegges idrettens og særidrettens prioritering av anlegg.

• Administrasjonens forslag til rullering av handlingsplan og prioritering av søknader blir sendt til 

Idrettsrådet for høringsuttalelse før politisk behandling i Trondheim kommune.

• Søknaden sendes inn elektronisk via anleggsregisteret. 

NB! Frist for innsending av søknad på spillemidler er 1. september. 

https://www.anleggsregisteret.no/


Søknad på spillemidler – Generell informasjon og prosedyrer 
Trondheim kommune

Kommunalt tilskudd
• Inntil 10% av godkjent spillemiddelkostnad

• Idrettslagene kan søke om tilskudd fra Trondheim kommune på inntil 10 % av 
godkjente kostnader, i tråd med formannskapets vedtak 30.7.2013 i sak 157/13. 

• I Handlings- og økonomiplan 2022-2025, er det årlig avsatt 3,9 millioner kroner i 
kommunalt tilskudd til anlegg som mottar spillemidler.

• Tilskuddet størrelse blir behandlet sammen med prioritering av spillemidler og 
utbetales når regnskap for anlegget er ferdig.
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https://innsyn.trondheim.kommune.no/application/getMoteDokument?dokid=10012454562-1-16079499


Søknad på spillemidler – Generell informasjon og prosedyrer 

Trøndelag fylkeskommune
• Deres hjemmeside viser oversikt over hvordan en skal søke, frister, 

obligatoriske vedlegg m.m. 
• https://www.trondelagfylke.no/vare-tjenester/folkehelse-idrett-

frivillighet/idrett/spillemidler/

• Sjekkliste er obligatorisk for alle nye søknader på ordinære anlegg
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https://www.trondelagfylke.no/vare-tjenester/folkehelse-idrett-frivillighet/idrett/spillemidler/
https://www.trondelagfylke.no/vare-tjenester/folkehelse-idrett-frivillighet/idrett/spillemidler/
https://www.trondelagfylke.no/contentassets/f435a8e1f91e4cd6a9b7de73bc949881/sjekkliste-spillemiddelsoknad-for-2022-revidert-04.06.2021.docx


Søknad på spillemidler 

Anleggsregisteret.no
• Gjennomgang av: https://www.anleggsregisteret.no/
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https://www.anleggsregisteret.no/
https://www.anleggsregisteret.no/


Søknad på spillemidler 

• Bestemmelser om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet

• https://www.regjeringen.no/contentassets/891491c8582b457fba022904cd161755/bestemmelser-om-tilskudd-til-anlegg-for-idrett-
og-fysisk-aktivitet-2021.pdf
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https://www.anleggsregisteret.no/wp-content/uploads/2021/06/Bestemmelser-om-tilskudd-til-anlegg-for-idrett-og-fysisk-aktivitet-nett1.pdf
https://www.regjeringen.no/contentassets/891491c8582b457fba022904cd161755/bestemmelser-om-tilskudd-til-anlegg-for-idrett-og-fysisk-aktivitet-2021.pdf


Vedlegg som skal ligge ved søknaden
Dokumentasjon på:

• Beskrivelse av prosjektet/tiltak/ene 

• Dokumentasjon av kostnader - fra entreprenør 
• Verdivurdering/oversikt over dugnad  

• Oversikt over godkjente/ikke godkjente kostnader

• Finansiering:
• Egenkapital - bankutskrift

• Lån(Lånetilsagn fra bank)
• Kommunal garanti på lån – søknad sendes til Trondheim kommune enhet for idrett og friluftsliv,  politisk vedtak

• Kommunalt tilskudd

• Fylkeskommunale tilskudd
• Private tilskudd

• Andre offentlige tilskudd

• Dugnad
• Andre tilskudd 

• Feste-/leieavtale(rett til bruk av grunn) minimum 30 år 

• Målsatte tegninger som viser m2, bredde/lengde/høyde, sikkerhetssoner, fasader. M.m. 

• Sjekkliste søknad spillemidler(fra fylket, underskrevet av undertegnede før den legges ved søknaden)

• Ved søknad på rehabilitering:
• Beskrivelse av teknisk, økonomisk og funksjonelle forhold i hele anlegget

• Tilstandsrapport(fra uavhengig aktør/konsulent med relevant fagkompetanse

11.05.2022 13



Krav til nye søkere/søknader

Alle som skal søke på spillemidler for første gang skal ta kontakt 
med saksbehandler spillemidler for avtale om gjennomgang av 
prosjektet det skal søkes spillemidler på.

• Gjennomgang av prosjektet for følgende vurderinger:
• Gjennomgang av tegninger/kostnader/vedlegg m.m.

• Vurdering av søknadsbeløp

• Gjennomgang og utfylling av sjekkliste
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Nærmiljøanlegg 

Definisjon:

• Nærmiljøanlegg er et anlegg eller område for egenorganisert fysisk aktivitet, som ligger i tilknytning til bo- og/eller 
oppholdsområder. Med nærmiljøanlegg menes kun utendørsanlegg. 

• Det kan søkes om tilskudd til nærmiljøanlegg som er fritt, allment tilgjengelig for egenorganisert, fysisk aktivitet, først og 
fremst for barn og ungdom (6-19 år), men også for lokalbefolkningen for øvrig. 

• Nærmiljøanlegg kan kun unntaksvis brukes til organisert fysisk aktivitet og skal ikke ivareta den organiserte aktivitetens behov
på fast basis

• 3.4 Vilkår for tilskudd Vilkår for tilskudd til nærmiljøanlegg er likelydende som for vilkår for ordinære anlegg, jf. pkt. 2.4, med 
følgende unntak: 
• a) For nærmiljøanlegg skal rett til bruk av grunnen ha minimum 20 års varighet. 
• b) Kun nærmiljøanlegg med kostnadsramme over kr 600 000 er omfattet av vilkåret om omtale i kommunal plan. 
• c) Nærmiljøanlegg kan gis tilskudd til rehabilitering etter 10 års bruk. Rehabiliteringen skal bygge på et helhetlig behov 

som søker må redegjøre kort for i sin søknad. Rehabilitering av nærmiljøanlegg kan også innebære ombygging eller 
tilpasning til nye behov, trender mv. 

• d) Nærmiljøanlegg omfattes ikke av tilskudd til kjøp og innredning av anlegg. 
• e) Nærmiljøanlegg omfattes ikke av tilskudd til universell utforming av eldre idrettsanlegg.

• 3.5.3 Særskilte tilskudd til anlegg i geografiske områder Nærmiljøanlegg omfattes ikke av særskilte tilskudd til anlegg i utvalgte 
geografiske områder.

• For mer informasjon se kapitel 3 i bestemmelsene om tilskudd til anlegg og fysisk aktivitet
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Diverse lenker

• Kommunal lånegaranti https://sites.google.com/trondheim.kommune.no/fotballanlegg/s%C3%B8ke-kommunal-l%C3%A5negaranti

• Fotballanlegg i Trondheim https://sites.google.com/trondheim.kommune.no/fotballanlegg/start

• Gode idrettsanlegg: https://www.godeidrettsanlegg.no/

• Idrettsrådet i Trondheim:  https://www.ir.trondheim.no/portal/theme/organization/main.do?siteId=578

• Bestemmelser om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet – 2021:  
https://www.regjeringen.no/contentassets/891491c8582b457fba022904cd161755/bestemmelser-om-tilskudd-til-anlegg-for-idrett-
og-fysisk-aktivitet-2021.pdf
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https://sites.google.com/trondheim.kommune.no/fotballanlegg/s%C3%B8ke-kommunal-l%C3%A5negaranti
https://sites.google.com/trondheim.kommune.no/fotballanlegg/start
https://www.godeidrettsanlegg.no/
https://www.ir.trondheim.no/portal/theme/organization/main.do?siteId=578
https://www.regjeringen.no/contentassets/891491c8582b457fba022904cd161755/bestemmelser-om-tilskudd-til-anlegg-for-idrett-og-fysisk-aktivitet-2021.pdf


Spørsmål 
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Ta kontakt hvis det er noe uklart omkring søknad/anlegg m.m.

Thor Eivik tlf 92841336 Thor.eivik@trondheim.kommune.no

mailto:Thor.eivik@trondheim.kommune.no


Avslutning
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