
 

Protokoll styremøte LIR nr. 3 – 2014/2015 

 
Dato:  10. september 2014 
Sted:  Tjølling IF 
Tid:  18:00 - 21:00 
 

Innkalt Signatur: Tilstede 

Ann-Kristin Aanstad  X 

Nils Morten Halvorsen  X 

Bjørn Omholt  X 

Grete Larsen Telle  X 

Einar Knutsen  X 

Thor Morten Hem   

Solbjørg Farstad Bergene (BIL)  X 

Baard Hoffgaard (vara BIL)   

Jarle Gogstad (vara)  syk 

Marit Fjellet (vara)   

Saker 

Sak 13/2014 Godkjenne innkalling og saksliste, samt saker til eventuelt. 
  Vedtak: Godkjent OK, ingen saker til eventuelt. 
Sak 14/2014 Godkjenne protokoll fra forrige styremøte 1 og 2.   
  Vedtak: Godkjent OK, etter noen små endringer. 
Sak 15/2014 Post:  

 Nyhetsbrev fra Vestfold Idrettskrets (september er sendt pr. e-post) 

 Nyhetsbrev fra Larvik idrettsråd for juli - med kontingent sendt ut 9. juli. 
«Her finner dere informasjon om: 
1. Driftstilskudd fra Larvik kommune 
2. Vare- og tjenestemoms 2014 
3. Kommunal medfinansiering idrettsanlegg 2014 
4. Fordeling av spillemidler til anlegg for fysisk aktivitet 2014 
5. Lokale aktivitetsmidler (LAM)  
Se oppslag i ØP 30.07.2014: Har fått 19 millioner hittil i år!» 

 7.6.2014: E-post fra Larvik Svømmeklubb vedr. Stevneavvikling (ref. e-post 2014-
06-06 Brev til LSK vedr stevner.pdf) 

 Bestemmelser om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet – 2014. Utvalgte 
nyheter fra VFK (se vedlegg) 

 Bestemmelser om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet - 2014" – 
rabatter: Verdi av rabatter skal ikke lenger medtas som delfinansiering. Ref. 
"Bestemmelser om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet -2014" (V-0732) 
- punkt 2.2.9. 

http://idrett.speaker.no/Documents.ASP?WCI=wiDocuments&Insert=False&WCE=ceShowFolder&WCU=85&FolderId=1457570
http://www.idrett.no/krets/vestfold/omidrettskretsen/Sider/Nyhetsbrev.aspx
http://idrett.speaker.no/Downloads/85/docs/Nyhetsbrev_JULI_2014.pdf
http://www.op.no/sport/article7501467.ece
http://www.regjeringen.no/Upload/KUD/Idrett/Publikasjoner/V-0732B-2014.pdf


 Larvik kommune: Onsdag 24. september arrangeres temamøte om 
levekårsforskjeller og barnefattigdom. 
Sted: Sliperiet kl. 17:30 – 19:45. Påmelding 18. sept.  (Ref. e-post) 

Vedtak: De som har anledning til å delta melder seg på direkte til 
lill.tove.skoglund@larvik.kommune.no innen 18. sept. 

 Larvik kommune: Ung i Larvik, konferanse 14.10 2014. Aktiv Larvik skal ha stand. 
Tidspunktet som er aktuelt for styret i Larvik idrettsråd er 18.00 – 20.00. 
Ikke påmelding, men si gjerne fra lill.tove.skoglund@larvik.kommune.no - 
dersom du blir med. 

 

 28. oktober 9-15:30 er det konferanse om arbeid og psykisk helse 

 

 NIF arrangerer et anleggspolitisk seminar på Rica Nidelven Hotel i Trondheim 
18. og 19. oktober. Formålet med seminaret er å diskutere norsk idretts 
fremtidige anleggspolitikk og hvordan vi sammen kan nå de målene vi setter oss. 
Program, påmelding og info 

Vedtak: Larvik idrettsråd synes konferansen er for dyr. Dersom leder ønsker 
å delta er det OK, og aller helst hadde det vært fint om politikere eller 
idrettsavd. i kommunen også ville delta på dette seminaret. Ann-Kristin 
sender programmet til de som kan være aktuelle. 

 

 VIK: Regional idrettsrådssamling, Sandefjord 21.-22.november 2014 
Vi fortsetter tradisjonen med å arrangere en samling for alle idrettsrådene I 
Buskerud, Telemark og Vestfold, det året det ikke er nasjonal konferanse – og i år 
er det Vestfold sin tur til å være arrangør. 
 Vi skal være på Rica Park i Sandefjord 21.- 22.november (fra kl 18 på fredag til ca 
14 på lørdag). Håper mange har lyst til å delta  
 Er det noen temaer dere ønsker at vi setter opp på programmet? 
 Gi meg en tilbakemelding, helst innen 15. september. 
 Med sportslig hilsen Anne Katrine Aas 

Vedtak: Her ønsker vi at flest mulig deltar, og vi bør gi en tilbakemelding til 
programmet innen 15. sept. (behandles videre pr. e-post) 

 
 
Sak 16/2014 Økonomi:  

  Saldo:  
Konto 1  kr   547 073,59  
Konto 2  kr    99 777,78  

kr   646 851,37  

 
  Utgifter, inkl. Aktiv Larvik pr: 10. sept. = kr 268 901,82  
  Kontingenter (sendt ut 9. juli) = kr    31 700,00 er innbetalt fra 19 idrettslag. 

 
Fullmaktsinnehavere konto:  
Det skal være klargjort for at 2 personer må signere i nettbank. 

 
Vedtak: Ann-Kristin sjekker status på nettbank-signering, og purrer opp 
kontingenter. 

 

mailto:lill.tove.skoglund@larvik.kommune.no
mailto:lill.tove.skoglund@larvik.kommune.no
http://www.larvik.kommune.no/no/Nyheter/Ung-i-Larvik/
mailto:lill.tove.skoglund@larvik.kommune.no
http://www.larvik.kommune.no/midtimagen
http://www.idrett.no/kalender/Sider/Anleggskonferanse-.aspx


Sak 17/2014 LAM-midler (behandlet pr. e-post) 
 
Vi fikk følgende info fra NIFs nettsider: Fordeling av LAM for 2014 vil skje fra 5. juni til 5. desember.  
Info om registrering ble sendt til idrettsrådet 10. juni. 
LAM-tildelingen ble sendt til godkjenning 14. juli (VIK). Pengene ble utbetalt til klubbene 14. august. 
 
Hele summen på 1 745 466,- er delt i tre, hvor aldersgruppen 6-12 er tildelt 33 %, og aldersgruppen 
13-19 er tildelt 44 %.  
 

SAKSOPPLYSNING: 
Forslag til fordeling ble behandlet pr. e-post den 18. juni: 
«Alternativ B med ekstra midler til Larvik HC og Larvik Skate.» 
 
Ved registrering viste deg seg at det ikke var mulig å tildele midler til eksterne (Larvik skate) 
Ann-Kristin sendte henvendelse til NIF-support 21. juni. De kjente ikke til dette; og mente at 
alle organisasjoner må være med I NIF (viser til tolkning av KUDs retningslinjer pkt. c). 
  
Vi ble også anbefalt å tildele til de klubbene vi har på lista under Larvik Idrettsråd av VIK. 

 
 
Sak 18/2014 Ekstratildeling: midler til kommunal medfinansiering av idrettsanlegg 

 Larvik IR var aktiv høringspart i saken. (Behandlet pr. e-post) 
 
5 millioner ble bevilget til idretten fra regnskapsoverskuddet i 2013 
 under behandlingen av Regnskap 2013 i Kommunestyret den 14. mai. 
 
I tillegg ble det innvilget 1,8 mill. til Larvik Skis søknader under behandlingen av  
SØKNADER OM TILSKUDD TIL BEHANDLING I FORBINDELSE MED STRATEGIDOKUMENTET 2014-17 
 
Nå gjenstår det ca 3,4 mill. av etterslepet på 10,2 mill. De 5 millionene ble fordelt på 10 idrettslag:  

1. Larvik Ski    kr 1 656 700,- 
2. Larvik Turn & IF    kr 62.500,- 
3. Nesjar IF    kr 700.000,- 
4. Hedrum jeger- og fiskerlag  kr 97.000,- 
5. Larvik Orienteringsklubb   kr 107.000,- 
6. Nanset IF    kr 718.000,- 
7. Farris sportsskyttere   kr 974.300,- 
8. Kjose IL     kr 141.300,- 
9. Halsen IF    kr 271.600,-* (delutbetaling) 
10. Tjølling IF    kr 271.600,- * (delutbetaling) 

 
 
Sak 19/2014 Spillemidler 2015 (ref. ny oversikt) 
Larvik leverte 17 søknader på til sammen 15,8 mill. i spillemidler for 2014.  
 
Innen fristen 1. sept. Ble det levert inn 15 nye søknader. 
Det er 15 ordinære- og 7 nærmiljø-søknader, 22 totalt. 
Samlet anleggskostnad er på ca. 147 mill. og det søkes om ca. 31 mill. i spillemidler. Over 60 % av 
søknadene er kommunale. Det søkes om ca. 12,6 mill. i kommunal medfinansiering fra idrettslagene 
(m.fl.) Det betyr at idrettslagene nå søker kommunen om ca. 15,3 mill. i medfinansiering. 
 
Vedtak: 

 Ann-Kristin kontakter Kvelde vannskiklubb for en nærmere redegjørelse av deres planer. 

 Idrettsrådets prioriterte innstilling sendes kommunen. 
 

http://www.idrett.no/tema/stotteordninger/lam/Sider/default.aspx
http://idrett.speaker.no/Downloads/85/docs/LAM_2014.pdf
http://www.idrett.no/tema/stotteordninger/Documents/IDRETT-692115-v1-KUD_-_Tilskudd_lokale_lag_og_foreninger_2014.pdf
http://innsyn2.e-kommune.no/innsyn_larvik_politisk/wfdocument.aspx?journalpostid=2014037386&dokid=849897&versjon=2&variant=A&ct=RA-PDF
http://innsyn2.e-kommune.no/innsyn_larvik_politisk/wfdocument.aspx?journalpostid=2013059071&dokid=755316&versjon=18&variant=A&
http://innsyn2.e-kommune.no/innsyn_larvik_politisk/wfdocument.aspx?journalpostid=2013059071&dokid=755316&versjon=18&variant=A&
http://idrett.speaker.no/Downloads/85/docs/Larvik_Idrettsråd_høringsuttalelse_til_søknader_i_forbindelse_med_strategidokumentet_2014-17.pdf


Sak 20/2014 KLUBB-KVELD 

Vedtak: 
Dato: Mandag 27. oktober, innspill fra klubbene innen 13. oktober.  
Endelig program utarbeides i styremøte 16. oktober. 
 
Ann-Kristin sender e-post til klubbene og ber om tilbakemelding i forhold til 
deltagelse, tema og innspill på følgende: 
 
1. Forsikringer og annet: spørre hvilke selskaper klubbene benytter 
2. Arrangements-kompetanse og erfaringsutveksling 
3. Fond Frivilligsentralen og andre tilskuddsordninger. 
4. KlubbAdmin – og/eller andre systemer 
5. Trenerlønninger, kompensasjoner – hvordan gjør idrettslagene dette? 
6. A-ordningen (Altinn) 
7. Kontingenter og treningsavgifter: Hvilke satser og hva dekker disse? 
8. Anlegg 
9. Rekruttering 
10. Aktiv Larvik 
11. Valget 2015 – hvilke saker synes klubbene er viktig for idretten i Larvik? 
12. VISJON for Larvik 

 

 
Sak 21/2014 Status Aktiv Larvik 
  Kort gjennomgang ved Ann-Kristin. Prosjektperioden løper ut 2014.  
  Konklusjon er at prosjektet bør overføres til varig drift. Aktiv Larvik er 
  sektoroverbyggende, og kan være en viktig brobygger på tvers av de offentlige 
  sektorene. Styringsgruppa ved Larvik kommune, Larvik idrettsråd, Vestfold 
  fylkeskommune og Vestfold idrettskrets spiller inn forslag til en 
  organisasjonsform for videre drift.  
 
 
Sak 22/2014 Kommunevalg og politisk arbeid 
  Viser til NIFs nettside for kommune- og fylkestingsvalget 2011 
  og Larvik IR: Fått øynene opp for idretten  

Vedtak: 
Idrettsrådet ønsker innspill fra klubbene på saker de synes er viktig å ha med inn i 
partiprogrammene. Ann-Kristin sender e-post, ref. sak 20. 

 

http://aktivlarvik.no/
http://www.idrett.no/tema/valg2011/Sider/Valg2011.aspx
http://www.idrett.no/tema/valg2011/Documents/Larvik%20IR_F%C3%A5tt%20opp%20%C3%B8ynene%20for%20idretten_%20OP%2010092011.pdf


ORIENTERINGSSAKER: 

 15. august: MVA-kompensasjon: Fulgt opp og bistått klubber med registrering 

 Fordeling av fast leietid i Farrishallen/svømmehallen sesongen 2014-2015: 
Bassengtid for svømmeklubben: Etter mye e-post korrespondanse fram og tilbake samt 
telefoner, er det nå besluttet at Svømmeklubben, Masters, leier hallen i Kvelde tirsdager 
fremover inntil videre. 

 Fordeling av fast leietid i de kommunale idrettshallene for sesongen 2014 

 Moms-komp anlegg må bedres 
Årets moms-komp. til idrettsanlegg er kraftig redusert 
«I et oppslag i Finansavisen av 28. august i år går det frem at årets moms-kompensasjon til 
idrettsanlegg blir avkortet med så mye som 42 %. Dermed får idrettslag som bygger anlegg kun 
refundert 58 % av momsutgiftene. 
Dette står i sterk kontrast med Stortingets målsetninger om at det frivillige ikke skal betale moms 
på investeringer i idrettsanlegg og øvrige varer og tjenester. 
Årets avkortning skaper en vanskelig situasjon for alle idrettslag som går med planer om å bygge 
anlegg, og dette vil utvilsomt føre til at noen prosjekter skrinlegges eller utsettes. 
Vestfold idrettskrets har tatt opp saken med politikerne både på fylkesnivå og med 
vestfoldbenken» 

 Bedrede rammer for anleggsfinansiering 
Kulturdepartementet har offentliggjort de reviderte forskriftene for bestemmelser om tilskudd til 
anlegg for idrett og fysisk aktivitet for 2014. NIFs innspill i årets revideringsprosess er ivaretatt av 
departementet 

 Kommunen anker Turn-dom: - Dette er lavmål 

 Kurstilbud fra Vestfold idrettskrets høsten 2014 

 Ny ordning for politiattest 

 Fond for fritidsaktiviteter 
Frivilligsentralen i Larvik og Predikantringen har avsatt midler til drift av et fond 

REPRESENTASJON 

 19. juni sommerlunsj i Bøkekroa med Larvik Turn & IF, Nanset, Tjølling, Stag, Nesjar, Kvelde, 

Halsen. 

 20. juni 2014 Møte vedr. Områdeplan Martineåsen 
Ref.  prosjektleder: Ingerid Heggelund  
«Vi har akkurat startet opp arbeidet med å utarbeide en områdeplan for Martineåsen/Kleiver 
med mål om å tilrettelegge for ny boligutvikling. 
Arbeidet er ikke varslet enda, men jeg ønsker å få innspill så tidlig så mulig tidlig i prosessen. 
Har sett litt på eksisterende idrettsmiljø i nærområdet ( Larvik Ski )og ser på mulighetene for å 
tilrettelegge for nye, kanskje samordne flere aktiviteter. 
  
Planen tar utgangspunkt i Sky Skole og med mulig utvidelse av denne. Kleivertjønn inngår 
også som en sentral del av planen. Ihht. RPBA, Vestfold Fylkeskommune skal planen 
tilrettelegge 725 daa. til boligformål, med middels arealutnyttelse. 
Dvs. at man ser for seg en langsiktig utbygging av området med opp mot 1500-3000 boliger. 
Det hadde vært fint å diskutere noen av de tankene jeg har gjort meg så langt, med dere. 
Idrett kan bli et nøkkeltema i planleggingen.» 

  

 27. august: møte i juryen for Idrettspris 2014. Prisen deles ut på Kulturnatten 8. november. 

 25. august Årsmøte LHK: Stevner revisorfirma etter økonomisk rot i flere år. VIK sender klubben 
info om rutiner i forb. med årsmøte, oppdatering av lover etc. 

 30. august: Offisiell åpning av rulleskøytebanen i Bugården m/anleggsmøte 

 30. august: Offisiell åpning av Tjølling IF kunstgressbane 

 3.-4. sept. Omvisning av idrettsbyen Larvik for Idrettsstudenter fra HIT. 

 Minta – hver mnd. 

 Idrettssjefen – faste møter hver 3. uke. 

http://www.larvik.kommune.no/no/Los-struktur/Emneord-a-a/Idrettsanlegg/
http://www.idrett.no/krets/vestfold/nyhetsarkiv/Sider/Moms-komp-anlegg-m%C3%A5-bedres.aspx
http://www.idrett.no/nyheter/Sider/Bedrede-rammer.aspx
http://www.op.no/sport/article7564052.ece
http://www.idrett.no/krets/vestfold/utdanning/Documents/VIK%20Kompetanse%20-%20KURS%20Kursplan%20H%C3%B8st%202014%20ajour%20per%2011.8.2014.pdf
http://www.idrett.no/krets/vestfold/nyhetsarkiv/Sider/Ny-ordning-for-politiattest.aspx
http://larvik.frivilligsentral.no/?pageslug=fond-for-fritidsaktiviteter-14761
http://www.op.no/larvikhk/article7548145.ece
http://www.op.no/sport/article7557526.ece


POLITIKK 

 
Veien videre for kommuneplan og kommunedelplaner 
Kommuneplanens arealdel, kommunedelplanene for Larvik by og Stavern by for perioden 2015 – 
2027, er sendt til politisk behandling. 

Administrasjonen orienterte om innholdet i dokumentene i Kommuneplanutvalgets møte den 4. 
september. (KPU-006/14 Vedtak: Tas til orientering. Saken realitetsbehandles 23.09.14.) 
De 3 arealplanene 1. gang behandles i Kommuneplanutvalget den 23. september. 
Sakene forsetter så til Formannskapet den 15. oktober og Kommunestyret den 22. oktober.  
Rådmannens forslag til vedtak er at sakene legges ut til offentlig ettersyn i en periode på 7 uker etter 
Kommunestyrets behandling.  
Rådmannen legger opp til sluttbehandling av planene i Kommunestyret i mars 2015. 

 
1. Kommuneplanens arealdel 2015-2027 - 1.Gangs behandling 
Vedlegg 2: Konsekvensutredning av de anbefalte innspillsområdene 
11 STK. 
LØVESKOGEN: OMRADE I 1‐A 

INNSPILLET:   
Tjølling idrettsforening ønsker å få avsatt gårdstunet midt i idrettsanlegget på Løve til 
idrettsformål. Grunneier er Lise Andreassen og hun er enig om å få avsatt sitt område til 
idrett. Hun ønsker å flytte til en bolig innenfor det området hun ønsker å få lagt inn i 
planforslaget som er B15-A (18 daa er her anbefalt). gårdstunet ligger mellom tribunen og 
Tjøllinghallen.  
 
KONKLUSJON:   
Rådmannen foreslår at dette området legges inn i planforslaget, som idrettsformål. Da det er  
uheldig å ha et gårdstun midt inne i et idrettsområde og at idrettsområdet kan få en bedre  
utforming. 

 
KVELDE: OMRADE I 12‐A  
 

Anbefaling:  
Det anbefales at området avsettes til grønnstrukturformål i kommuneplanen. Aktivitetene på 
området vil kunne videreføres. Det anbefales også at det utarbeides en skjøtselsplan for de 
kommunalt eide friområdene i området rundt idrettsanlegget. 
KONKLUSJON:  
Rådmannen anbefaler at området tas inn i planforslaget og avsettes til idrettsområde, da 
området allerede er tatt i bruk til ulike idrettsaktiviteter. Det forutsettes at det ikke kan 
bygges bygninger på arealet. Grunnet til det er at området da kan dyrkes opp dersom det 
skulle bli behov for det 

 
KVELDE: OMRADE I 14‐A  

KONKLUSJON:  
Rådmannen anbefaler at området tas inn i planforslaget og avsettes til grøntstruktur.  
Grunnen til at kommunen ønsker å avsette området til grønnstruktur, er at vi ønsker å  
beholde området med de aktivitetene som gjøres i dag og at det er mulig under formålet  
grønnstruktur. I tillegg kan området dyrkes opp dersom de skulle bli behov for det. 

 
KVELDE: OMRADE I 15‐A 

KONKLUSJON:  
Rådmannen anbefaler at området tas inn i planforslaget og avsettes til grøntstruktur.  
Grunnen til at kommunen ønsker å avsette området til grønnstruktur, er at vi ønsker å  
beholde området med de aktivitetene som gjøres i dag og at det er mulig under formålet  
grønnstruktur. I tillegg kan området dyrkes opp dersom de skulle bli behov for det. 

http://www.larvik.kommune.no/no/Nyheter/Veien-videre/
https://ssl.larvik.kommune.no/soknad/innsyn.aspx?response=mote&moteid=1875&scripturi=/soknad/innsyn.aspx&skin=infolink&
https://ssl.larvik.kommune.no/soknad/innsyn.aspx?response=mote&moteid=1875&scripturi=/soknad/innsyn.aspx&skin=infolink&
http://innsyn2.e-kommune.no/innsyn_larvik_politisk/wfdocument.aspx?journalpostid=2014059168&dokid=884441&versjon=1&variant=A&ct=RA-PDF


 
HVARNES: OMRADE I 17‐A 

KONKLUSJON:   
Rådmannen anbefaler at dette området tas inn i planforslaget og avsettes til idrettsformål.  
Grunnen til det er at vi mener at det her er lagt til rette for så mye at det kan kalles et  
nærmiljøanlegg 

 
KROKEN I KJOSE: OMRADE I 24‐A 

KONKLUSJON:  
Rådmannen foreslår at dette området tas inn i planforslaget, og avsettes til parkering.  
Grunnen til det er at området brukes til parkering til fotballøkka bakenfor. 

 
KROKEN I KJOSE: OMRADE I 25‐A  

KONKLUSJON:  
Rådmannen anbefaler at dette området settes av som grønnstruktur og ikke til idrettsformål.  
Grunnen til det er at dersom det settes av til idrettsformål som er et utbyggingsformål kan 
det tillates bygninger i området, noe som ikke er ønskelig. I tillegg er det etter veilederen til  
Kommuneplanens arealdel beskrevet at friområder brukes for å fastlegge grønne arealer som 
skal opparbeides til allmenn bruk og opphold. Det kan eksempelvis være lekeplasser, løkker 
og badeområder. Her er det snakk om en fotballøkke. 

 
KROKEN I KJOSE: OMRADE I 26‐A  
 

Anbefaling  
Det anbefales at området avsettes til grønnstrukturformål i kommuneplanen. Aktivitetene på 
området vil kunne videreføres.  
KONKLUSJON:  
Rådmannen anbefaler at dette området settes av som grønnstruktur og ikke til idrettsformål. 
Grunnen til det er at dersom det settes av til idrettsformål som er et utbyggingsformål kan 
det tillates bygninger i området, noe som ikke er ønskelig. I tillegg er det etter veilederen til 
Kommuneplanens arealdel beskrevet at friområder brukes for å fastlegge grønne arealer som 
skal opparbeides til allmenn bruk og opphold. Det kan eksempelvis være lekeplasser, løkker 
og badeområder. 

 
DOLVEN: OMRADE I 32‐A  
 

Anbefaling:  
Det anbefales at området for skytebane/idrettsformål begrenses til området som var i bruk 
som skyteanlegg fram til ca. 2002.  
KONKLUSJON:  
Rådmannen anbefaler at området tas inn i planforslaget og avsettes til idrettsformål. Det 
forutsettes at dyrka mark mot nord benyttes til å lage støyvoll for å begrense støyen til 
omkringliggende bebyggelse. Det forutsettes også at det lages en egen reguleringsplan for 
skytebanen. 

 
MANEJORDET: OMRADE I 36‐A 

KONKLUSJON:  
Rådmannen anbefaler at området tas inn i planforslaget og avsettes som grønnstruktur.  
Grunnen til at området ikke avsettes til idrettsformål, er at kommunen ikke ønsker bygninger 
i  området, samt at det er viktig å bevare området åpent da det ligger som et innfartsområde 
til Vestmarka. I tillegg bevares mulighetene for senere å ta det i bruk til dyrka mark, dersom 
det skulle bli nødvendig. 



 
BJØRNDALEN: OMRADE I 37‐A 

KONKLUSJON:  
Rådmannen anbefaler at selve traseen avsettes til idrett. Dette vil sikre skogen som ligger 
rundt trassen. 
 

Vedlegg 5: Konsekvensutredning av de ikke anbefalte innspillsområdene 
8 STK.  
HELGEROA: OMRADE B 64‐A (beholdes som idrettsformål) 
Innspillet ligger innenfor reguleringsplan for Berg skole og Nesjar idrettsforening.  
 
LØVESKOGEN: OMRADE  I 3‐A og I 4‐A (Tjølling idrettsforening) 
 

INNSPILLET:    
Tjølling idrettsforening ønsker å avsettes arealene under kraftledningen og nær 
kraftstasjonen til parkering. Deres utbyggingsplaner kan endre dagens parkeringsplass. Det er 
også positivt at parkeringen blir litt lenger unna selve anlegget. Innspillene om å bruke 
arealene til parkering kommer også av at arealene ikke kan brukes til andre 
utbyggingsformål. 
KONKLUSJON:  
Rådmannen foreslår at dette området ikke tas med i planforslaget, da området er en del av 
et større område som er dyrkbar jord. Idrettslaget har pr. i dag flere arealer som ikke er i 
bruk, samt at de har mer areal som de først kan ta i bruk. Dersom det så skulle vise seg å bli 
behov for dette arealet på et senere tidspunkt bør området vurderes på nytt senere. 

 
RINGDAL: OMRADE I 6‐A (Fokus MC) 

KONKLUSJON:  
Rådmannen anbefaler at innspillet ikke tas inn i planforslaget, da det vil stadfeste dagens  
bruk som Aktiviteten støyer for omkringliggende bebyggelse, samt skaper problemer for de 
tilgrensede landbruksarealene. Samt at det ligger innenfor et nasjonalt viktig kulturlandskap. 

 
OMSLAND: OMRADE I 21‐A (Larvik Modellflyklubb) 

Anbefaling:  
Det anbefales at innspillsområdet ikke tas inn i kommuneplanens arealdel som idrettsformål.  
Bruken av området må baseres på gjeldende avtaler og tillatelser. 
 
KONKLUSJON:  
Rådmannen anbefaler at innspillet ikke tas inn i planforslaget, da det vil stadfeste dagens 
bruk som Aktiviteten støyer for omkringliggende bebyggelse, samt skaper problemer for de 
tilgrensede landbruksarealene. Samt at det ligger innenfor et nasjonalt viktig kulturlandskap 

 
MALERØD: OMRADE  I 27‐A (NMK Larvik) 

Anbefaling:  
Ut fra en samlet vurdering konkluderes med at den samfunnsnytte som crossbanen på 
omsøkte arealer vil ha gjennom organisert engasjering av motorinteressert ungdom er av en 
slik tyngde at de landbruksmessige interesser bør kunne vike.  
 
KONKLUSJON:  
Rådmannen foreslår at området ikke tas inn i planforslaget, da området ønskes avsatt til 
næringsområde, del av innspill N1-A Klova. 

 
AARES:  OMRADE I 31‐A (Larvik skytterlag) 

KONKLUSJON:  
Rådmannen anbefaler ikke at dette området tas med i planforslaget, da området ansees 
uegnet til en ny skytebane.  

 

http://innsyn2.e-kommune.no/innsyn_larvik_politisk/wfdocument.aspx?journalpostid=2014059168&dokid=884442&versjon=1&variant=A&


DOLVEN: OMRADE I 38‐A  
Brunlanes JFF og Brunlanes Sportsskyttere ønsker å få utvidet sin skytebane på Dolven 
 

Anbefaling:  
Ut fra en landbruksfaglig vurdering konkluderes med at området kan tas i bruk til skytebane.  
Det bør unngås at dyrkbar jord blir varig nedbygd.  
 
KONKLUSJON:   
Rådmannen anbefaler ikke at området tas inn i planforslaget, da dette innspillet er en 
utvidelse av eksisterende anlegg som allerede støyer mer enn tillatte grenser på eksisterende 
område. 
 

2. RULLERING AV KOMMUNEDELPLAN FOR LARVIK BY 2015 - 2027. 1. GANGS 
BEHANDLING. 

HALSEN: OMRÅDE I 1‐L, er konsekvensutredet: 
ØNSKET FORMÅL: idrett 
 
B2-L Vestre Fagerli, er konsekvensutredet: 
I planen foreslås det at ca 5 daa i den sørlige enden endrer formål fra friområde til boligområde. 
 
Innspillene som ikke ble tatt med, er vurdert på følgende måte:  
BN8-L Fram: Gjeldende plan som er vedtatt i desember 2013 vurderes som tilstrekkelig. 
 

3. Kommunedelplan for Stavern by 2015-2027 - 1. gangs behandling 
Vedlegg 2: Konsekvensutredning av de anbefalte innspillsområdene 
- Her er det noen få LNF-områder som anbefales endret til boligformål og Offentlig og privat 
tjenesteyting, disse virker godt begrunnet. 
 
Vedlegg 5: Konsekvelsutredning av de ikke anbefalte innspillsområdene 
- Vi opplever her at Rådmannen har ivaretatt hensyn til idrett og LNF-områder på en god måte. 
 
STAG Ved GRESBANEN: OMRÅDE B2‐S  
Innspill 2 –              
KONKLUSJON: 
Rådmannen anbefaler ikke at dette området tas med i planforslaget, da det vil skape konflikt i 
forhold til bruken av idrettsbanen. 
 
STAG Ved GRESBANEN: OMRÅDE B9‐S  
Innspill 9 –              
KONKLUSJON: 
Rådmannen anbefaler ikke at dette området tas med i planforslaget, da det vil være i mot  
Stag sine ønsker, samt at det er behov for å beholde adkomsten til Gressbanen fra denne  
Siden 
 
SOLSTAD: OMRÅDE 03‐S 
KONKLUSJON:  
Rådmannen anbefaler at området ikke tas inn i planforslaget, da man ønsker at området fremdeles 
skal være et idrettsområde. 
 
GRUSBANEN: OMRÅDE F3‐S 
KONKLUSJON:  
Rådmannen anbefaler ikke at dette området tas inn i planforslaget, da området brukes av  
Staverns befolkning hele året. 
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