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Vedlegg 5: Anleggsutbyggingen i forrige planperiode (2012 – 2017) – 

resultat og utfordringer  
Anleggsutviklingen er evaluert etter kategoriene nærmiljøanlegg, rehabilitering av anlegg, ordinære 

anlegg. Nedenfor følger en oversikt over anlegg som er realisert i forrige planperiode. Detaljert oversikt 

over alle anlegg og områder finner du her. 

 

Nærmiljøanlegg som har fått tilskudd i planperioden: 

Anlegg Status Totalkostnad Tilskudd 

Uteområde på skoler: 

BMX bane, Otta u.skole (tilsagnet gitt i 2011  

utbet. denne planperioden) 

 

 

Ferdigstilt 

 

 

372 599 

 

 

148 000 

Områder i tilknytning til boligfelt mm:: 

Ballbinge på Sandbumoen 

 

Ferdigstilt 

 

444 577 

 

200 000 

Otta Idrettspark, ballbane (håndball) Ferdigstilt 947 850 300 000 

 

Ordinære anlegg som har fått tilskudd i planperioden: 

Anlegg Status Totalkostnad Tilskudd 

Ballspilll: 

Heidal gressbane (fotball) 

 

Ferdigstilt 

 

1 562 189 

 

689 000 

Klatring: 

Klatre og heisvegg (skillevegg), Heidalshallen 

 

Ferdigstilt 

 

305 559 

 

103 000 

 

Rehabilitering av anlegg som har fått tilskudd i planperioden: 

Anlegg Status Totalkostnad Tilskudd 

Rauberget skyteanlegg, 200 m elektroniske 

skiver 

Ferdigstilt 1 251 634 430 000 

 

Følgende anlegg har søkt men ikke fått støtte i planperioden: 

Otta Idrettspark, Kunstgressbane 2 – Ferdigstilt i 2014, søkte første gang i 2013 

Rehabilitering av hallgulv ved Otta idrettspark, Idrettshall – Ferdigstilt i 2016, søkte første gang i 2016 

Rehabilitering av kunstgressbane med undervarme, Otta stadion – Ferdigstilt i 2017, søkt første gang i 

2017 

Søknadene om spillemidler blir fornyet innen fristen i 2017. 

 

I tillegg til dette har DNT, som eier av turisthyttene og kart i Rondane, hatt inne søknader og fått tilskudd til 

15 prosjekter i planperioden. Støtten har vært på totalt 2 362 000. Atypisk for tilskudd fra spillemidlene er 

disse søknadene innvilget ved første søknadsrunde. Disse søknadene går direkte til DNT, vertskommunen 

behandler ikke disse søknadene. 

 

I planperioden ble også bade- og fiskeplassen plassen ved Selsvatnet bygget. Anlegget er universelt 

utformet slik at også rullestolbrukere har muligheter til å bade og fiske her. Anlegget ble realisert uten 

tilskudd fra spillemidlene, anlegget hadde en kostnadsramme på kr 611 200. 

 

Utfordringer: 
Manglende øremerkede tilskudd fra kommunen 

 

Utbetalingen av spillemidler har fra planperioden fram til 2011 var på kr 6 654 000. 

 I forrige planperiode (2012 – 2017) mottok anlegg i Sel kommune kr 1 870 000. Dette er nedgang på  

  



2 

 

kr 4 784 000, noe som er svært bekymringsfullt. Antall søknader fra Sel kommune har vært tilnærmet lik i 

disse to planperiodene. 

Noe av nedgangen kan forklares ved at halldelen i Utgard i Lom kommune beslagla tilskuddet i 3 år i 

planperioden. 

 

Det er svært negativt at søkerne / utbyggere må vente i flere år fra søknaden først fremmes til spillemidler 

innvilges. Dette sliter på anleggseierne, og spesielt der frivillige lag/organisasjoner står som eiere, da det 

her ofte skifter kontaktpersoner/nøkkelpersoner i løpet av prosessen.  

Problemet er størst for ordinære anlegg men det er også en negativ utvikling for nærmiljøanlegg.  

Det er likevel viktig at det fortsatt søkes på spillemidler slik at søknadsmassen, både for regionen og fylket 

opprettholdes. Dersom søknadsmassen går ned så vil tilskuddet som fylket mottar, og viderefordeler, gå 

ned. 

Det kommer stadig sterkere føringer på at områder med tett befolkningsstruktur skal vektlegges når 

spillemidler fordeles. Dette kan på sikt føre til at distriktene får enda mindre tildeling av spillemidler. Dette 

er et område som det er viktig at kommunale og regionale politikere, sammen med Idrettsrådene, må 

prøver å påvirke. 

 

 


