
 
 
 
Til Larvik kommune 

Larvik, 1. september 2015 
 
 
 
 
 
Ang. 15/30155 - Søknad om interkommunalt samarbeid 400 meter kunstisbane på Løveskogen 
 
Larvik idrettsråd har etter å ha mottatt informasjon og er i møte med Tjølling IF blitt orientert om de 
aktuelle planene for et flerbruksanlegg på Tjølling med bl.a. 400 m kunstfrossen skøytebane med 
bandyflate. Prosjektet er tenkt realisert som et interkommunalt samarbeidsprosjekt mellom Larvik og 
Sandefjord, noe Larvik idrettsråd ser mange fordeler i. 
 
Sandefjord Idrettsråd har uttrykt sin støtte til prosjektet, med begrunnelse i at prosjektet vil kunne gi 
både Larviks og Sandefjords befolkning tilgang til forutsigbare isforhold i tillegg til at begge byers 
skøyteklubber får gode forhold for sine aktive. De oppfordrer kommunene om å bidra til at det blir 
bygget en 400-meters kunstfrossen skøytebane i Tjølling som et interkommunalt anlegg. 
 
Larvik idrettsråd støtter dette synet, men savner en avklaring fra Larvik kommune på hvorvidt Larvik 
ønsker en kunstisflate, hvor denne bør plasseres, samt ønsket størrelse på et slikt anlegg. 
 
Det er flere arenaer i Larvik som er velegnet for et slikt anlegg, eksempelvis Fram og Månejordet hvor 
plasseringen er mer i sentrum for brukerne. Flere bygg i nærheten av Månejordet, samt 
kunstgressbanen benytter fjernvarme. Idrettsrådet mener at skøyteis er et kommunalt anliggende - i 
samarbeid med idretten i Larvik.  Kommunen bør ha en aktiv rolle i prosjektering, bygging og drift av 
et isanlegg. 
 
I kommunedelplan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv 2013-2016 er en 400 meters kunstisbane på 
IF Fram - Framparken omtalt. IF Fram har som kjent tatt en beslutning på at det ikke skal bygges en 
400 meters bane på sitt område. IF Fram har spilt inn et ønske om endring av formål på den gamle 
skøytebanen til bolig, næring og idrettsformål. IF Fram har videre spilt inn at de gjerne ser en isflate 
på sitt anlegg. Hvorvidt det blir avsatt tilstrekkelige arealer til en 250 m bane er ikke avklart p.t. – selv 
om området vil sikres utviklingsmuligheter for idrett. Idrettsrådet er åpen for en mulig 
omprioritering. 
 
Dette er bakgrunnen for at skøytegruppa i IF Fram i samarbeid med Sandefjord Skøiteklubb, nå har 
henvendt seg til Tjølling IF, med felles mål om å skape et interkommunalt anlegg til glede for 
skøytemiljøene og innbyggerne i Sandefjord og Larvik. 
 
Så vidt vi vet, er det kun Løveskogen som er aktuell i forhold til et interkommunalt samarbeid for 
Sandefjord kommune. Det er store økonomiske gevinster ved å realisere et slikt flerbruksanlegg som 
Tjølling IF har planer om. Et interkommunalt samarbeid vil kunne utløse 30 % ekstra spillemidler. Det 
er viktig å få avklart hvorvidt Sandefjord kommune er villige til å bli med på et interkommunalt 
samarbeid i forhold til hele prosjektet - eller kun 400 meter kunstisbane. Idrettsrådet mener at begge 
kommuner bør være med på hele prosjektet.  Vi er positive til at kommunenes bidrag på driftssiden 
divergeres 
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Det er en del usikkerhet i forhold til prosjektets finansiering. Spesielt med hensyn til kostnadene 
kommunen har framlagt i forholdt til tilrettelegging for fjernvarme. Prosjektet kan likevel vurderes 
uten en slik kostnad. Tjølling IFs prosjekt kan realiseres slik at det tilrettelegges for en senere 
påkobling til fjernvarme. 
 
Klubbene har utarbeidet en kalkyle med 2 senarioer. 

 400 meter kunstisbane 

 250 meter kunstisbane 
 
Slik idrettsrådet er forelagt kalkylen, viser det seg at det er lønnsomt for begge kommunene å satse 
på et interkommunalt anlegg, framfor å bygge hver sin 250 meter kunstisbane. Det planlagte 
anlegget er i tillegg et flerbruksanlegg, som rommer flere sommer- og vinteraktiviteter.  
 
Viser til Kommunedelplan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv 2013-2016, kapitel 7.2.1 «Larvik 
kommune skal vurdere interkommunale samarbeidsformer for enkelte typer kostnadskrevende 
anlegg».  Vi mener kommunen bør kvalitetssikre de framlagte kalkylene og legge fram kalkyler på 
alternative prosjekter som Larvik kommune anser som realiserbare. 
 
Begge kommunene synes å være avventende i forhold til nærmere avklaringer rundt finansiering, før 
de vil imøtekomme er intensjonsavtale om et interkommunalt samarbeid. Problemet her er at det er 
avgjørende for finansieringen hvor mye kommunene er villige til å bidra med inn i et interkommunalt 
samarbeid, både i forhold til investering og drift. 
 
Det er også avgjørende at kommunene inngår intensjonsavtale før eventuelt spillemiddelsøknad kan 
sendes. 
 
 
Larvik idrettsråd anbefaler at kommunen 
 

1. tar stilling til: 

 om kommunen ønsker å bidra til at det etableres et (eller flere) kunstisanlegg i 
kommunen. 

 hva slags anlegg som er hensiktsmessig 

 ønsket beliggenhet. 
 

2. stiller seg positive til intensjonen om et interkommunalt samarbeid i forhold til 
anleggsplanene på Tjølling, forutsatt at kalkylene stemmer og er gunstige i forhold til 
alternative prosjekter. 

 
3.  etablerer en bred sammensatt gruppe med deltagere administrasjonen, politikere og 

idrettsråd som kan jobbe fram en god strategi for hva Larvik skal ha av idrettsanlegg for 
fremtiden  

 
 
Vennlig hilsen 
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for Larvik Idrettsråd 
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