
SØKNADSSKJEMA

Bodø kommune støtter tilrettelegging for fysisk aktivitet for barn og unge på nærmiljøanlegg/lekeplasser. Støtteberettiget er tiltak 
ved private lekeplasser/nærmiljøanlegg og private anlegg på kommunal grunn (bruksrettsavtale). Eierforholdene kreves avklart og 
anlegget må være åpent for allmenn bruk. Søkeren må gjøre seg kjent med gjeldende lover og forskrifter knyttet til slike anlegg og 
utstyr. Detter er bl.a. NS-EN 1176 – «Lekeplassutstyr» og NS-EN 1177 – «Støtabsorberende lekeplassunderlag», Bodø kommunes 
kommunalteknisk norm kap. 6, forskrift om sikkerhet ved lekeplassutstyr og plan- og bygningsloven. Det må følges normal saksgang 
(byggesaksbehandling, gravemelding, osv.). Søkeren har ansvar for vedlikehold. Tiltak skal godkjennes av Byteknikk før evt. 
installasjon av utstyr og etter at arbeidet er utført. Alle lekeapparater skal være skiltet med: produsent/produktnummer.   
Ufullstendig utfylte søknader vil bli returnert.  
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Søker (Velforening, borettslag, el.): 

 

Org. nr.: 

Kontaktperson: 
 

Adresse: Postnr./Poststed: 

Epostadresse: 
 

Tel.: Mobil: 

Eiendommens eier: 
 

Gnr.: Bnr.: 

Eventuelt tilskudd kan overføres til søkers konto, nummer:  

Er det innvilget nærmiljøtilskudd til tiltaket/deler av tiltaket tidligere? Ja  
sett x   

 Nei    
sett x   

 

Hvis ja, hvilket år?  
 

 Hvilket beløp?  

Søknaden gjelder: 
(sett kryss) 

Nyetablering 
sett x   

 Endring 
sett x   

 Vedlikehold   
sett x   
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Tiltakets/prosjektområdets navn  

Beskriv tiltaket: 
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Søkers «egne midler» skal minimum utgjøre 1/3 av total kostnad. Egne midler i form av dugnadsinnsats medtas ikke. Bodø 
kommune kan bidra med 2/3 av totalkostnadene eller maks kr. 50.000,- (søknadsbeløp).   
KOSTNADER 
_______________________________ Beløp; kr. ________   
_______________________________ Beløp; kr. ________ 
_______________________________ Beløp; kr. ________       
_______________________________ Beløp; kr. ________ 
_______________________________ Beløp; kr. ________       
_______________________________ Beløp; kr. ________ 
_______________________________ Beløp; kr. ________       
_______________________________ Beløp; kr. ________ 

FINANSIERING  
Egne midler………………………………………. Beløp; kr. ________   
_______________________________ Beløp; kr. ________ 
_______________________________ Beløp; kr. ________       
_______________________________ Beløp; kr. ________ 
_______________________________ Beløp; kr. ________       
_______________________________ Beløp; kr. ________ 
_______________________________ Beløp; kr. ________       
_______________________________ Beløp; kr. ________ 

Total kostnad (NOK)  Søknadsbeløp (NOK) 
*(maks 2/3 av total-kostandene eller kr. 50.000,-) 
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 Bruksrettsavtale med Bodø kommune (ved private anlegg på kommunal grunn) 
 Dokumentasjon på ansvarsforsikring (ved planlagt eller etablert lekeplassutstyr) 
 Skisse av planområdet/planlagt tiltak 
 Dokumentasjon av utstyr som skal etableres (produsent/produktnr./osv.) 
 Dokumentasjon av planlagt fallunderlag (produsent/produktnr./osv.) 
 Bilder/fotodokumentasjon 
 Innhentede tilbud/prisoverslag el. 
 Regnskapsoversikt til borettslaget/velforeningen/el. 
 Annet: 
 Annet: 

Søkers underskrift 

*Ved underskrift av søknaden aksepteres betingelsene/krav knyttet til 
disponering av kommunalt nærmiljøtilskudd.  

Sted/dato:                          Underskrift: 

Kommunalt nærmiljø-/lekeplasstilskudd

www.bodo.kommune.no

Bodø Kom
m

une, Byteknikk, Postboks 319, 8001 Bodø - eller postm
ottak@

bodo.kom
m

une.no.
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