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Virksomhet for kultur oppfordrer alle som har en drøm, om å søke! For nærmiljøanlegg kan 

man få støtte til 50 % av godkjente kostnader og for 

ordinære anlegg 1/3 av godkjente kostnader. 

Frivillighetskoordinator Karl-Fredrik Velle – 

karl.fredrik.velle@bamble.kommune.no vil hjelpe 

dere. Ta kontakt så snart som mulig for å få oversikt 

over alt som må på plass for å komme i mål til 

søknadsfristen 1. november.  

 

De siste årene har Bamble kommune fått godkjent 

stort sett alle søknader som kommet inn til fylket. Vi 

har fått støtte til både nærmiljøanlegg og ordinære 

anlegg. I 2019 ble for eksempel nytt skytteranlegg på Stillinga og ballbinge på Cocheplassen 

med flere godkjent. I Bamble har vi plass til flere fine anlegg som bedrer levevilkårene til 

barn, unge og voksne.  

 

Du kan søke om tilskudd til bygging og rehabilitering av idrettsanlegg, som er åpen for 

allmenn idrettslig aktivitet, og som ikke er underlagt kommersielle interesser.  

 

 For ordinære anlegg og rehabilitering. minimumskostnad kr 150.000,-. 

 For kart, minimumskostnad kr 75.000,-. 

 For nærmiljøanlegg, minimumskostnad kr 50.000,-. Øvre grense for tilskudd er satt til 

kr 300.000,- per anleggsenhet (med unntak av utendørs kunstisflater kan søke om 

tilskudd på inntil 50 % av kostnadene, med en øvre grense på kr 1.200.000,-).  

 

Ordinære anlegg 

Ordinære anlegg er anlegg som i hovedsak er knyttet til konkurranse- og treningsvirksomhet 

for organisert idrettslig aktivitet. De tekniske krav til mål og utforming av anleggene tar 

utgangspunkt i konkurransereglene til de enkelte særforbund. Det finnes samtidig flere 

anleggstyper i denne underordningen som ikke tar utgangspunkt i konkurranser og organisert 

aktivitet. Friluftslivsanlegg er en slik kategori. Skateanlegg en annen anleggstype som retter 

seg mot egenorganisert aktivitet. 

 

Nærmiljøanlegg 

Nærmiljøanlegg er utendørsanlegg som ikke er spesielt tilrettelagt for organisert 

konkurranseidrett, men der målsettingen er åpen og tilgjengelig for aktivitetsanlegg for alle, 

beregnet for egenorganisert fysisk aktivitet. Anleggene er ofte samlokalisert med skoler, 

barnehager og skal ligge i områder der folk bor og/eller oppholder seg. Ordningen retter seg 

først og fremst mot anlegg for barn og unge.    
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