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Spillemidler

• Tilskudd både til nye anlegg og rehabilitering

• Begrenset oppad til 1/3 av kostnad INKL. 
MVA. (evt. 50% dersom anlegget er åpent for 
allmenheten, men da er tilskudd oppad 
begrenset til kr 300.000.) 

• Maksimalsatser: se neste side 

• Pressområdemidler kan gi et tillegg på 15% 
(2015-2019).

• Mva-kompensasjon på 
spillemiddelberettigede anlegg kommer i 
tillegg. 
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Spillemidler – maksimale tilskuddssatser

• Tennishall
• 1 bane – inntil 3 mill. kr.

• 2 baner – inntil 5 mill. kr.

• 3 baner – inntil 7 mill. kr.

• 4 baner – inntil 9 mill. kr.

• Flere enn 4 baner – særskilt vurdering

• Padeltennisbane – særskilt 
vurdering

NB: tilskudd utgjør aldri mer enn 1/3 av godkjent kostnad inkl. MVA
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Spillemidler - tilskuddssatser

• Garderobesett (herre/dame): 
inntil kr 500.000

• Klubbhusfunksjoner: Inntil 1 mill.kr

• Treningsrom: kr 300-700.000

• Sosialt rom: inntil kr 500.000

NB: tilskudd utgjør aldri mer enn 1/3 av godkjent kostnad inkl. MVA
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Spillemidler - tilskuddssatser

• Tennisbaner utendørs –

inntil kr 250.000 pr bane 

• Lysanlegg ute – inntil kr 700.000.

• Boblehall – inntil kr 700.000.

• Rehabilitering – følger 
tilskuddssatsene for nye anlegg

NB: tilskudd utgjør aldri mer enn 1/3 av godkjent kostnad inkl. MVA
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Beregning av spillemidler - eksempel

• Investering (ekskl. mva.) 1.000.000

• Mva. 250.000

• Investering inkl. mva. 1.250.000

• Spillemidler

• 1/3 av kostnad inkl. mva. 416.666

• Mva-kompensasjon (ved 100%) 250.000

• Samlet tilskudd og kompensasjon 666.666

• Klubbfinansiering 583.334
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Spillemidler – OBS OBS

• Idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning 
er påkrevet FØR oppstart.

• Tiltaket må stå på kommunal plan for 
idrett og aktivitet.

• Krav om universell utforming (tilpasset 
brukere med nedsatt funksjonsevne) 

• Klubben må skaffe mellomfinansiering 
for spillemidler og mva-kompensasjon. 



TENNIS.NO

Mva-kompensasjon anlegg

• Omfatter alle som oppfyller vilkårene for å motta spillemidler   
til bygging (inkludert rehabilitering) av idrettsanlegg. 

• Spillemiddelsøknaden må være godkjent, men spillemidler 
behøver ikke å være utbetalt. 

• Anlegg må være ferdigstilt og regnskap revidert av 
kommunerevisor før søknad sendes inn. 

• Ordningen er rammestyrt. Alle søkere får en prosentvis lik 
avkorting dersom søknadsbeløpene er større enn rammen. 
Det er m.a.o. en risiko knyttet til ordningen. I 2017 ble 
tildelingen 99,8 %. 

• Søknadsfrist 1. mars. Utbetaling ca. august samme år. 
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Fullstendig informasjon

• Bestemmelser om spillemidler:
https://www.regjeringen.no/contentassets/ffd88a23b7684233b749a45c72a
bfd6a/v-0732---bestemmelser-om-tilskudd-til-anlegg-for-idrett-og-fysisk-
aktivitet---2018.pdf

• Bestemmelser om mva-kompensasjon for anlegg
https://lottstift.no/nb/tilskuddsordninger/om-momskompensasjon-
idrettsanlegg/

https://www.regjeringen.no/contentassets/ffd88a23b7684233b749a45c72abfd6a/v-0732---bestemmelser-om-tilskudd-til-anlegg-for-idrett-og-fysisk-aktivitet---2018.pdf
https://lottstift.no/nb/tilskuddsordninger/om-momskompensasjon-idrettsanlegg/
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Spørsmål ? Kontakt:
Helen Sterud

E-post: hsterud@gmail.com

Mob: 472 88 151

mailto:hsterud@gmail.com

