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Hovedplan for idrettsanlegg er basert på visjoner, strategier og 
mål i kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet 2017-2027. 
Planen skal støtte opp under visjonen «Aktiv hele livet» og 
hovedmålet om «Flere i fysisk aktivitet lengre». Den er utarbeidet 
i nært samarbeid med idrettsrådet, de enkelte idrettslag og med 
kommunens øvrige aktuelle virksomheter.

Hovedplan idrettsanlegg skal være kommunens politisk styrende 
dokument for utvikling av idrettsanlegg. Den skal sikre en helhetlig, 
langsiktig, planmessig og forutsigbar anleggsutvikling i kommunen. 
Planens prioriteringer danner grunnlag for rekkefølgen for 
gjennomføring av de ulike tiltakene. Tilsvarende gir den føringer og 
grunnlag for tildeling av kommunale, fylkeskommunale og statlige 
tilskudd for anlegg.

Planen inneholder både idrettseide og kommunale anlegg, samt 
omhandler både etablering av nye anlegg og rehabilitering, 
vedlikehold og utvikling av eksisterende anlegg.

For kommende fire års periode fokuseres det på følgende:

• KUNSTGRESSLØFT MED MILJØPERSPEKTIV
• FRILUFTS-/MOSJONSANLEGG
• KJØLNES SENTRALIDRETTSANLEGG
• NÆRMILJØANLEGG

Tabellen med plan for ønsket anleggsutvikling er en bearbeidet 
versjon av kap. 11 Oversikt over uprioriterte anlegg på side 46 
i kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet. I samråd med 
idrettslagene og kommunens egne virksomheter er de ulike ønsker 
og behov vurdert og bearbeidet. Overordnede mål for område og 
realisme i gjennomføringen har vært sentrale føringer. 

Selve hovedtabellen med oversikt over ønsket anleggsutvikling 
viser prioriteringsrekkefølgen helt til venstre. Den er førende 
for kommende periode. Hva som vil kunne realiseres og når vil 
avhenge av både kommunale rammer og idrettslagenes økonomi.
Tabellen er utformet for å gi en oversikt over planlagt 
anleggsutvikling og estimert behov for finansiering.

Realisering av hovedplan for idrettsanlegg avhenger av vedtatte 
økonomiske rammer for det enkelte budsjettår.

Sikring av eksisterende og fremtidige arealer til idrett og friluftsliv 
forutsettes å skje gjennom kommuneplanens arealdel og 
reguleringsplaner.

Hovedplanen for idrettsanlegg bør revideres minimum hvert 4. år. 
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Kommunedelplanen for idrett og fysisk aktivitet 
har pekt ut fire fokusområder: Barn og unge, 
folkehelse, idrettsanlegg og toppidrett.

Det er vedtatt følgende overordnede strategier:

1. Aktive barn som gis mulighet for fysisk   
 utfoldelse i sitt nærmiljø
2. Flere ungdom i fysisk aktivitet lengre
3. Fokusere på friluftsliv og «nærturtiltak» for  
 folk flest
4. Bidra til å muliggjøre toppidrettssatsning
 i kommunen
5. Prioritere nærmiljøanlegg, friluftsområder
 og vedlikehold, samt fokusere på   
 flerbruksmuligheter, miljøprofil og bredde i  
 nye anlegg
6. Bedre rammebetingelser for idretten via   
 tilskudd til drift og investering.

Hovedplan for idrettsanlegg er utformet for å støtte 
opp under overnevnte satsninger.

Med referanse til kommunedelplanen omtales 
det at «Porsgrunn kommune har nettopp vedtatt 
bygging av ny svømme- og idrettshall. Dette er et 
kjærkomment tilbud til både innbyggerne og til 
idretten. Anleggsdekningen generelt i kommunen 
er på linje med landet, men det varierer mellom 
ulike idretter. Samtidig er anleggsdekningen ikke 
tilstrekkelig med tanke på antall innbyggere og 
antall aktive. I tillegg foregår økt boligutvikling 
i kommunen, som forhåpentligvis vil medføre 
befolkningsvekst de kommende årene. Når vi 
samtidig vet at aktivitetsnivået i Porsgrunn i flere 
idretter er under landsgjennomsnittet, så vil det 
også i årene fremover være behov for oppgradering 
og utvidelse av anleggskapasiteten.»

Strategi for anleggsutvikling

A. Sikre et bredt aktivitetstilbud
 for befolkningen

B.  Sikre et godt helhetlig svømmetilbud

C.  Kommunens anleggsdekning tilrette-
 legger for et aktivitetsnivå innen den   
 enkelte idrett tilsvarende lands-
 snittet eller høyere

D.  Etablere flere nærmiljøanlegg med fokus  
 på aktivitet for barn og unge

E.  Rehabilitering og vedlikehold av
 eksisterende anlegg

F.  Økt tilrettelegging for turstier
 og friluftsliv

G.  Sikre miljøprofil og universell utforming på  
 nye og eksisterende anlegg

H.  Bidra til interkommunalt samarbeid
 knyttet til etablering av større anlegg

I.  Sikre arealer for idrett og friluftsformål   
 gjennom kommuneplanens arealdel

J.  Opprettholde Spillemiddelfondet som et   
 viktig virkemiddel for anleggsutvikling

MÅLENE PÅ OMRÅDET ANLEGG ER:
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Kommunale anlegg

Idretteide

1

2
3

6
7

8 9
11 12 13

10

4

5

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Kunstgressbane 11erbane
Garderobebygg
Lagerbygg m/ballvegg
Friidrettstadion
Fotballbane
Ballbinge
Bandybane
Sandvolleyball
Svømmehall
Aktivitetshall
Klubbhus
Ballbinge
Fotballanlegg

Brevik

3
1

2

1
2
3

Sandøya skole ballbinge
Sandøya skole ballplass
Sandøya skole gymsal

Sandøya

Oversikt eksisterende 
anlegg i kommunen

(I tillegg finnes en rekke o-kart)
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8

10

5

7

1

2

3

4

5
6

7

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Minibane
Heibanen gress
Kunstgress 9èr bane
Heibanen gress
Treningsbane 1
Treningsbane 2
Kunstgress 11èr bane
IL Hei lysløype
Gravaåsen ballplass
Beach bane
Heistadhallen
Heistadhallen 2
Svømmehallen
Hei klubbhus

Heistad

8

9 10

11

12

14

13

1

2

3
4

5

6 7

8

9

10

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Kunstgressbane liten
Kunstgress 11-erbane
Rugbybane
Friidrett stadion
Klubbhus - Garderobebygg
Treningsbane fotball
Treningsbane fotball
Treningsbane fotball
Lillelva tursti
Treningsapparater

Kjølnes
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15
14

13

1

2 3

4 17 16

5 6 7

8
9

10

11

12

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Grusbane dressur
Øvingsbane dressur
Gressbane sprang
Mobil dommervogn
Stall nr 1
Stall for rideskole
Rideskolehall
Opplæringsbane sprang
Ridesti
Kombinasjon stall 1-2
Kombinasjon stall 3-4
Kombinasjon stall 5-6-7
Konkurransehall
Stall 3
Treningsbane
Stall 2
Grusbane

Vallemyrene

1

2 3

4
5

6

7

9
108

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Ballbinge
Porsgrunn tennishall
Svømmehall
Treningsbane fotball
Skatepark
Porsgrunnhallen
Kjølnes sandbane
Myrene skole gymsal
Myrene skole ballplass
Myrene skole ballbinge

Kjølnes

1

23

4

56

7

8

9

10 11

13

12

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Tveten skole gymsal
Tveten skole ballbinge
Tveten skole tarzanløype
Eidangerhallen idrettshall
Tveten skole ballbinge
Eidanger IL klubbhus
Frisbeegolfbane
Eidangerbanen pumptrack
Kunstgress 11-erbane
Eidanger - delanlegg friidrett
Eidanger 7er bane
Tveten ungdomskole gymsal
Tveten sandbaneanlegg

Tveten / Eidanger
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1

2
3

45

6

7

1
2
3
4
5
6
7

Crøgerlia ballplass
Kunstgress 11-erbane
Lager/arkivbygg
Ballplass
Balløkke
Treningsfelt gress
Klubbhus

Sundjordet / Frednes

1 2

4

87

6

5

3

9

10 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Porsgrunn Roklubb roanlegg
Porsgrunn Roklubb klubbhus
Porsgrunn Roklubb båthus
Stubben ballplass
Furukollen ballplass
Bjørntvedt tennisbaner
Grønli skole ballplass
Grønli skole gymsal
Sandvolleyballbane 
Balløkke

Bjørntvedt / Grønli

12

11

1

2

3

4
5

6

8

9

7

10

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Hinderløype
Idrettshall 20 x 20 meter
Svømmehall
Ballbinge
Sandvolleyballbane
Liten balløkke
Tursti
Balløkke
Kunstgressbane
Friidrettsbane 4 baner 100 meter
Skiløype/tursti
Stridsklev lysløype

Stridsklev
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1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11
12

13

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Kunstgressbane 40 x 60
Fotballbane 11èr
Ballbinge
Grusbane
Fotball 5èr bane
Sandsportanlegg
Herøya IF klubbhus
Streetbasket
Treningshall 13x30
Brytehall
Hydrohallen
Squash-bane
Fotballbane gress/Friidrettsbane

Herøya

1

2

3

4

5
6

7

8

9

10
1
2
3
4
5
6
7
8

Myrhaug stadion kunstgress mini
Myrhaug stadion kunstgressbane
Langangen skole ballbinge
Langangen skole skileikanlegg
Langangen skole gymsal
Myrhaug stadion friidrettsanlegg
Langangen IL klubbhus - skytebane
Langangen IL klubbhus

Langangen

1
2

1
2

Bjørkedalen lysløype
Bjørkedalen skole gymsal

Bjørkedalen
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2

1

3
4

5

6

78

9
10

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Lerduebane
Klubbhus
Pistolbane
Riflebane 14
Treningsbane pistol
50 m pistolbane
25 m pistolbane
Riflebane
Lerduebane
Lerduebane

Lanner

1

2

4
3 5

1
2
3
4
5

Pors naturgressbane
Pors klubbhus
Pors sandvolleybane
Pors hovedbane
Pors kunstgress 11erbane    

Pors

1

3
4

6
7

2

5

1
2
3
4
5
6
7

Bergsbygda kunstgressbane 
Bergsbygda oreneringskart 2 
Seivall lagerbygg 
Seivall klubbhus 
Seivall Dommertårn 
Seivall klubbhus garderobe-bygg 
Seivall Båthus

Bergsbygda
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Plan for idrettsanlegg

Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet 2017 
– 2027, samt Telemarkforskningsundersøkelser og 
resultater om anleggsutvikling i Telemark og
Porsgrunn kommune, tilsier at området fortsatt
trenger flere og bedre aktivitetsarenaer.

Vedlagte tabell viser ønsket og prioritert anleggs-
utvikling de kommende fire årene. Det gjelder både 
idrettseide og kommunale anlegg, samt omfatter 
både nye anlegg, rehabilitering og utvikling. Nye 
behov og innspill behandles som en del av revidering 
av planen.

Planen er fremkommet som et resultat av dialog med 
idrettslagene, Porsgrunn idrettsråd og egne virksom-
heter i Porsgrunn kommune. Prioriteringene er gjort i 
tråd med mål og strategier i den vedtatte Kommune-
delplanen for idrett og fysisk aktivitet, samt
hensyntatt realistisk gjennomføring og klubbenes 
egne planer og finansieringsmuligheter.

Planen danner også grunnlaget for prioritering av 
spillemiddelsøknader.

Vi ønsker å knytte følgende kommentarer til
anleggsplanen;

Kunstgressløft – med miljøperspektiv

Det er 12 kunstgressbaner i Porsgrunn, alle idretts-
eide anlegg. Fotball er den idretten i kommunen 
med flest medlemmer. Banene gir grunnlag for høy 
aktivitet for mange aldersgrupper, både innenfor 
organisert idrett og for skoler og nærmiljø/
uorganisert aktivitet.

Selv om banene tilrettelegger for stor fysisk
aktivitet, er det knyttet utfordringer til anleggene.
Det omhandler særlig miljøutfordringer knyttet til 
gummigranulat og behovet og kostnaden for
bytte av toppdekke. Anleggsplanen legger derfor 
opp til å gjøre et løft på dette område i kommende 
periode. Tiltakene for den enkelte kunstgressbane 
er lagt opp i tid når det er estimert behov for å bytte 

toppdekke (etter ca. 10 års drift/bruk), samt når 
idrettslagene selv har anledning til å gjennomføre 
oppgraderingen både finansielt og praktisk. Det er 
lagt inn et forslag om kommunalt bidrag i form av et 
tilskudd tilsvarende inntil 20 % av nettokostnad
etter fratrekk for spillemidler og mva-kompensasjon.
Kunstgressløftet innebærer også et tettere samar-
beid med den enkelte baneeier om oppfølging og 
forpliktelser knyttet til å ivareta miljøperspektivet 
rundt bruk og vedlikehold av baner.

I tillegg foreslås etablering av «banemesterlaug» 
kunstgressbaner. Se eget avsnitt.

Frilufts-/mosjonsanlegg

Planen legger opp til flere tiltak knyttet til turløyper, 
friluftsanlegg og mulighet for allmenn aktivitet. 
Både Uræddløypa, Porsløypa, turløype stridsklev, 
skileikanlegg Heistad, snøkanonanlegg Rugtvedt, 
skibru Stridsklev, sykkelløype Eidanger og trenings-
apparater i sentrum understøtter strategiene i
kommunedelplanen om blant annet å «fokusere på
friluftsliv og nærturtiltak for folk flest».

Kjølnes sentralidrettsanlegg

Idrettsanlegget på Kjølnes er definert til å være
kommunens sentralanlegg for aktivitet. Her
vil det komme ny svømme- og idrettshall som gir 
området et stort løft. I tilknytning til dette er
det generelt behov for oppgradering av området for 
øvrig. Det er i kommende planperiode foreslått å 
rehabilitere deler av uteanlegget, herunder stadion-
anlegget samt områdets infrastruktur.

Kommunens driftsavdeling har sitt utstyr for  
vedlikehold plassert på anlegget. Lagerarealet er
utrangert og sprengt, noe som medfører unødvendig 
slitasje på utstyret. Det er derfor ønskelig å etablere 
nytt garasje/lagerareal. Utover dette trenger skate-
parken en oppgradering for å opprettholde den store 
aktiviteten anlegget gir. Ref. målsetting for anlegg
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i perioden hvor vedlikehold og ivaretakelse av 
eksisterende anlegg er prioritert.

I forbindelse med prosjektering av ny svømmehall på 
Kjølnes, var det dialog om hva man skulle benytte 
den eksisterende svømmehallen til. I denne planen 
er det lagt opp til en omgjøring av hallen til annen 
aktivitet, men det er ikke avklart konkret hva eller 
foretatt et klart kostnadsestimat. Dette blir en pro-
sess i samråd med idretten og nærliggende skoler og 
det legges opp til en egen politisk sak om gjenbruk 
av gammel svømmehall på Kjølnes.

På Kjølnes finnes Tennishallen, som er regionens 
eneste innendørs tennisanlegg. Dette anlegget
består av fire, fulle tennisbaner som krever vedlike-
hold. Som et supplement til hele tilbudet på Kjølnes 
er det viktig å opprettholde standarden og
aktiviteten i anlegget. Dette understøtter både 
bredde i idrettstilbudet og prioritering av  
ivaretakelse av eksisterende anlegg.

Det er et aktivt friidrettsmiljø i Porsgrunn hvor
utøvere også utmerker seg på nasjonalt nivå.
For å komplementere eksisterende anlegg, er det 

behov for å etablere et helårs utendørs kastsenter 
på Kjølnes. Dette understøtter målet om et mangfold 
i idrettstilbudet samt muliggjøre toppidrettssatsning 
i kommunen.

Nærmiljøanlegg

Knyttet opp mot prosjektet «Porsgrunnsskolene i 
aktivitet», hvor målet er økt fysisk aktivitet i
undervisning og skoletid, er det ønskelig å se på 
utvikling av nærmiljøene i skoleområdene. Foreløpig 
er det ikke konkretisert enkeltanlegg opp mot den 
enkelte skole, men det er flere prosesser på gang. 
Det foreslås derfor å sette av midler til etablering av 
denne typen anlegg i perioden. Dette støtter særlig 
opp om strategien «Aktive barn som gis mulighet for 
fysisk utfoldelse i sitt nærmiljø».
Utover dette er det interessant å se på nærmiljø-
anlegg i tilknytning til andre bomiljøer, eksempelvis 
sykehjem.

I tillegg er det ønskelig å videreutvikle O-kart og 
andre mindre tiltak knyttet tilnærmiljøanlegg.
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Pri Est.
gjennom-

føring

Rehab/
nytt

Anleggstype Eier anlegg Eier grunn Sted Totalk. Spillemidler Egenkap. MVA komp 
(forventet, 

ca. 25%)

Kommunal
netto andel 

20% (utgift)

Kom. andel 
Investering

Kom. 
andel drift 
(tilskudd)

Dugnad Drifts-
kostnad

Kommentarer Ref. mål 
anlegg

1 2018 Rehab Omlegging av kunstgress IL Hei IL Hei Heistad 2400000 800000 225000 350000 250000 775000 100000 Sak/henv til kommunen fra IL Hei. Klubben 
har gjennomføringsevne og finansiering klar 
hvis bidrag fra kommunen. Foreligger rapport 
fra NFF med behov for utskifting. Stor pågang 
på området både ift idrett og boligbygging/
befolkningsvekst.

A,C,D,E

2 2018 Nytt Ny kunstgressbane IL Hei Porsgrunn 
kommune

Heistad 7500000 2500000 1932000 960000 808000 1300000 100000 Ny bane da eksisterende areal er sprengt. Økt 
boligutbygging og antall skoleelever.

A,C,D

3300000 1310000 0 0

3 2019 Rehab Skateparken Porsgrunn 
kommune

Porsgrunn 
kommune

Kjølnes 400000 - 400000 - 400000 400000 40000 Nødvendig vedlikehold av anlegg – ikke utført 
siden åpning 2010. Økt bruk sparkesykler.

D,E

4 2019 Rehab Uræddløypa Porsgrunn 
kommune

Porsgrunn 
kommune

Stridsklev/
Eidanger

300000 100000 - 75000 125000 300000 50000 Friluftsløypa er godt brukt, av folk i alle aldre, 
til ulike aktiviteter og er i bruk hele året. Et 
lavterskel folkehelsetiltak som kommer mange 
til gode. Det er behov for utbedringer som 
drenering, gruslegging, oppsetting av skilt etc. 

E,F

5 2019 Nytt Sykkeløype Eidanger IL Porsgrunn 
kommune

Pasadalen 200000 60000 50000 50000 18000 18000 22000 Nytt tilbud/arena. Bredde. Frluftsliv. Åpent for alle. A,C,D,F

6 2019 Nytt Skibru Stridsklev IL Porsgrunn 
kommune

Stridsklev 1000000 - 600000 250000 150000 150000 Skibru som blir et viktig bidrag til å utvikle 
nærmiljøet

A,C,D,F

7 2019 Rehab Pors Lysløype IF Pors IF Pors Pors 200000 82000 54400 52500 11100 11100 10000 En oppgradering av helårsløypa, grunnen og lys 
må forbedres. Nærmiljø, breddetiltak.

E,F

8 2019 Nytt Snøkanonanlegg
Rugtvedt

IF Pors IF Pors Rugtvedt 200000 60000 80000 40000 20000 20000 15000 Nytt kunstsnøanlegg A,E,F

9 2019 Rehab Rehab. gressbane Sundjordet 
IL

Porsgrunn 
kommune

Sundjordet 2500000 825000 775000 500000 200000 200000 100000 Behov for å bytte toppdekke A,D,E

10 2019 Nytt Kastsenter friidrett Urædd fri-
idrett / PK

Porsgrunn 
kommune

Kjølnes 350000 100000 - 87500 162500 350000 55000 10000 Kastsenter for kule, diskos og slegge A,C,H

11 2019 Rehab Porsgrunn Tennisklubb Porsgrunn 
Tennisklubb

Porsgrunn 
kommune

Kjølnes 1500000 500000 560000 300000 140000 140000 15000 Rehab. tak, nytt dekke i hallen + nye lys i hallen E

12 2019 Rehab Kjølnes stadion Porsgrunn 
kommune

Porsgrunn 
kommune

Kjølnes 300000 100000 - 75000 125000 300000 10000 Oppgradering tribune og støyskjerm. Sette 
anlegget i stand til å håndtere ulike stevner/
aktiviteter

E

13 2019 Rehab Oppgadering Kjølnes Porsgrunn 
kommune

Porsgrunn 
kommune

Kjølnes 900000 300000 - 225000 375000 900000 50000 Oppgradering vanningsannlegg, pynte veien inn 
til anlegget, male gjerdet

E

14 2019 Nytt Nærmiljøanlegg Porsgrunn 
kommune

Porsgrunn 
kommune

Grønli 200000 100000 50000 50000 200000 Grønli skole uteområder A,C,D

2227000 1705000 2450000 539100

Hovedplan idrettanlegg 2018 - 2022

Kommunale anlegg



13

Pri Est.
gjennom-

føring

Rehab/
nytt

Anleggstype Eier anlegg Eier grunn Sted Totalk. Spillemidler Egenkap. MVA komp 
(forventet, 

ca. 25%)

Kommunal
netto andel 

20% (utgift)

Kom. andel 
Investering

Kom. 
andel drift 
(tilskudd)

Dugnad Drifts-
kostnad

Kommentarer Ref. mål 
anlegg

1 2018 Rehab Omlegging av kunstgress IL Hei IL Hei Heistad 2400000 800000 225000 350000 250000 775000 100000 Sak/henv til kommunen fra IL Hei. Klubben 
har gjennomføringsevne og finansiering klar 
hvis bidrag fra kommunen. Foreligger rapport 
fra NFF med behov for utskifting. Stor pågang 
på området både ift idrett og boligbygging/
befolkningsvekst.

A,C,D,E

2 2018 Nytt Ny kunstgressbane IL Hei Porsgrunn 
kommune

Heistad 7500000 2500000 1932000 960000 808000 1300000 100000 Ny bane da eksisterende areal er sprengt. Økt 
boligutbygging og antall skoleelever.

A,C,D

3300000 1310000 0 0

3 2019 Rehab Skateparken Porsgrunn 
kommune

Porsgrunn 
kommune

Kjølnes 400000 - 400000 - 400000 400000 40000 Nødvendig vedlikehold av anlegg – ikke utført 
siden åpning 2010. Økt bruk sparkesykler.

D,E

4 2019 Rehab Uræddløypa Porsgrunn 
kommune

Porsgrunn 
kommune

Stridsklev/
Eidanger

300000 100000 - 75000 125000 300000 50000 Friluftsløypa er godt brukt, av folk i alle aldre, 
til ulike aktiviteter og er i bruk hele året. Et 
lavterskel folkehelsetiltak som kommer mange 
til gode. Det er behov for utbedringer som 
drenering, gruslegging, oppsetting av skilt etc. 

E,F

5 2019 Nytt Sykkeløype Eidanger IL Porsgrunn 
kommune

Pasadalen 200000 60000 50000 50000 18000 18000 22000 Nytt tilbud/arena. Bredde. Frluftsliv. Åpent for alle. A,C,D,F

6 2019 Nytt Skibru Stridsklev IL Porsgrunn 
kommune

Stridsklev 1000000 - 600000 250000 150000 150000 Skibru som blir et viktig bidrag til å utvikle 
nærmiljøet

A,C,D,F

7 2019 Rehab Pors Lysløype IF Pors IF Pors Pors 200000 82000 54400 52500 11100 11100 10000 En oppgradering av helårsløypa, grunnen og lys 
må forbedres. Nærmiljø, breddetiltak.

E,F

8 2019 Nytt Snøkanonanlegg
Rugtvedt

IF Pors IF Pors Rugtvedt 200000 60000 80000 40000 20000 20000 15000 Nytt kunstsnøanlegg A,E,F

9 2019 Rehab Rehab. gressbane Sundjordet 
IL

Porsgrunn 
kommune

Sundjordet 2500000 825000 775000 500000 200000 200000 100000 Behov for å bytte toppdekke A,D,E

10 2019 Nytt Kastsenter friidrett Urædd fri-
idrett / PK

Porsgrunn 
kommune

Kjølnes 350000 100000 - 87500 162500 350000 55000 10000 Kastsenter for kule, diskos og slegge A,C,H

11 2019 Rehab Porsgrunn Tennisklubb Porsgrunn 
Tennisklubb

Porsgrunn 
kommune

Kjølnes 1500000 500000 560000 300000 140000 140000 15000 Rehab. tak, nytt dekke i hallen + nye lys i hallen E

12 2019 Rehab Kjølnes stadion Porsgrunn 
kommune

Porsgrunn 
kommune

Kjølnes 300000 100000 - 75000 125000 300000 10000 Oppgradering tribune og støyskjerm. Sette 
anlegget i stand til å håndtere ulike stevner/
aktiviteter

E

13 2019 Rehab Oppgadering Kjølnes Porsgrunn 
kommune

Porsgrunn 
kommune

Kjølnes 900000 300000 - 225000 375000 900000 50000 Oppgradering vanningsannlegg, pynte veien inn 
til anlegget, male gjerdet

E

14 2019 Nytt Nærmiljøanlegg Porsgrunn 
kommune

Porsgrunn 
kommune

Grønli 200000 100000 50000 50000 200000 Grønli skole uteområder A,C,D

2227000 1705000 2450000 539100

Økonomiske konsekvenser
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Pri Est.
gjennom-

føring

Rehab/
nytt

Anleggstype Eier anlegg Eier grunn Sted Totalk. SM Egenkap. MVA komp 
(forventet, 

ca. 25%)

Kommunal
netto andel 

20% (utgift)

Kom. andel 
Investering

Kom. 
andel drift 
(tilskudd)

Dugnad Drifts-
kostnad

Kommentarer Ref. mål 
anlegg

15 2020 Nytt Skatepark utvidelse Porsgrunn 
kommune

Porsgrunn 
kommune

Kjølnes 1200000 400000 300000 500000 1200000 20000 Øke kapasiteten på anlegget, nå også med 
sparkesykler

A,C,H

16 2020 Rehab Rehab.turløype Stridsklev IL Porsgrunn 
kommune

Stridsklev 300000 100000 112000 60000 28000 28000 - 25000 Grusing, rydding, og utvidelse av trase A,D,E,F

17 2020 Rehab Lundedalen skileikanlegg IL Hei Porsgrunn 
kommune

Heistad 9186000 1575000 5548000 2063000 - - - - 100000 Erstatningsanlegg som en følge av ny E-18  
Egen politisk sak i Formannskapet. Kommunen 
bidrar allered som en del av avtalen.

A,C,D,F

18 2020 Rehab Omlegging av kunstgress IF Pors IF Pors Vessia 2500000 825000 200000 500000 235000 235000 740000 100000 Nødvendig bytte av toppdekke kunstgressbanen A,C,D,F

19 2020 Rehab Garasjeanlegg Porsgrunn 
kommune

Porsgrunn 
kommune

Kjølnes 1500000 500000 300000 700000 1500000 - 10000 Utskifting av eksisterende garsjeanlegg for 
oppbevaring av maskiner og utstyr.

A,D,E

20 2020 Nytt Treningsapparater i 
sentrum

Porsgrunn 
kommune

Porsgrunn 
kommune

Porsgrunn 100000 - 100000 100000 100000 Sette ut enkle treningsapparater i Porsgrunn 
sentrum

E

21 2020 Nytt Nærmiljøanlegg Porsgrunn 
kommune

Porsgrunn 
kommune

200000 100000 50000 50000 200000 Utvikle nærmiljøområder A

3500000 2973000 3000000 263000

22 2021 Rehab Omlegging av kunstgress Sundjordet 
IL

Porsgrunn 
kommune

Sundjordet 2500000 825000 870000 500000 235000 235000 70000 100000 Ønskelig å skifte toppdekke etter 10 år A,D,E

23 2021 Rehab Rehab.lysanlegg stadion IF Pors IF Pors Vessia 400000 100000 176000 80000 44000 44000 10000 Nødvendig med tanke på en oppgradering mot 
1. div. arena

E

24 2021 Rehab Rehab.garderober IF Pors IF Pors Vessia 3000000 1000000 1020000 600000 280000 280000 100000 50000 Ønske om en oppgradering til 1. div. standard 
krav NFF

AE

25 2021 Rehab Gammel svømmehall 
Kjølnes - ombygging

Porsgrunn 
kommune

Porsgrunn 
kommune

Kjølnes 5000000 5000000 - 50000 Utnyttelse av eksisterende bygningsmasse. 
Kostnadene er et estimat basert på tidligere 
beregning. Egen politisk sak.

E

26 2021 Nytt Nærmiljøanlegg Porsgrunn 
kommune

Porsgrunn 
kommune

200000 100000 50000 50000 200000 Utvikle nærmiljøområder A,C,D

2025000 1230000 5200000 559000

27 2022 Rehab Omlegging av kunstgress Herøya IF Herøya IF Herøya 2500000 825000 200000 500000 235000 235000 745000 100000 Nødvendig bytte av toppdekke kunstgressbanen A,D,E

28 2022 Rehab Omlegging av kunstgress Brevik IL Brevik IL Brevik 2500000 825000 200000 500000 235000 235000 745000 100000 Nødvendig bytte av toppdekke kunstgressbanen A,D,E

29 2022 Nytt Nærmiljøanlegg Porsgrunn 
kommune

Porsgrunn 
kommune

200000 100000 50000 50000 200000 Utvikle nærmiljøområder A,C,D

30 2022 Nytt Ny kunstgressbane Porsgrunn 
kommune

Porsgrunn 
kommune

Kjølnes 7500000 2500000 960000 4040000 7500000 100000 Behov ny bane for økt kapasitet. Brukes av både 
skoler, idretten og til egenorganisert aktivitet. 
NB. Trenger nærmere avklaring ift økonomi og 
eierskap.

A,C,D

4250000 2010000 7700000 470000

TOTALT 4-ÅRS PERIODEN 56736000 15302000 9228000 18350000 1831100

Idrettslagseide anlegg i perioden 38786000 11102000 7405500 1831100

Hovedplan idrettanlegg 2018 - 2022

Kommunale anlegg
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Økonomiske konsekvenser

Pri Est.
gjennom-

føring

Rehab/
nytt

Anleggstype Eier anlegg Eier grunn Sted Totalk. SM Egenkap. MVA komp 
(forventet, 

ca. 25%)

Kommunal
netto andel 

20% (utgift)

Kom. andel 
Investering

Kom. 
andel drift 
(tilskudd)

Dugnad Drifts-
kostnad

Kommentarer Ref. mål 
anlegg

15 2020 Nytt Skatepark utvidelse Porsgrunn 
kommune

Porsgrunn 
kommune

Kjølnes 1200000 400000 300000 500000 1200000 20000 Øke kapasiteten på anlegget, nå også med 
sparkesykler

A,C,H

16 2020 Rehab Rehab.turløype Stridsklev IL Porsgrunn 
kommune

Stridsklev 300000 100000 112000 60000 28000 28000 - 25000 Grusing, rydding, og utvidelse av trase A,D,E,F

17 2020 Rehab Lundedalen skileikanlegg IL Hei Porsgrunn 
kommune

Heistad 9186000 1575000 5548000 2063000 - - - - 100000 Erstatningsanlegg som en følge av ny E-18  
Egen politisk sak i Formannskapet. Kommunen 
bidrar allered som en del av avtalen.

A,C,D,F

18 2020 Rehab Omlegging av kunstgress IF Pors IF Pors Vessia 2500000 825000 200000 500000 235000 235000 740000 100000 Nødvendig bytte av toppdekke kunstgressbanen A,C,D,F

19 2020 Rehab Garasjeanlegg Porsgrunn 
kommune

Porsgrunn 
kommune

Kjølnes 1500000 500000 300000 700000 1500000 - 10000 Utskifting av eksisterende garsjeanlegg for 
oppbevaring av maskiner og utstyr.

A,D,E

20 2020 Nytt Treningsapparater i 
sentrum

Porsgrunn 
kommune

Porsgrunn 
kommune

Porsgrunn 100000 - 100000 100000 100000 Sette ut enkle treningsapparater i Porsgrunn 
sentrum

E

21 2020 Nytt Nærmiljøanlegg Porsgrunn 
kommune

Porsgrunn 
kommune

200000 100000 50000 50000 200000 Utvikle nærmiljøområder A

3500000 2973000 3000000 263000

22 2021 Rehab Omlegging av kunstgress Sundjordet 
IL

Porsgrunn 
kommune

Sundjordet 2500000 825000 870000 500000 235000 235000 70000 100000 Ønskelig å skifte toppdekke etter 10 år A,D,E

23 2021 Rehab Rehab.lysanlegg stadion IF Pors IF Pors Vessia 400000 100000 176000 80000 44000 44000 10000 Nødvendig med tanke på en oppgradering mot 
1. div. arena

E

24 2021 Rehab Rehab.garderober IF Pors IF Pors Vessia 3000000 1000000 1020000 600000 280000 280000 100000 50000 Ønske om en oppgradering til 1. div. standard 
krav NFF

AE

25 2021 Rehab Gammel svømmehall 
Kjølnes - ombygging

Porsgrunn 
kommune

Porsgrunn 
kommune

Kjølnes 5000000 5000000 - 50000 Utnyttelse av eksisterende bygningsmasse. 
Kostnadene er et estimat basert på tidligere 
beregning. Egen politisk sak.

E

26 2021 Nytt Nærmiljøanlegg Porsgrunn 
kommune

Porsgrunn 
kommune

200000 100000 50000 50000 200000 Utvikle nærmiljøområder A,C,D

2025000 1230000 5200000 559000

27 2022 Rehab Omlegging av kunstgress Herøya IF Herøya IF Herøya 2500000 825000 200000 500000 235000 235000 745000 100000 Nødvendig bytte av toppdekke kunstgressbanen A,D,E

28 2022 Rehab Omlegging av kunstgress Brevik IL Brevik IL Brevik 2500000 825000 200000 500000 235000 235000 745000 100000 Nødvendig bytte av toppdekke kunstgressbanen A,D,E

29 2022 Nytt Nærmiljøanlegg Porsgrunn 
kommune

Porsgrunn 
kommune

200000 100000 50000 50000 200000 Utvikle nærmiljøområder A,C,D

30 2022 Nytt Ny kunstgressbane Porsgrunn 
kommune

Porsgrunn 
kommune

Kjølnes 7500000 2500000 960000 4040000 7500000 100000 Behov ny bane for økt kapasitet. Brukes av både 
skoler, idretten og til egenorganisert aktivitet. 
NB. Trenger nærmere avklaring ift økonomi og 
eierskap.

A,C,D

4250000 2010000 7700000 470000

TOTALT 4-ÅRS PERIODEN 56736000 15302000 9228000 18350000 1831100

Idrettslagseide anlegg i perioden 38786000 11102000 7405500 1831100
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Idrettseide anlegg

Porsgrunn kommune har en overvekt av idrettslags-
eide anlegg. Disse anleggene er i sin helhet idretts-
lagets ansvar hva gjelder drift, vedlikehold og
utvikling. Kommunen bidrar økonomisk til de private 
anleggene gjennom dagens to tilskuddsordninger 
innenfor drift og vedlikehold. For 2017 var bidraget 
følgende:

Tilskudd til drift idrettsanlegg
og privatleie    kr. 651 000

Tilskudd til vedlikehold av
organisasjonseide anlegg  kr. 470 000

Kommunale anlegg

Kommunen eier og drifter følgende kommunale 
idrettsanlegg; Brevikshallen, Heistad Flerbrukshall I 
og II, Porsgrunnhallen, Stridsklevhallen, Vestsiden
idrettshall, Skateanlegget, Eidangerhallen,

Porsgrunnhallen, svømmehallen på Kjølnes,  
Stridsklev, Heistad og Brevik, samt Kjølnes friidretts-
stadion og øvrige anlegg på Kjølnes. I tillegg  
kommer turløyper, friluftsområder, parker og  
nærmiljøområder.

For våre kommunale idrettsanlegg utføres årlig drift 
og vedlikehold.
Av regnskapet for 2017 har Bygg og eiendomsdrift 
hatt følgende utgifter på idrettshallene;

• Drift kr 5,5 mill eks mva
• Renhold kr 1,8 mill eks mva
• Avskriving kr 4,8 mill

For 2017 hadde kommunalteknikk i Porsgrunn
kommune et budsjett for utomhus vedlikehold
av idretts-/friluftsanlegg på ca 1,5 millioner, hvorav 
hovedandelen, ca kr 1,2 millioner utføres
på Kjølnesanlegget.

Kommunens totale bidrag til drift og vedlikehold av 
anlegg er i størrelsesorden kr 14,4 millioner.

Kommunens bidrag til drift og 
vedlikehold av idrettsanlegg
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Som en del av kunstgressløftet foreslås det etablering 
av et «banemesterlaug for kunstgressbaner».
Porsgrunn kommune vil forsterke fokuset på miljø-
utfordringene knyttet til kunstgressbaner og bidra
til at klubbene ivaretar sitt ansvar for miljøvennlig 
etablering, drift og vedlikehold av banene. Gjennom 
et foreslått kommunalt bidrag og etablering av en 
felles ordning, ønsker kommunen å stimulere
klubbene til økt miljøbevissthet og gjennomføring av 
konkrete tiltak.

Ønsket om å etablere et banemesterlaug i Porsgrunn 
har kommet etter innspill fra idrettslagene og i sam-
råd med Porsgrunn idrettsråd. Hensikten er å levere 
vedlikeholdstjenester til idrettslagenes egne kunst-
gressbaner, med en tydelig miljøprofil.

I bystyret, møte 14.12.17 i forbindelse med bud-
sjettbehandlingen, sak 87/17, ble det vedtatt
følgende verbalforslag;
«Behov for vedlikehold av idrettsanlegg er stort. Økt 
utbygging i nærområdene, og flere barn
som bruker idrettsanleggene krever behov for økt 
vedlikehold av eksisterende Idrettsanlegg.
Idretten selv har påpekt behov for et samarbeid 
mellom idretten og Porsgrunn kommune
Vedr en utstyrspool.»

Med bakgrunn i dette har administrasjonen utredet 
skisse til mulig for utstyrspool knyttet til vedlikehold 
av kunstgressbaner. Rådmannen anbefaler ikke en
ordning hvor kommunen kjøper inn utstyr som 
idrettslagene kan låne. Begrunnelsen for dette er at 
ved f.eks. brøyting så trenger alle utstyret samtidig. 
Av erfaring blir utstyr ved utlån fort ødelagt og dette 
vil medføre kostnader og mye administrasjon fra 
kommunens side for å få dette til å fungere.
Det er samtidig store kostnader ved innkjøp og fore-
byggende vedlikehold av slikt utstyr.

Rådmannen anbefaler heller en løsning der 
kommunen inngår en avtale med entreprenør, ved 

å gå ut på anbud med forespørsel om aktuelle tiltak 
som snørydding og dyprensing av kunstgress, som 
utgjør de store kostnadene av dette vedlikeholdet. 
Ordningen er tenkt slik at idrettslagene bestiller 
jobbene og betaler en egenandel for denne 
tjenesten hvor kommunen betaler det overskytende. 
Ved å inngå en slik ordning kan også kommunen 
sette krav til egeninnsats fra idrettslagene hvor 
det f.eks. settes inn tiltak for å begrense at 
gummigranulat tilføres vannveier og overvannsnett. 
En ordning kan eksempelvis, se slik ut, med 
tilhørende økonomiestimat og fordeling;

Beredskap brøyting
Anslått kr 300 000 pr år hvorav kommunen står for 
kr 240 000 pr år resten fordeles pr bane til idretts-
lagene. 12 baner. Kr 5 000 per idrettslag/bane.

Brøyting av bane
Anslått kr 240 000 pr år hvorav kommunen bidrar 
med kr 165 000. Idrettslagene betaler 250 kr pr 
time og kommunens andel er kr 550.
(Anslått at 300 timene pr år går til brøyting, med 
timepris på kr 800.).

Dyprensing av bane
Anslått kr 180 000 pr år for en dyprens per bane, 
per år. Hvorav kommunen betaler kr 10 000 pr bane 
og idrettslagene kr 5 000 pr bane.

Det kommunale bidraget er da anslått til kr 525 000 
pr år eks. mva.

Gjennom arbeidet med planen og i høringene har
det kommet noen innspill knyttet til etablering av 
banemesterlaug kunstgressbaner. Konkret innretning, 
innhold og økonomisk fordeling utarbeides av  
rådmannen i samarbeid med idrettsrådet og de 
aktuelle klubbene. Kommunen har en intensjon om 
å bidra økonomisk for å legge til rette for en miljø-
vennlig og effektiv drift av anleggene.

Etablering av «banemesterlaug»
kunstgressbaner
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Økonomiske virkemidler
Anlegg bidrar til aktivitet. Målet til statens anleggs-
politikk, gjennom spillemiddelordningen, er å bidra 
til at anleggsmassen samlet gir grunnlag for variert 
aktivitet over hele landet. Det finnes i dag ulike
stimuleringsordninger for idrettsanleggsutvikling i 
regi av det offentlige. De er i sum viktige bidrag for å 
få til ønsket anleggsutvikling.

Finansieringen av investeringsutgiftene ved
anleggsutbygging er for de aller fleste anleggseiere 
en stor utfordring. I hovedsak finansieres slik anlegg 
ved kommunale investeringer/tilskudd, spillemiddel-
tilskudd, mva-kompensasjon, privat egenkapital, lån, 
dugnad, rabatter og gaver.

Porsgrunn kommune har noen egne ordninger som 
utgjør et positivt bidrag for idretten. Imidlertid er 
det potensiale for økt utvikling av anlegg gjennom 
styrking og justering av de økonomiske virkemidlene. 
Med henvisning til kommunedelplan for idrett og 
fysisk aktivitet er det et mål å «bedre ramme-
betingelsene for idretten via tilskudd til drift og 
investering».

Med vedtatte endringer i økonomiske virkemidler 
knyttet til anlegg, kan kommunen bidra med
følgende:

Spillemiddelfondet

Porsgrunn kommune etablerte et spillemiddelfond i 
2009, ref. sak 09/77 i bystyret. Dette er en ordning 
for forskuttering av spillemidler. Per 2018 har fondet 
en ramme på kr 10 millioner.

Mulighet for inntil 100 % forskuttering av
spillemidler (Gjeldende fra 2018)

Idrettslagene gis mulighet for å søke om å få 
utbetalt spillemidlene i sin helhet. Tidligere ordning 
med at inntil 85 % kan forskutteres ønskes videre-
ført som hovedregel. Ordningen med mulighet for å 
gi inntil 100 % forskudd vurderes skjønnsmessig ut 
ifra anleggets innretning, formål, økonomisk omfang 
osv. Dette forutsetter godkjent spillemiddelsøknad.

Mulighet for inntil 100 % forskuttering av bereg-
net mva-kompensasjon (Gjeldende fra 2018)

Idrettslagene gis mulighet for å søke om å få ut-
betalt momskompensasjonen i sin helhet. Hoved-
regelen settes til 85 % forskuttering, og med 
skjønnsmessig vurdering av størrelse og omfang
av forskuttering utover dette. (Tilsvarende som spil-
lemidlene.) Dette utbetales også fra
Spillemiddelfondet.

Kommunens administrasjon følger opp det enkelte 
idrettslag ift spillemiddelfondets tildelinger og til-
hørende forpliktelser og økonomiske konsekvenser.
Som en del av spillemiddelsøknaden og oppfølging 
av den er det et krav om regnskapsførsel. Regn-
skapet skal revideres av kommunerevisor for
Porsgrunn kommune og følgelig blir det god kontroll 
på bruken av medfinansieringsmidler til spillemiddel-
søknader.

Økt ramme på Spillemiddelfondet

Det er åpnet for at spillemiddelfondets ramme kan 
økes dersom søknadsmassens finansielle behov er i 
ferd med å overstige dagens ramme på 10 millioner. 
Det vil da legges frem en egen politisk sak knyttet 
til dette. (Den budsjettmessige konsekvensen av å 
øke fondet tilsvarer den avkastningen kommunen 
ellers ville fått på disse midlene, i størrelsesorden 4 
%. Eksempelvis 5 millioner i økt ramme, vil utgjøre kr 
200 000,-.)

Tilskudd til anleggsutvikling

Mulighet for tilskudd på inntil 20 % av netto-
kostnader til anlegg (Gjeldende fra 2019)

For å støtte opp under hovedplan for idrettsanlegg 
og stimulere det enkelte idrettslag til å bidra i
anleggsutviklingen er det gitt rom for økt kommunalt 
bidrag. Dette i form av at det enkelte idrettslag gis
mulighet til å søke om kommunalt tilskudd til inntil 
20 % av nettokostnader til anlegg. (Dvs totalut-
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gifter fratrukket spillemiddel og mva-komp). Denne 
tilskuddsordningen er tenkt benyttet i tråd med 
planlagte og prioriterte anleggsutvikling, til å dekke 
idrettslagenes søknader og behov.

«Ny» tilskuddsordning til anleggsutvikling
(Gjeldende fra 2019)

For å støtte opp under dette er det gjort endringer i 
tilskuddsordningene. Dette innebærer sammenslåing 
av to eksisterende tilskuddsordninger:

• Tilskudd til investering i private idretts- 
anlegg (Budsjett 2018 kr 242 200)

• Tilskudd til vedlikehold av anlegg 
(Budsjett 2018 kr 464 050) 

→ Ny ordning: «Tilskudd til anleggsutvikling» 
(Ramme 2018 kr 706 250)

Den nye tilskuddsordningen er tenkt benyttet både 
til nye anlegg, rehabilitering og utvikling, i tråd med 
gjeldende hovedplan for idrettsanlegg.

Fristen for å søke disse midlene «Tilskudd til
anleggsutvikling» settes til 1.september.
(Endres fra dagens 30. april.)

I tillegg opprettholdes øvrige tilskuddsordninger til 
idrettslag og foreninger:

• Tilskudd til drift per idrettsanlegg og privatleie 
(Budsjett 2018 kr 666 900) 

• Tilskudd til lavterskel og folkehelsetiltak 
(Budsjett 2018 kr 464 050) 

• Idrettsstipend (Budsjett 2018 kr 31 600) 

• Tilskudd til drift av idrettsorganisasjoner 
(Budsjett 2018 kr 481 500) 

Økt ramme for «tilskudd til anleggsutvikling»

Rammen for eksisterende tilskuddsordning utgjør 
for 2018 ca kr 700 000. Denne potten legges inn 
som kommunalt bidrag i planlagte og prioriterte 

anleggsutvikling. Behov for tilskudd utover denne 
eksisterende rammen innarbeides i handlings-
program og budsjett for det enkelte år. Se øko-
nomiske konsekvenser av planlagt anleggsutvikling.

Kommunal kausjon/simpel garanti ved  
låneopptak til idrettslag

Det er fra 2019 åpnet for at Porsgrunn kommune 
kan benytte kausjon/simpel garanti for lån som 
virkemiddel ovenfor et idrettslag i forbindelse 
med investering i anlegg. Slik garanti må behandles 
politisk i bystyret fra sak til sak.

Det innebærer relativt liten risiko og kostnad for 
kommunen, men kan gi klubbene trygghet og støtte i 
å ta medansvar for anleggsutviklingen. I tillegg
kan nettoutgifter for klubben reduseres gjennom 
lavere rente pga kommunal garanti. Ordningen inne-
bærer at ved evt. mislighold av lånet må kommunen 
ta over effekten av lånet. 

Slik garanti forutsetter konkret søknad fra idretts-
laget, godkjent spillemiddelsøknad og behandling 
i Porsgrunn idrettsråd før saken legges frem til 
behandling for bystyret. Deretter må garantien
godkjennes av fylkesmannen. Administrasjonens 
retningslinjer for slik søknad om garanti innbefatter 
oppfølging av klubbens situasjon og økonomiske
forpliktelser i garantiperioden (en garantiavtale
mellom kommunens som kausjonist og lånetaker).

Drift og vedlikeholdskostnader

Knyttet til kommunale idrettshaller og anlegg
Her er fordelingen slik at virksomhet for bygg- og 
eiendomsdrift har ansvar for drift, utvikling og
vedlikehold av byggene, virksomhet for kommunal-
teknikk har ansvar for utomhusområder på anlegget 
og virksomhet for kultur og idrett har ansvar for 
tildeling/utleie og løst utstyr og inventar.

Dette videreføres tilsvarende dagens nivå.
Eventuelle konkrete behov for særlige tiltak og
tilhørende kostnader innarbeides i kommunens årlige 
handlingsprogram.
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Økonomiske konsekvenser av
planlagte anleggsutvikling

Med bakgrunn i foreslåtte anleggsplan kommende planperiode er det estimert behov for
følgende kommunale bidrag.

Hva 2019 2020 2021 2022

DRIFT 

Behov tilskudd anlegg - kommunalt bidrag, ref. plan 539 100 263 000 559 000 470 000

Behov kommunalt bidrag mindre anleggsvedlikehold 200 000 200 000 200 000 200 000

Banemesterlaug - vedlikehold kunstgressbaner 525 000 525 000 525 000 525 000

Evt. økning spillemiddelfond fra 10 til 15 mill 200 000 200 000 200 000 200 000

SUM behov drift 1 464 100 1 188 000 1 484 000 1 395 000

Eksisterende budsjett tilskudd anlegg per 2018 700 000 720 000 740 000 760 000

Behov økte rammer drift (diff. budsjett 2018 og plan) 764 100 468 000 744 000 635 000

Investering 2019 2020 2021 2022

Investering utvikling kommunale anlegg 2 450 000 3 000 000 5 200 000 7 700 000

1) Jmf tabell for anleggsutvikling og sum kommunal andel i tilskudd.
2) Generell pott til «smått og godt» av vedlikehold idrettseide anlegg. Utover hovedplan idrettsanlegg.
3) Budsjett 2018 for tilskudd investering privateide anlegg og vedlikehold anlegg er ca. kr 700 000. Estimert påslag for prisstigning ca 2,5 % påfølgende år.

1

2

3

Gitt skisserte plan med et kommunalt bidrag til
anleggsutvikling i størrelsesorden kr 20 millioner, 
generes anlegg til en totalverdi av ca kr 56 millioner. 
Det utløses ca kr 15 millioner i spillemidler og ca kr  
9 millioner i mva-kompensasjon.

Ser vi kun på kommunalt bidrag/tilskudd til 
idrettslagseide anlegg, vil et bidrag på ca kr  
2 millioner medføre en anleggsutvikling til en  
verdi av ca kr 38 millioner, hvorav ca kr 11 millioner 
utløses i spillemidler og kr 7,4 millioner i  
mva-kompensasjon.
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Regionalt samarbeid vedr. anlegg

I Grenland finnes det et uforløst potensiale når det 
gjelder regionalt samarbeid om utvikling av idretts-
anlegg og idrettslig aktivitet. Det er ingen regionale 
anlegg i kommunene i dag.

Som omtalt i kommunedelplan for idrett og fysisk
aktivitet har «Kommunene i Grenland ulike styrker 
og svakheter når det gjelder anleggsdekningen 
innenfor ulike idretter. I et samarbeidsperspektiv 
kan disse forbedres på tvers av kommunegrensene. 
Porsgrunn er den eneste kommune som kan tilby 
et helårsanlegg innen tennis og har også regionens 
eneste roanlegg. Porsgrunn har også det beste 
tilbudet rettet mot hestesporten. Golf, alpin og 
hoppbakker er imidlertid idretter hvor kommunen 
har svakheter knyttet til anlegg. Ut ifra rapportens 
anbefalinger er det særlig fire områder som peker 
seg ut som aktuelt for samarbeid om anlegg; alpint, 
friidrett, motorsport og turn.»

Fokus på idrettslig samarbeid på tvers av kommunene 
er styrket de siste årene, men det er ønskelig med
et mer systematisk og konkret samarbeid når det 
gjelder regional anleggsutvikling og større idretts-
lige arrangementer på tvers av kommunegrensene.

For planperioden er det særlig tre områder
samarbeidet er konkretisert mot;

Utvikling av skateanlegg
Med støtte fra Telemark Fykeskommune er det
etablert et konkret samarbeidsprosjekt mellom 
Skien og Porsgrunn kommune, sammen med 
Grenland skateboardklubb. Dette for å nettopp å se 
på anleggsutvikling da med fokus på skateanlegg.

Formålet med arbeidet er å vedta strategier,
synliggjøre gevinster og legge forutsetninger for 
fremtidig regionale anlegg. Kommunene skal ha 
fokus på anleggsutvikling på tvers av kommune-
grensene og kartlegge behovet for regionale anlegg.

Friidrettshall
Det er en pågående dialog og sak knyttet til
etablering av friidrettshall på Kjølnes, som et 
regionalt anlegg. Ref. orienteringsak 14/17 i Utvalg 
for barn, unge og kultur 13.06.17 vedr. «Friidretts-
hall i Telemark – forstudie». Det er ønskelig at denne 
eventuelle anleggsetableringen avklares i løpet av 
planperioden.

Alpinsenter i Siljan
Det jobbes for å etablere Siljan skisenter som
regionalt anlegg for alpint. Saken har vært til
politisk behandling i både Skien, Porsgrunn og
Siljan kommune.

• Porsgrunn kommune, Utvalg for barn, unge og 
kultur 21.11.17, sak 47/17 «Siljan skisenter – 
mulighet for drift som regionalt alpinanlegg i 
helt eller delvis offentlig regi.» 

• Siljan kommune, Kommunestyret 06.02.18, sak 
5/18 «Mulighet for drift av Siljan skisenter som 
regionalt alpinanlegg.» 

• Skien bystyre i sak 104/17 14.12.17vedtok: 
«Siljan Skisenter har vært og er et godt tilbud 
for Grenlands befolkning i snørike år. Skien 
kommune ønsker å se en mer helhetlig utredning 
om hva som kan forventes i støtte fra vertskom-
mune og de øvrige bidragsyterne før endelig sak 
behandles 

Porsgrunn kommune har innstilt positivt til å bidra 
til og opprettholde et alpinsenter for regionen i 
Siljan. Siljan kommune har i sin behandling vedtatt 
å invitere Siljan idrettslag til samarbeid om drift av 
alpinanlegget. Det er et mål å avklare 
videre drift av anlegget og evt. kommunalt bidrag i 
kommende planperiode.
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Saksbehandling
og frister økonomiske 

virkemidler
idrettsanlegg

Desember
Politisk sak - 
prioritering spille-
midler og tilskudd til
idrettsanlegg

Januar
Spillemiddelsaker sendes
fylkesmannen
(intern saksbehandling
kommunen)

30. april
Søknadsfrist kommunale
tilskudd til:
* Tilskudd til drift av
idrettsorganisasjoner
* Idrettsstipend
* Tilskudd til drift per
idrettsanlegg og privatleie
* Tilskudd til lavterskel og
folkehelsetiltak

1. juni
Søknadsfrist til kultur-
departementet om
idrettsfunksjonell 
godkjenning

1. september
Søknadsfrist kommunale
virkemidler og
«Tilskudd til anlegg»

1. november
Søknadsfrist
spillemiddelsøknad
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Kommunedelplan for idrett og
fysisk aktivitet 2017-2027

Hovedplan idrettsanlegg 2018-2022

Hovedplan for idrettsanlegg er utarbeidet av virksomhet for 
kultur og idrett i nært samarbeid med idrettslag og -foreninger, 
Porsgrunn idrettsråd og med kommunens øvrige
aktuelle virksomheter.

Saken er behandlet i utvalg for barn, unge og kultur 15.05.18,  
formannskapet 24.05.18 og bystyret 31.05.18.


