
Retningslinje for tilskudd 

 

1. Tilskudd til lekeplasser 

• Tilskudd kan gis til områder som er regulert til felles private lekeplasser/friområder. 

• Tilskuddet kan gis til vedlikehold/opprustning av felles private lekeplasser. Her kan du sjekke 

om område er regulert til felles privat lekeplass:  

https://kommunekart.com/klient/sandnes/publikum?urlid=0694564f-9fc7-44ab-9001-

218877051927  

• For lekeplasser regulert til felles privat, men der hjemmelen fremdeles står på Sandnes 

kommune, skal det i utgangspunktet foreligge en signert vedlikeholdsavtale med kommunen 

før tilskudd utbetales, for de lekeplassene hvor det ikke ligger en utbyggingsavtale til grunn. 

• Det kan gis tilskudd til nødvendig maskinarbeid, drenering, grus, sand, benker, lekeapparater, 

gjerder, planter, utskifting/reparasjon av utstyr/fjerning av defekt utstyr, o.l. Det vesentligste 

manuelle arbeidet forutsettes utført på dugnad. 

• Det kan gis inntil 50% kostnader eller kr. 35.000, - pr. i tilskudd pr. lekeplass. 

 

2. Søknadens innhold   

• Søknaden må inneholde oversiktskart, plan og kort beskrivelse av planlagt arbeid og 

kostnadsoverslag. Ved kostnadskrevende tiltak må det beskrives en etappevisferdigstilling. 

Arbeid som utføres på dugnad må også framgå av søknaden.  

• Søknaden må inneholde navn på velforening som søker om tilskudd, navn, telefon nr. og 

epost adresse til kontaktperson, kontonummer. 

• Kun fullstendige søknader med nødvendige vedlegg vil bli vurdert. 

 

3. Generelt 

• Tilskudd gis fortrinnsvis til opprusting av felles private lekeplasser, deretter til vedlikehold av 

felles private lekeplasser/friområder. 

• Ved prioritering mellom ulike områder tas det blant annet hensyn til dugnadsinnsats, om det 

finnes andre lekeområder i nærheten, trafikkforhold og antall barn.   

• Det prioriteres søknader sendt inn av velforeninger/borettslag/sameier registrert i Vellenes 

Fellesorganisasjon. 

• Opparbeiding må skje i henhold til gjeldende lover og forskrifter. 

• Tilskudd betales forskuddsvis etter at søknaden er godkjent. Søknader kan bli gjenstand for 

stikkprøvekontroll og søker må på forespørsel gi innsyn i søkers regnskap/betalte faktura. 

Uriktige opplysninger kan føre til at søker må tilbakebetale urettmessig mottatt støtte, miste 

retten til fremtidig støtte. 

• Søknader sendes elektronisk innen 01.09.22 for inneværende år, og innen 01.03.2023 for 

påfølgende år. Alle søknader skal sendes på elektronisk skjema som ligger på: www.xxxxx.no  

• Beregnet saksbehandlingstid: 6 uker.  
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