
Tilskudd til å utvikle og etablere nye bærekraftige kunstgressbaner 

Viken fylkeskommune har vedtatt at FNs 17 bærekraftsmål skal ligge til grunn for samfunnsutviklingen, 

kort sagt i "alt" Viken fylkeskommune gjør. 

For å redusere total mengde plast i kunstgressbanesystemene ønsker Viken fylkeskommune å 

stimulere til etablering av kunstgressbaner uten plastholdig løst fyllmateriale. Det utlyses med       

dette en tilskuddsordning for kommuner og idrettslag som skal bygge eller rehabilitere slike 

kunstgressbaner. 

Ordningen begrenses til å gjelde 9`er og 11`er baner og kan kombineres med spillemidler.   

Offentlige tilskudd kan ikke overskride kontantutgifter i prosjektet 

 

Ordningen gjelder for nye eller eksisterende baner som ønskes opparbeidet, oppgrader og/eller 

videreutviklet. Søknaden skal baseres på ny kunnskap om miljøvennlige og idrettsfunksjonelle 

kunstgressbaner som nå er tilgjengelig. Ordningen er begrenset til baner uten plastholdig løst 

fyllmateriale og baner med fyllmateriale som ikke inneholder noen spor av plast (jfr. Miljødirektoratets 

definisjon Gummigranulat fra kunstgressbaner - Miljødirektoratet (miljodirektoratet.no) 

 

Det er totalt 3 000 000 kr tilgjengelig i ordningen, og maksimal søknadssum pr anlegg er 500 000 kr, 

begrenset oppad til 50 prosent av godkjent kostnad. Godkjent kostnad defineres som hovedregel likt 

som i «Bestemmelser om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet».  

Sikringstiltak for baner med løst plastbasert fyllmateriale, som omtalt i forurensningsforskriften, er ikke 
stønadsberettiget. 

Avhending av brukt kunstgress som et enkelttiltak er ikke stønadsberettiget, men kostnader til dette 

kan inngå i det totale prosjektet. 

Hvem kan søke? 

Støtteordningen gjelder for kommuner og idrettslag i Viken fylke.   
 
   Slik søker du 

Søknaden sendes til post@viken.no, og må inneholde følgende informasjon/dokumentasjon: 
 

1. Hvem som søker og eventuelle samarbeidsaktører. 

2. Beskrivelse av tiltaket, hva skal gjennomføres, hvor skal det gjennomføres. 

3. Framdriftsplan for hvordan tiltaket skal gjennomføres med dato for ferdigstillelse. 

4. Budsjett og dokumentert finansiering. 
 

Søknadsfrist er 15. april 2022.  
 

  

https://www.miljodirektoratet.no/ansvarsomrader/avfall/avfallstyper/gummigranulat-fra-kunstgressbaner/
https://www.regjeringen.no/contentassets/891491c8582b457fba022904cd161755/bestemmelser-om-tilskudd-til-anlegg-for-idrett-og-fysisk-aktivitet-2021.pdf
mailto:post@viken.no


Tildelingskriterier 
 
Tilskuddsordningen er begrenset til kunstgressbaner uten plastholdig løst fyllmateriale. 
 
For å motta støtte skal eventuelt gammelt kunstgress sendes til resirkulering/materialgjenvinding, og 
dette må dokumenteres. Deponering og forbrenning godkjennes ikke.  
 
Tilskuddsmottaker forplikter seg til å delta aktivt i kunstgressprosjektet «KG 2021» sitt arbeid som 
pilotbane og delta i informasjons- og oppfølgingsarbeid rundt brukererfaring fra banen.  
 
Eksisterende baner, hvor det over tid har vært arbeidet med innovative og fremtidsrettede løsnigner, 
og som nå er avhengig av utbedring, vil prioriteres.  
 
Utbetaling 
 
Det kan utbetales et forskudd på inntil 75 prosent av tildelt beløp når arbeidene er igangsatt. 
Resterende utbetales når godkjent testrapport og revidert regnskap er oversendt. 

 
Behandling av søknaden og utbetaling av tilskudd 

Søker får skriftlig svar på søknaden innen seks uker. 

 

Vedtak om tildeling eller avslag er enkeltvedtak du kan klage på. Det er tre ukers klagefrist etter at du 

har mottatt svarbrevet. Klageorgan for ordningen er klagenemnda i Viken fylkeskommune. Klagen 

sendes til post@viken.no. 

 
Rapportering og forpliktelser for tilskuddsmotakere 

Rapporteringsfrist vil stå i tildelingsbrevet.  

Rapporten må inneholde følgende: 

• Beskrivelse av gjennomført tiltak og måloppnåelse. 

• Regnskap som er revidert av offentlig godkjent revisor for tilskuddsbeløp over 400 000 kr. 

Signatur fra kommunens regnskapsavdeling eller idrettslagets valgte 

revisor/kontrollkomite, for tilskudd under 400 000 kr. Samme regnskap og revisjonsrutiner 

som for sluttregnskap for spillemiddelsøknader kan benyttes.  

• Som hovedregel forventes det at tiltaket ferdigstilles innen ett år. 

• Kunstgress skal minimum tilfredsstille gjeldende funksjonskrav for NS EN 15330-1:2013. 

Godkjent testrapport skal foreligge før sluttutbetaling.  

• Tilskuddsmottaker forplikter seg til å forholde seg til aktuelle lover og forskrifter: lov om 

offentlige anskaffelser, forurensningsloven, mfl.  

• Viken fylkeskommune og/eller Viken fylkesrevisjon har rett til innsyn i relevant 

dokumentasjon. 
 
 

Kontakt 
Espen Andersen                                                                  Stein Cato Røsnæs 
Seniorrådgiver idrett Fagkoordinator Idrett 
espenan@viken.no steinro@viken.no 
957 34 340    478 24 811 

 
 
 

mailto:espenan@viken.no
mailto:steinro@viken.no

