
Trøndelag fylkeskommune 

RETNINGSLINJER FOR TILSKUDD TIL KULTURBYGG 
(Fylkeskommunens retningslinjer er et tillegg til Kulturdepartementets retningslinjer fra 2010.) 

1. Formål 

Tilskuddet skal bidra til egnede lokaler og bygninger som gir rom for ulik kulturell virksomhet. 

Det kan søkes tilskudd til kulturhus, flerbrukslokaler eller spesiallokaler som bibliotek, 

museumsbygg, scenekunstlokaler, eller lokaler for formidling av visuell kunst. 

 

2. Hva kan midlene brukes til 

Midlene kan brukes til nybygg, ombygging og modernisering, men ikke til ordinært vedlikehold 

eller drift.   

 

3. Hvem kan søke 

Søkere om tilskudd kan være kommuner, organisasjoner, institusjoner, stiftelser, lag og 

foreninger.  

 

4. Planlegging av bygg 

Lokalene skal være planlagt ut fra definerte behov og sammen med aktuelle brukere. De bør 

være fleksible og tilrettelagt for parallelle funksjoner og flerbruk.  

 

5. Kommunal plan 

Prosjektet skal være forankret i kommunale planer.  

 

6. Åpen for all lovlig kulturvirksomhet 

Lokalene skal være åpen for all lovlig kulturvirksomhet. Ingen må stenges ute av religiøse, 

sosiale eller politiske hensyn.  

 

7. Kvalitetssikring av planene. 

Plan for bygget må kvalitetssikres med hensyn til funksjonalitet og kulturfaglige krav 

(akustikk, siktlinjer, scenekrav, lyd- og lysteknikk osv) Dette må dokumenteres i søknaden. 

 

8. Krav til bygg 

Byggeprosjektet skal gjennomføres i henhold til gjeldende bestemmelser i plan- og 

bygningsloven. Lokalene skal være universelt utformet i samsvar med gjeldende lover og 

forskrifter. Lokalene skal gis en god estetisk utforming. 

 

9. Krav til søknaden 

I tillegg til vedlegg som framgår av søknadsportalen må søknaden inneholde tegninger, 

dokumentasjon av gjennomførings og finansieringsansvar, fremdriftsplan, driftsansvar med 

plan for forvaltning, drift og vedlikehold. 

 

10. Kulturformål i minst 20 år 

Kulturbygg som mottar tilskudd fra spillemidlene skal benyttes til kulturformål i minst 20 år. 

Bruksendring til annet enn kulturformål kan ikke skje uten skriftlig forhåndsgodkjenning fra 

fylkeskommunen. 

 

11. Godkjente kostnader 

Tilskudd kan utgjøre inntil 1/3 av godkjente prosjektkostnader for kulturbygget. Dersom 

kulturbygget skal samlokaliseres med andre virksomheter, skal det foretas en kostnadsdeling 

av fellesarealer og sambruksarealer. 

 

12. Søknadsfrist og prioritering av søknader 

Søknaden skal fremmes gjennom den kommune der bygget skal ligge. Hvis det fremmes flere 

søknader fra kommunen må et politisk organ vedta en prioritering av søknadene. Søknaden 

oversendes elektronisk via www.idrettsanlegg.no.  

Søknadsfrist er 1.juni. 


