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Uttalelse: Omdisponering av prosjektmidler fra etterbruk E-18 til Agnes 
aktivitetspark 
 
Viser til sak 017/19 den 8.5.2019. 
Takk til kultur- og oppvekstkomiteen for invitasjon til høringsuttalelse. 
 
Verken Sportsklubben Stag, som tidligere driftet grusbanen, eller Larvik idrettsråd har vært involvert i 
dette prosjektet. 
 
Dette anlegget er en flott oppgradering av Agnes området og ideelt sett er dette et anlegg som alle 
større tettsteder i Larvik kommune bør jobbe mot å få. 
 
Prosjekt Agnes ser ut til å mangle avklaringer i forhold til: 

• Trafikale utfordringer: Naboeiendommer har fått avslag på utkjøring da denne ansees som 
uoversiktlig og trafikkfarlig. 

• Kan trærne kuttes?  

• Vil anlegget komme i konflikt med våtmark og hekkesoner for fugler? 

• Sykkelbanen: vil det kreves spesielle sykler? Er reparasjon og vedlikehold inkludert i 
driftsbudsjettet?  

• Beachbane: Det er pr. i dag 2 anlegg i Stavern, på Korntin og Kaken. 
 
Når det er sagt så bygger mange av idrettslagene også nærmiljøanlegg som gagner befolkningen med 
helsestier, ballbinger, beachbane, Diskgolf/ Skjenepark osv. 
 
Larvik idrettsråd mener at det er mangel på total oversikt og økonomisk fremdrift når alle 
idrettslagseide anlegg må vente i årevis på kommunale medfinansiering, mens kommunen finner det 
spennende å prosjektere og bidra til full finansiering av anlegg som her presenteres. 
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Etterslepet på den kommunale medfinansiering er ca. 7 år - med dagens nivå på investerings-
tilskuddet på 2 mill. pr. år. Det er nå 17 søknader fra 9 idrettslag, som venter på kr. 14,7 millioner i 
kommunal medfinansiering. F.eks. SPKL Stag ligger an til å få kommunal medfinansiering for sin 
beachbane i 2027. 
 
Larvik idrettsråd har forståelse for at det kan være fornuftig å omdisponere slike investeringsmidler, 
sett i lys av at prosjekt etterbruk E-18 ikke er påbegynt. Selv om omfang og kostnader her er høyst 
usikre, mener vi at dersom midlene omdisponeres, må kommunen garantere for at det vil bli avsatt 
tilstrekkelige midler til prosjekt etterbruk E-18 - når den tid kommer. 
 
Larvik kommune har selvsagt full anledning til å iverksette prosjektet, som i utgangspunktet var tenkt 
som et lite nærmiljøanlegg, siden Kaken med aktivitetspark og ny flerbrukshall allerede er 
fullfinansiert. Ny skole på Brunla må også sees i lys av den totale anleggsportefølgen i Stavern og økt 
behov for driftsmidler. 
 
Som kjent søker idretten hvert år om økt driftstilskudd. Ekstra fordelingen fra 2011 er i realiteten 
spist opp av inflasjonen, da det årlige tilskuddet fra Larvik kommune ikke er indeksregulert. Når det 
gjelder kommunens leiesatser, er disse justert med en fast prisjustering på 3 % årlig. Fra 2011-2018 
har det ihht. SSB vært en reell prisstigning på 16,2 %. Driftstilskuddet til idrettslagene dekker ca. 11 % 
av de totale driftskostnadene. Situasjonen blir ikke bedre ved at anlegg bygges uten at tilskuddet 
justeres. 
 
Sett i forhold til det kommunale etterslepet på medfinansiering av idrettsanlegg, ville dette anlegget 
være berettiget til kommunal medfinansiering i 2028. Andre nye søknader i 2019 som f.eks. 
rehabilitering vil også prioriteres foran denne typen anlegg mht. finansiering.  
 
Vi håper Kommunestyret støtter vedtaket fra Kultur- og oppvekstkomiteen i sak 017/19. 
 
 
 
Vennlig hilsen 
 
(sign) 
Ann-Kristin Aanstad 
for Larvik Idrettsråd 

http://www.n3sport.no/il/larvik

