
VEILEDNING I REGISTRERING AV

ANLEGGS- OG REHABILITERINGSPROSJEKTER 2008 – 2018

Kultur- og kirkedepartementet har bestemt at for å komme i betraktning ved tildeling av 
spillemidler, skal alle prosjekter være oppført i et kommunalt vedtatt plandokument for idrett, 
fysisk aktivitet og friluftsliv.

Som et ledd i arbeidet med å utarbeide planen, ber vi om assistanse for registrering av de 
prosjektplaner for nyanlegg eller rehabilitering som måtte foreligge i ditt lag eller din forening.

På dette stadium er vi primært interessert i å få en oversikt over prosjektene, de detaljerte 
opplysningene kommer først i forbindelse med en eventuell søknad om spillemidler.

Husk at det er viktig for en fremtidig søknad om spillemidler/kommunal støtte at prosjektene 
kommer inn i planen på et så tidlig stadium som mulig.

KOMMENTARER TIL REGISTRERINGSSKJEMA:

PROSJEKTBETEGNELSE/NAVN Gi prosjektet et foreløpig navn eller 
betegnelse.

PROSJEKTGRUPPE Angi om dette er NYANLEGG, 
REHABILITERING eller NÆRMILJØANLEGG

BELIGGENHET Angi prosjektets geografiske lokalisering
ANLEGGSTYPE (type aktivitet) Her skal man gi opplysninger om hvilken type 

aktivitet(er) anlegget er beregnet på; fotball, 
ski, håndball, aktivitetsanlegg, osv.

ANLEGGSKATEGORI I denne sammenheng opereres det med 4 
kategorier, som angir anleggets 
størrelsesorden:
A NÆRMILJØANLEGG
B KOMMUNEANLEGG
C FYLKESANLEGG
D RIKSANLEGG

PLANLAGT OPPSTART Her ønsker vi en cirka-angivelse; minimum år, 
helst også måned.

PLANLAGT FULLFØRT Som over
ANSLÅTT KOSTNAD Her trenger vi et anslag på de totale 

kostnader, ingen kalkyler. Vi er innforstått 
med at beløpet som angis er omtrentlig. 

CA. EGENKAPITAL (inkl. lånemidler) Dette dreier seg om den andel av 
totalkostnad som klubben/foreningen selv kan 
skaffe til veie gjennom dugnad, gaver, lån og 
eventuelle kontanter.

ANTATT SPILLEMIDLER Forventet andel av spillemidler, forutsatt at 
søknaden blir innvilget.

ANTATT KOMMUNALT TILSKUDD Forventet andel av kommunale midler, 
forutsatt at søknaden innvilges.

Husk at alle opplysninger som gis på dette skjema er til vår orientering og ikke 
bindende for klubben/foreningen!
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