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Orientering i 
Hovedutvalg for miljø, kultur og næring



Idretten i Larvik pr. 31.12.2020
❑ 12 310 medlemskap/ 11184 aktive - fordelt på 58 idrettslag. Det har vært en nedgang på ca. 13 % i 

medlemsmassen siste 2 år.

❑ 8 av idrettslagene har over 500 medlemmer/ 2 har over 1000 medl.

❑ Av disse er 19 fleridrettslag. Det tilbys 78 idrettsgrener innenfor 42 ulike idretter (særforbund). 

❑ De store fleridrettslagene i Larvik eier og driver i all hovedsak idrettsanleggene sine selv. 

❑ Larvik kommune yter driftstilskudd. 

❑ Uansett hvor mye idretten anses å koste – vil idretten alltid gi mer tilbake i sitt samfunnsregnskap. 

❑ Verdiskapningen idretten representerer i Larvik er på ca. 98,5 mill, og 197 årsverk (forutsatt en årsinntekt på 

kr. 500 000,-).
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Bryting Bueskyting Dykking Kampsport Klatring

Kvinner 730 965 273 40 384 143 190 81 134 169 93 239 127 99 24 44 60 38 37 46

Menn 1897 471 747 679 163 293 204 302 249 187 235 54 127 135 164 136 108 112 111 87

Totalt 31.12.2020 2627 1436 1020 719 547 436 394 383 383 356 328 293 254 234 188 180 168 150 148 133

Totalt 31.12.2018 2939 1686 770 401 721 686 519 714 324 379 1172 153 448 143 169 130

Jenter 0-19 580 802 10 0 303 90 44 16 51 126 11 61 71 12 5 24 16 18 27 14

Gutter 0-19 1390 357 54 19 148 136 38 73 61 140 12 22 68 8 24 104 34 16 55 30
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Aktivitetstall (20 største særidretter)

Kvinner Menn Totalt 31.12.2020 Totalt 31.12.2018 Jenter 0-19 Gutter 0-19

Det er totalt 11 184 aktive fordelt på 59 idrettslag, 50 % av de aktive er under 20 år.

Det er 19 fleridrettslag, dvs. at de driver med mer enn en aktivitet. 
Totalt tilbys det aktiviteter innenfor 42 særidretter, med 78 grener fordelt på 100 
særidrettsgrupper i 58 idrettslag.

Kvinner er aktive innenfor 38 /42 dretter, og Menn i 42/42.
7 idretter har ikke registrert aktive under 20 år.

7 idrettslag har registrert 219 aktive barn i idrettsskoler/allidrett.
8 idrettslag har registrert 85 funksjonshemmede utøvere, hvorav 8 er under 20 år.

Statistikken er basert på antall aktive pr. idrett, og representerer 93 % av alle aktive. 
52 % av de aktive driver innenfor de 4 største idrettene.



IDRETTSANLEGG

Anlegg er et 
virkemiddel -

ikke et mål



Når idrettslagene bygger/rehabiliterer idrettsanlegg (som er spillemiddelberettiget), 
finansieres disse ved hjelp av Spillemidler og kommunal medfinansiering (inntil 1/3).

Den årlige potten fra Larvik kommune er 2 millioner i medfinansiering pr. år. 
Fram til en forutsigbar momskompensasjon for anlegg er på plass, mener vi det er viktig at 
kommunens bidrag  tilsvarer 1/3 av anleggskostnadene.

Larvik kommune mottok  11,6 millioner i spillemidler i 2021. (Kun kommunale anlegg).

Pr. 31.8.21 var etterslepet på kommunal medfinansiering 6,2 millioner, takket være 
ekstrabevilgningen på 6,5 mill. 2,5 millioner gjelder søknader fra 2019, hvor alle har fått tildelt 
spillemidler. (3 års etterslep)

Idretten eier ca. 43 % av idrettsanleggene i kommunen.

Vi vil her presisere at vi ikke er ute etter økt kommunal medfinansiering (1/3) 
- men at vi ber om raskere utbetaling av de godkjente søknadene som ligger inne. 
Det må altså settes av mer enn 2 millioner pr. år.



Fordeling av anleggskostnad (2019), 10 anlegg
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Fordelingen for søknadene fra idrettslagene i 2019 for deler seg slik:

32,6 % – 34,8 % – 32,6 % mellom kommunen, idretten og staten 
(spillemidlene) 

Spillemidler 5,1 millioner
Egenandel og MVA 4,5 millioner
Kommunal medfinansiering 4,8 millioner *
= Sum kostnad for 10 anlegg/6 rehabiliteringer kr. 14.788.507,- millioner

* Pr. 1.9.2021 gjenstår det ca. kr. 2,5 millioner i medfinansiering.

Gjennomsnittlig (for hele landet) er anleggsinvesteringene fordelt 
65 % – 15 % – 20 % mellom kommunene, idretten og staten (spillemidlene).
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Spillemiddelsøknader 2020, 6 idrettsanlegg

 Spillemidler  Kommunal medfinans Egenandel Moms

= Sum kostnad for 6 anlegg/3 rehabiliteringer kr. 10.994.330,- millioner

Status 1.9.21: Venter på spillemidler og medfinansiering, Kan forskuttere 5,5 millioner fra fondet.



Spillemiddelsøknader 2022

Fond for forskuttering av spillemidler og MVA-kompensasjon

• 8 millioner er tatt ut av beholdningen på 10 millioner. Fondet skal trappes opp

• Reelt behov pr. 18.10.2021:  50 millioner

Etterslep spillemidler: 

• Idrettslag: kr. 26, 2 ca. 3-4  år 
• (I hovedsak søkes det om midler til rehabilitering av idrettsanlegg)

• Kommune:kr. 16,5 ca. 3-4 år

• Status spillemiddelsøknader 2022: 81 anlegg, 234 millioner i kostnader.



• Pr. 18. oktober er det 81 søknader totalt, fordelt på 35 ordinære, 43 nærmiljø anlegg og 3 kulturhus. 
Søknader fra private utgjør 17 ordinære (12 nye), 16 nærmiljø (15 nye) og 1 kulturhus.

• Totale anleggskostnader er på ca. 234 millioner og det søkes om ca. 65 millioner i spillemidler. 
Spillemidlene utgjør i snitt ca. 28 % av kostnadene. 

• 28 nye søknader fra lag og foreninger.

• Søknaden fra Larvik Turn vedr. ny hall er ikke fornyet da, de foreløpig ikke har fått på plass all 

finansiering.

• Larvik skøyte og hockeyklubb har sendt inn søknad om både spillemidler og medfinansiering på 

kr. 16 millioner - men her må det tas forbehold om tomt og finansiering.

• Søknadene fra idrettslagene for 2022 (33 stk.) har en total anleggskostnad på 118 millioner. Det 

søkes om 30,4 millioner i spillemidler og 39 millioner i kommunal medfinansiering. 

Idrettslagenes egenandel utgjør 48 millioner (inkl. mva).  Larvik kommune mottok 11,6 millioner 

i Spillemidler i 2021, fordelt på 24 kommunale anlegg. Det ligger an til et etterslep på tildeling 

av spillemidler på ca. 4-5 år.

Når etterslepet dekkes inn – våger idrettslagene å investere og utvikle i tillegg 

til å rehabilitere eksisterende anlegg ☺



Fordeling ordinære anlegg

Larvik fått tildelt kr. 213.000.000 i spillemidler!



(Intern modell, Larvik 
idrettsråd)



anleggsregisteret.no


https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=zDGuD4owSH0o.kIqkkOh5mN6A


Kommunedelplan for fysisk aktivitet,
idrett og friluftsliv (2013-2020)

Kommunestyret behandlet i sak 161/12 den 24.oktober 2012.
Ny behandling om forlengelse av planen til og med 2020, ble gjennomført den 
21.oktober 2015 i sak 132/15.

₋ Kommunedelplanen revideres normalt 
hvert fjerde år

₋ Revidering av slik plan skal skje i tråd med 
plan- og bygningslovens bestemmelser

₋ Anlegg som skal bygges ved hjelp av 
spillemidler må være omtalt i planen

₋ Idrettsrådene har et spesielt ansvar for å 
bidra og koordinere lagenes innspill

₋ Idrettrådet deltar nå i en 
prosjektgruppe for strategi for 
folkehelse og frivillighet og temaplan 
for fysiskaktivitet, idrett og friluftsliv.
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https://www.larvik.kommune.no/media/1517/kommunedelplan-for-fysisk-aktivitet-idrett-og-friluftsliv-2013-2020.pdf
https://www.larvik.kommune.no/media/1517/kommunedelplan-for-fysisk-aktivitet-idrett-og-friluftsliv-2013-2020.pdf


Nytt kapittel 23A i forurensningsforskriften

• Kapittel 23A. Utforming og drift av idrettsbaner der det brukes 
plastholdig løst fyllmateriale:

• https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/vedtar-reglar-som-vil-
redusere-plastforureininga-fra-kunstgrasbanar2/id2843169/

• Vi jobber med en samlet oversikt over tiltak som må iverksettes og 
kostnader i forbindelse med dette

• Store økonomiske konsekvenser for anleggseierne

• Mål: Hindre at gummigranulat kommer på avveie

https://www.google.com/url?q=https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/vedtar-reglar-som-vil-redusere-plastforureininga-fra-kunstgrasbanar2/id2843169/&sa=D&source=calendar&usd=2&usg=AOvVaw2HEIHby16WulmFir9ATxBL


Miljøkrav, maks pr. bane, ca. 7 baner

Sluser, porter, ruster kr                 120 000,00 

Koster ved utgangen kr                      4 800,00 

Larvikittblokk 215m, oppkant kr                 128 700,00 

Legging av larvikitt, oppkant kr                 120 000,00 

Oppkant 2*8 kr                   37 100,00 

Skruer og festemateriell kr                      8 653,00 

Sponsorskilt (som en del av oppkanten) kr                   56 250,00 

Infoskilt om granulat +++ kr                   12 500,00 
Steniplater, oppkant kr                                  -

Totalt kr                 488 003,00 



Brutto driftskostnader for 
idrettslagene i Larvik i 2020 
utgjorde ca. 96,6 millioner.

Dvs. kr. 264 790,- pr. dag

Dugnadsverdien til idretten i Larvik
= 98,4 millioner.





Kostra tall for 2018
380= Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg
381=Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg

20

Idrettens samfunnsregnskap vs. kommunens bidrag



Samfunnsregnskapet

• Hva koster innaktivitet?



(Intern modell, Larvik idrettsråd)



Idretten i Larvik har pr. 31.12.2021 12310 medlemmer, dette utgjør 26 % av befolkningen i Larvik.

41 % av medlemmene er fra 0-19 år - disse utgjør 49 % av befolkningen.
59 % av medlemmene er over 20 år - disse utgjør 19% av befolkningen

Av alle innbyggere i Larvik er 16 % i aldersgruppen 6-19 år, herav er 62 % medlemmer i et  idrettslag



Takk for oppmerksomheten!


