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Vilkår for å søke om tilskudd 
For å sikre at de kommunale midlene blir brukt til friluftslivanlegg og at de kommer 
allmennheten til gode, stiller kommunen følgende vilkår for å søke om tilskudd: 

1. Tiltaket må komme allmennheten til gode. I utgangspunktet må anlegget være 
tilgjengelig for alle hele året.  

2. Søker må innhente alle nødvendige tillatelser til tiltaket. 
3. Organisasjoner som har til oppgave å ivareta medlemmenes yrkesmessige interesser 

er ikke tilskuddsberettiget. Lag/foreninger som arbeider aksjonspreget og/eller hvor 
laget/foreningen kan forventes å ha kort levetid er heller ikke tilskuddsberettiget.  

4. Ved nybygg/oppgradering, drift og vedlikehold av friluftslivanlegg skal det legges 
vekt på universell utforming.  

5. For større anlegg, for eksempel turhytter eller badestrender, kreves det at søker eier 
eller har disposisjonsrett over arealet i minst 10 år.  

6. Misbruk av ordningen kan føre til at kommunen trekker tilbake hele eller deler av 
tilskuddet.  

 

Saksbehandling, søknadsprosedyrer og klagemuligheter.  
 

 Alle søknader vedrørende kommunale tilskudd til friluftslivanlegg skal være 
utfylt på skjema «tilskudd til friluftslivanlegg». Denne finnes på 
karmoy.kommune.no. Den fås også utdelt i servicetorget på rådhuset.  

 Søknadene sendes til kommunen innen fristen 1. mars hvert år. Etter at 
søknadene er ferdigbehandlet, blir søkerne underrettet om vedtaket. 
Klageinstansen er formannskapet (klagenemda).  

 For sent innkomne søknader vil som hovedregel ikke bli behandlet. Dersom 
søknaden har vesentlige mangler gis det frist på inntil to uker for å komme med 
tilleggsinformasjon.  

 Søknaden merkes med «søknad om tilskudd til friluftslivanlegg». 
 Eventuelle tilskudd utbetales når kommunen har mottatt kvitteringer og rapport 

om at arbeidet er ferdig.  
 Frist for å levere kvitteringer og rapport til kommunen settes til 1. oktober. Hvis 

kommunen ikke har mottatt nødvendige papirer innen fristen vil midlene bli 
brukt til andre friluftsformål, og søkeren vil miste tilskuddet.  

 

 

  



Retningslinjer for tilskudd til friluftslivanlegg  3 

 

Regler for tilskudd 

1) Satsene for kommunale tilskudd til friluftslivanlegg i regi av lag/foreninger er inntil 1/3 
av totalkostnad. For friluftslivanlegg som er spillemiddelberettiget, er satsen for 
kommunale tilskudd maksimum 20 % av totalkostnad. Offentlige tilskudd skal ikke 
overstige kontantutgiftene for anlegget.  

2) Følgende friluftsanlegg kan få tilskudd: 

Det gis tilskudd til tiltak som stier, turveier, klopper, bruer, gjerdeklyvere, 
informasjonstavler, universell utforming, informasjonsplakater, merking av traséer, 
fiskeplasser, rasteplasser, turhytter, badestrender og parkeringsplasser tilknytter 
friluftsområder og lignende.  

a) Det gis tilskudd til nye friluftslivanlegg. Dette innebærer også nye anlegg som står i 
nær forbindelse med eksisterende anlegg.  

b) Det gis tilskudd til drift og vedlikehold av eksisterende friluftslivanlegg. 
Eksempler på drift og vedlikehold er grusing av turstier og turveier, reparasjon av 
gjerdeklyvere og klopper.  

c) Det gis tilskudd til oppgradering av eksiterende anlegg. Stikkord i denne 
sammenheng er modernisering, universell utforming, sikkerhet med videre.   

3) Følgende anlegg kan ikke motta tilskudd: 

Opparbeidelse av trafikkareal (som gang- og sykkelvei, bil- og traktorvei, 
fartsdumper, trafikkbommer), typiske idrettsanlegg, lekeplasser med videre. Listen er 
ikke uttømmende.   

4) Ved etablering av nye friluftslivorganisasjoner kan det gis et starttilskudd på inntil kr 
10 000,-. Ved vurdering av om det skal gis tilskudd vil et avgjørende moment være om 
det finnes tilsvarende lag og foreninger i det aktuelle området som fra før ivaretar 
friluftslivinteressene.  

Forutsetninger for starttilskudd er: 

 Hovedarbeidsområdet til foreningen /laget må være utvikling, drift og 
vedlikehold av friluftslivanlegg. Anleggene skal i utgangpunktet være åpen for 
alle hele året.  

 Foreningen/laget skal ha en selvfinansiering på minimum kr 100,- pr. 
medlem/deltaker pr. år, og ha minst 15 medlemmer når det søkes om 
starttilskudd.  

 Søknaden må inneholde følgende: 
o Medlemsliste 
o Vedtekter 
o Kort rapport om organisasjonens virksomhet/mål/planer.  

5) Ved kostnadsoverslag skal det beregnes 200 kr pr. time pr. person i dugnadsinnsats.  
  



Retningslinjer for tilskudd til friluftslivanlegg  4 

 

Friluftsliv i Karmøy 
Karmøy kommune har i dag et godt friluftstilbud til befolkningen. Det er lagt godt til rette 
med turstier, turveier, klopper, gjerdeklyvere, turhytter med mer over store deler av 
kommunen. For å finne fram til turområdene kan kommunen tilby flere kart og brosjyrer 
som gjør det lettere å finne fram til friluftsattraksjonene. Det finnes også en egen nettside om 
turmål på Haugalandet, se www.friskifriluft.no.  

Planlegging og realisering av friluftslivsanlegg foregår ofte som et samarbeid mellom det 
offentlige og den frivillige sektoren. I Karmøy kommune har vi tradisjon for å samarbeide 
nært og godt med lag, foreninger, klubber, enkeltpersoner med videre innen friluftsliv. Dette 
samarbeidet har gitt gode resultater, og tilbakemeldingene fra foreningene er gode. Ved å 
kombinere frivillig dugnadsinnsats med kommunale midler til innkjøp får en realisert 
mange prosjekter.  

For enkelte typer friluftslivanlegg kan det i noen tilfeller være naturlig at mest formålstjenlig 
at kommunen tar et større ansvar for planlegging og gjennomføring. Dette kan skyldes at 
lokale lag og foreninger innen frilufslivsektoren ikke har den økonomiske kapasiteten, 
kompetansen med videre til å gjennomføre større prosjekter. Dersom frivillige lag og 
foreninger likevel vil gå i gang med større friluftsanlegg, stiller kommunen gjerne opp med 
råd og veiledning.   

Mange av oss har ikke muligheter for å ferdes i skog og mark uten en eller annen form for 
tilrettelegging. Det kan være at turveien er litt for bratt, gjerdet vi må klyve over er for høyt, 
merkingen av turstien er mangelfull og så videre. Karmøy kommune har vedtatt å legge 
universell utforming til grunn i sitt friluftsarbeid, og vi vil derfor legge stor vekt på at 
omsøkte tiltak tar hensyn til at vi har ulike forutsetninger til å ta oss fram, og at vi befinner 
oss i ulike livssituasjoner.  

Vi håper at retningslinjene vil bidra til ytterligere satsing på friluftsliv, og at tiltakene vil 
komme flest mulig til gode. Retningslinjene er laget med tanke på å få en mest mulig ryddig 
og rettferdig tildeling av midler. Videre er det lagt vekt på at midlene skal komme flest 
mulig til gode, og at søknadsprosessen skal være enklere for søker. Med dette ønsker vi alle 
lag, foreninger og andre som jobber med friluftsliv lykke til med arbeidet.  


