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NÆRMILJØANLEGG
Bestemmelsenes pkt 3.1 definerer nærmiljøanlegg slik:
Nærmiljøanlegg er et utendørs anlegg eller område for egenorganisert 
idrett eller annen fysisk aktivitet som ligger i tilknytning til bo- og/eller 
oppholdsområder.
Nærmiljøanlegg kan unntaksvis brukes til organisert fysisk aktivitet og 
skal ikke ivareta den organiserte aktivitetens behov på fast basis.

Departementets seniorrådgivers utheving:
Nærmiljøanlegg kan unntaksvis brukes til organisert fysisk aktivitet og 
skal ikke ivareta den organiserte aktivitetens behov på fast basis.

Men dette passer bedre for o-idretten:
Nærmiljøanlegg kan unntaksvis brukes til organisert fysisk aktivitet og 
skal ikke ivareta den organiserte aktivitetens behov på fast basis.



Forklaring fra seniorrådgiver i dep.

Forklaring fra seniorrådgiver i Viken:
«Når det gjelder kartet på Nordskogen er arealet for området såpass stort (4km2) og tar for 
seg relativt store områder utenfor tettbebyggelse / sentrum og skolegårder. Dette har ført 
til at det er behandlet som et ordinært anlegg» 

«Det er ikke foretatt innskjerpelser i regelverket, men 
praksis for tildeling av midler til skolekart/nærmiljøkart er 
ofte utfordrende da de i stor grad benyttes til opplæring og 
organisert aktivitet, enten i regi av skole/undervisning eller 
klubber. Da er søknadene flyttet over til ordinære 
anlegg/søknader.
Når kartet dekker relativt store areal, hvor 
sentrumsområder og skolegårder kun utgjør en liten del av 
kartet, er disse rutinemessig flyttet over til ordinære.»



Sprintkart (1,5 km2 / A3) 
godkjent som nærmiljøanlegg.
Mye bebyggelse og fire skoler på 
kartet.



Rehabilitering av «Nordskogen nærkart» (4 km2 / A4)

fra 2007 overført til ordinært anlegg pga. for mye skog 
og stort areal.



Tildelinger i Viken (2022)
Nærmiljøanlegg (4):

Sarpsborg OL (2), Eiker OL og Ås IL

Ordinære anlegg (15):

Eidsvoll OL, Nordre Follo (2), Drøbak/Frogn, Ås IL,

Bækkelagets Spkl. (2), Lillomarka OL, OK Moss, Fredrikstad SK 
(2), Ullensaker OL, Ringerike OL, Fossekallen IL og Kongsberg OL.



Unntak for o-kart

Følgende vilkår gjelder for tilskudd til rehabilitering: 

Det kan gis tilskudd til rehabilitering etter 20 års bruk av anlegget. 

Unntak: For idrettsgulv, eksisterende idrettsdekker, snøproduksjonsanlegg, elektroniske 
målskiver, ishockeyvant, undervarmeanlegg, kart og lysanlegg kan det gis tilskudd etter 
10 års bruk. 



Unntak for o-kart



Innkomne spørsmål om spillemidler siste 
året, og forsøk på svar



Eiendomsinfo

Kan velge «kommunal leieavtale, ikke tinglyst» og kommentere i 
søknaden at dette blir minst feil.

Også utfordring med gnr/bnr og adresse.



Dugnadssynfaring

«Vi har fått tildelt spillemidler for et kart som vi laget til nn i 
fjor og nn for neste år.
Her har vi gjort mesteparten av synfaringa på dugnad. Har du 
noen eksempler på regnskap som er levert for slike prosjekter 
for å få utbetalt disse midlene?»

• Dugnad i regnskapet må samsvare med dugnad i søknaden.
• Dugnad kostnadsberegnes av aktør (registrert kartfirma), 

ikke mva på dugnad.
• Når synfaring er gjort på dugnad, må dette dokumenteres 

med timelister.



Erstatning for utbygging

• Kan heve røsten og kreve kompensasjon for utgifter til ny utgave, 
men det er ikke sikkert at det hjelper.

• Få, om noen, o-klubber som har fått kompensasjon av utbygger, 
enten det er boliger, kraftledninger, veier eller industri.

Vi har et kartområde som er hyppig brukt til løp/trening , ligger sentralt nær bykjernen, og hvor 

vi har fått flere omganger med tippemidler.

Politihøgskolen ligger inne på dette kartområdet og der har de sammen med grunneier 

(kommunen) bestemt at hele området skal sperres av med høyt gjerde. 

Tilgangen til vårt kart blir påvirket , det samme med ei rulleskiløype/lysløype. Har forstått det 

slik at idrettslaget er gitt lovnad om kostnadsdekning for påførte

«skader» og jeg undres om ikke vi bør heve vår røst/kreve en viss kompensasjon.



Sprintkart der det er skogskart

• Ja, nærmiljøanlegg. 
• Må defineres som nytt anlegg (og anleggsnummer).

«Vi ønsker å lage et kart i sprintnorm. Delar av området (som sprintkartet kommer å 
dekke) inngår i et annet kart som fikk spillemiddlar for et par år siden.
Spørsmålet vårt er om et sprintkart i dette tilfelle reknes som et "nytt" anlegg: Vi tenker 
at dette sprintkartet kan gå under nærmiljøanlegg».



Godkjenning før utbetaling

6.2.5 Utbetaling til den enkelte tilskuddsmottaker (side 67-68 i gjeldende regelverk)

For følgende anleggstyper skal spesiell dokumentasjon foreligge før sluttutbetaling kan skje:
friidrettsbaner med fast dekke: godkjent testrapport 
orienteringskart: godkjenning fra Norges Orienteringsforbund
skitrekk: driftstillatelse fra Taubanetilsynet (Statens jernbanetilsyn) 

I praksis er godkjenninga delegert i kretsene, og det vet nok fylkeskommunene, som sannsynligvis sjekker at det 
er godkjenningsmerke med referansenummer på kartet.

«Du vet kanskje hva som er nødvendig for utbetaling av tippemidler. Mener å ha sett et sted at 
det kreves en godkjenning av kretsen, men kan ikke finne dokumentasjon. Vet du noe om dette?»



Godkjenning

• Det offisielle:

• Vestfold: 

• Sør-Trøndelag: 



Stiftelser
• Søknader vår og høst

• Sammenligna med spillemidler; enkel søknadsprosedyre, kort 
behandlingstid og enkelt regnskap.

• Men kort ferdigstillelsesfrist.


