
 

 

 

Postadresse 
Postboks 8030 Dep 
0030 Oslo 
postmottak@kud.dep.no 
 

Kontoradresse 
Grubbegata 1 
 
webadresse 
 

Telefon* 
22 24 90 90 
Org no. 
972 417 866 

Avdeling 
Avdeling for 
sivilsamfunn og idrett 

Saksbehandler 
Trond Jørgen 
Glasser 
22 24 80 72 

Ny tilskuddsordning for nyskapende aktivitetsarenaer 

 

Kulturdepartementet oppretter en ny tilskuddsordning finansiert av spillemidlene til 

idrettsformål for å bidra til etablering av nye typer anlegg for egenorganisert fysisk aktivitet. 

Hensikten med ordningen er å stimulere kommuner til kreativitet og nytenkning når det 

gjelder utforming av anlegg for egenorganisert fysisk aktivitet.  

 

For å kunne få støtte fra denne tilskuddsordningen forutsettes det derfor at anlegget 

inneholder vesentlige elementer av nyskaping. Departementet understreker betydningen av 

at relevante brukergrupper involveres i utforming og plassering av anlegget.  

 

Tilskuddsordningen er et prøveprosjekt over tre år, og det tas sikte på å sette av til sammen 

100 millioner kroner. For 2017 er det satt av 35 mill. kroner.   

 

Nærmere informasjon om tilskuddssatser og søkevilkår fremgår av vedlagte kriterier for 

tilskuddsordningen.  

  

Søknader med vedlegg som angitt i kriteriene sendes elektronisk til Kulturdepartementet 

(postmottak@kud.dep.no) og merkes "nyskapende aktivitetsarenaer 2017". Det er ingen 

søknadsfrist og søknadene behandles fortløpende.   

 

 

 

 

 

 

Harstad kommune  

 

 

Deres ref Vår ref 
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Dato 
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Med hilsen 

 

 

Per Kr. Aasmundstad (e.f.) 

avdelingsdirektør 

 

 

Trond Jørgen Glasser 

seniorrådgiver 

 
Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer 

 

 

Kopi 

 

Akershus fylkeskommune 

Aust-Agder fylkeskommune 

Buskerud fylkeskommune 

Finnmark fylkeskommune 

Fylkeskommunene 

Hedmark fylkeskommune 

Hordaland fylkeskommune 

KS - Kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon 

Møre og Romsdal fylkeskommune 

Nordland fylkeskommune 

Nord-Trøndelag fylkeskommune 

Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité 

Oppland fylkeskommune 

Oslo kommune 

Rogaland fylkeskommune 

Sogn og Fjordane fylkeskommune 

Sør-Trøndelag fylkeskommune 

Telemark fylkeskommune 

Troms fylkeskommune 

Vest-Agder fylkeskommune 

Vestfold fylkeskommune 

Østfold fylkeskommune 

 

 

Vedlegg: Kriterier for tilskuddsordning for nyskapende aktivitetsarenaer 
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