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1. SAMMENDRAG 

En arbeidsgruppe har gjennom 2012 – 2013 arbeidet med å utvikle og forankre planene 
om en regional Ishall med curling i Indre Østfold. Regionen har i dag ikke et slikt 
idrettsanlegg og planene for ishall har fått bred støtte hos idretten og Indre Østfold 
Regionråd. Gjennom etableringen av Indre Østfold Utvikling IKS (jan 2013) ble selskapet, 
som regionens utviklingsselskap, forespurt om å gjennomføre et forstudie basert på 
arbeidsgruppens dokumentasjon samt øvrig tilgjengelig informasjon. Forstudiet skulle 
vurdere og avklare forhold knyttet til eierskap, investering og drift. 
 
Forstudiet anser at en regional ishall i Indre Østfold vil få stor betydning for utviklingen 
av et isidrettsmiljø for barn og ungdom i regionen. Hallen vil også være til glede for lag, 
foreninger, familier og bedrifter og i sum styrke Indre Østfold sin attraktivitet som bo- og 
tilflyttingsregion. Forstudiet vurderer at hallen bør lokaliseres nær E18 og anser at 
Spydeberg – Askim – Eidsberg er de mest aktuelle lokaliseringskommuner. 
 
En ishall med curling vurderes å kunne realiseres innenfor en øvre ramme på MNOK 88 
og med årlig netto driftskostnader fra MNOK 4,7 – 5,5 inkl. finanskostnader. I forhold til 
merverdiavgift gir kommunalt eierskap og drift fullt fradrag, men alternative modeller 
med samarbeid eierskap/drift kommuner, næringsliv og idrett er også mulig. En regional 
(flere kommuner) ishall utløser ekstra spillemidler fra Kulturdepartementet. 
 
Forstudiet anbefaler at prosjektet nå videreføres til et forprosjekt for 
realiseringsavklaring og videre prosjektering og anbudsprosess for ishallen. Dette krever 
politiske vedtak og bevilginger. Forprosjektet løper ut 2014 og vurderes mulig å 
gjennomføre innenfor en kostnad på MNOK 2,5 – beløpet blir en forskuttering av 
realiseringsrammen. Forprosjektet kan stanses 1. til 2. kvartal 2014 dersom 
realiseringsgrunnlaget ikke er til stede. 

2. BAKGRUNN 

2.1. Arbeidsgruppen 
Tidligere Indre Østfold Utviklingsfond satte i februar 2012 av kr. 150.000 til et forprosjekt 
for ishall i Indre Østfold. En styringsgruppe/arbeidsgruppe bestående av Erik Unaas, Knut 
Espeland og Hasse Ekmann ble nedsatt for å arbeide videre med tilbud på forprosjekt, 
heretter kalt skisseprosjekt, fra Isbjørn Arena AS (Isbjørn Arena AS er et aksjeselskap hvor 
Norges Ishockeyforbund, Norges Skøyteforbund og Norges Curlingforbund er aksjonærer 
med like store aksjeposter). Styringsgruppen/arbeidsgruppen ble senere utvidet med 
Yngve Haagensen (leder), Ingunn Herstad Hensel fra Eidsberg Idrettsråd og daglig leder i 
Isbjørn Arena AS Rune Molberg.  Gruppen la gjennom 2012 ned et betydelig arbeid og en 
konseptpresentasjon fikk sterk støtte fra Indre Østfold Regionråd (Regionrådet) i møte 
den 16. november 2012, og alle idrettsrådene i Indre Østfold har vektlagt behovet for 
ishall.  Arbeidsgruppen hadde også en presentasjon for rådmenn og ordførere på et eget 
møte i Båstad 8. november 2012. Næringskonferansen i Trøgstad den 8. februar 2013 



 
 
 

Side 5 av 21 

representerte på mange måter gruppens oppsummering av arbeidet og presentasjonen 
fra denne følger som vedlegg til rapporten (vedlegg 1). 

2.2. Indre Østfold Utvikling IKS 
Gjennom kontakt mellom arbeidsgruppen og styret i Indre Østfold Utvikling (IØU) ble 
ansvaret for det videre arbeid i mars 2013 funnet naturlig overtatt av IØU og selskapet 
fattet i styremøte den 14. mars følgende vedtak: 
 
”Styret støtter styreleders forslag om at det etableres en forstudie for å innhente og 
sammenstille tilstrekkelig informasjon til at sak om realitetsbehandling av prosjektet kan 
legges fram for Indre Østfold Regionråd og deltakerkommunene. Kostnader til innleid 
prosjektarbeid for forstudien dekkes fra kapitalen til tidligere Indre Østfold 
Utviklingsfond”. 
 
Den 24.5 ble det med bakgrunn i styrevedtaket inngått avtale med selskapet WBS Bjørn 
Winther Johansen om prosjektledelse for gjennomføring av forstudiet. Winther Johansen 
ble senere (1. juni) ansatt som daglig leder i IØU, oppdraget ble derfor avsluttet og tatt 
inn i selskapet som del av daglig leders ansvar. Forstudiet ble deretter etablert med 
styret i IØU som styringsgruppe, Bjørn Winther Johansen som prosjektleder og nevnte 
arbeidsgruppe som ressursgruppe. 

3. FORSTUDIET 

3.1. Varighet og informasjonsinnhenting 
Forstudiet er gjennomført i perioden juni til september 2013 og er basert på informasjon 
fra arbeidsgruppen samt møter, telefonsamtaler og annen informasjonsinnhenting fra 
aktører som; IHK Sparta, Jar Hockey, Sarpsborg kommune og Isbjørn Arena AS. 
Informasjon fra Norges Hockeyforbund, andre utredninger og offentlig informasjon 
gjennom internett er også benyttet. Det er avholdt møte med arbeidsgruppen ved Erik 
Unaas og Ingunn Hensell samt arbeidsutvalget i Regionrådet der Yngve Haagensen fra 
arbeidsgruppen også deltok. Det ble avgitt en status for arbeidet i Regionrådets møte 
den 7. juni. 

3.2. Innhold og målsetting 
Forstudiet skal presentere informasjon og vurderinger som skal legge grunnlag for 
Regionrådets vurdering og eventuelle anbefaling om etablering av en regional ishall i 
Indre Østfold. Prosjektet og politiske beslutninger knyttet til dette anbefales gjennomført 
i 3 faser, Forstudie (dette), Forprosjekt og Hovedprosjekt. Forstudiet avsluttet gjennom 
politisk behandling i Regionrådet den 27.9.2013. 
 
Forstudiet har følgende disposisjon: 
 

 Ishaller i Norge 

 Ishall - behov og forankring i Indre Østfold 
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 Eierskap og organisasjonsform 

 Skisseprosjekt fra arbeidsgruppen og Isbjørn Arena AS 

 Økonomi - investering, finansiering og drift 

 Lokalisering 

 Anbefalinger og overgang til forprosjekt 

3.3. Avgrensning 
Forstudiet representerer og bygger på en sammenstilling av eksisterende informasjon 
gitt i møter og kontakt som nevnt ovenfor.  Forstudiet har ikke hatt mandat eller 
ressurser til å kjøpe inn eksterne vurderinger fra aktuelle rådgivere som arkitekt og 
rådgivende ingeniører. Behov for kvalitetssikring i videre prosjektutvikling er derfor viktig 
og vil også fremgå under anbefalinger avslutningsvis i rapporten.  

4. ISHALLER I NORGE 

4.1. Ishaller i Norge 
Norge har i dag ca. 50 ishaller og etter den såkalte programsatsingen er det kommet til 
mange nye haller, bl.a. i Narvik, Tromsø og Jar/Bærum.  Norges Ishockeyforbund har som 
mål at alle kommuner og regioner med 20.000 innbyggere skal ha en standard ishall. Det 
oppmuntres til å bygge enkle ishaller/ungdomshaller fremfor åpne kunstisbaner eller 
andre kunstisflater. Norges Ischockeyforbund uttaler: 
 
”Skal vår tradisjon med bred og sterk representasjon i isidretter opprettholdes er det 
påkrevet å utbygge kunstisanlegg, slik at det eksisterer et reelt tilbud til alle utøvere. I 
Norge kan det best skje ved hjelp av ishaller som gir sikre forhold for trening og 
konkurranser uansett værforhold”.  
 
Norges Hockeyforbund støtter altså sterkt opp om byggingen av flere ishaller i Norge. 

4.2. Bruken av ishaller 
De fleste norske ishaller er bygd for ishockey, men rekrutterer ikke bare til denne 
idretten – de er med andre ord flerbruksarenaer som utover ishockey passer for idretter 
og aktiviteter som rinkbandy, kortbaneløp og kunstløp. Hallene brukes også av 
handikappede (kjelkehockey/ispigging/islek), skoler (gym), barnehager (islek), publikum 
(frigåing) og bedriftsidrett. Curling kan også legges inn i en ishall, men idet isflaten er 
krevende å tilpasse andre aktiviteter bygges dette som en egen isflate i tillegg. 
 
Den organiserte idretten tar om lag 50 % av kapasiteten til ishallene, mens skoler tar ca. 
30 % og publikum ca. 20 %.  Ishallene i Norge er først og fremst anlegg for barn – 80/90 
% av istiden beslaglegges av barn og ungdom.  
 
Issesongen varierer fra hall til hall. Fra juli-september og til mars-april. Dette betyr 29-37 
ukers drift eller isflate i 7-8 måneder. Ishaller med eliteseriespill har naturlig nok lengst 
sesong, mens noen ishaller har isflate hele året for å gjennomføre bl.a. hockeyskoler. 
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Åpningstider er ofte fra 08.00-23.00 som i andre idrettshaller, og bruken fordeler seg på 
dagtid til skoler og barnehager, mens den organiserte delen av idretten bruker hallene på 
ettermiddag og kveld. Åpen hall/publikumsgåing er populært både på ettermiddager og i 
helgene. Istiden i hallene fordeles normalt av kommunen og idrettsrådet. 
 
Utenom sesong kan hallene, avhengig av funksjonalitet, publikumskapasitet og tekniske 
løsninger brukes til andre idretter og arrangementer som konserter og messer.  

4.3. Standard ishall 
Med bakgrunn i tekniske og funksjonelle krav til en ishall, som på mange områder er 
annerledes enn andre idrettsbygg/anlegg, har ishockeyforbundet, skøyteforbundet og 
curlingforbundet etablert selskapet Isbjørn Arena AS. Selskapets skal bidra til at alle nye 
haller og utendørsanlegg blir gode, funksjonelle og driftsøkonomiske anlegg. Isbjørn 
Arena AS har utarbeidet følgende beskrivelse for det de betegner som en standard ishall 
(utdrag): 
 
Isflaten: 
Isflaten setter standarden for hvor stor selve hallen skal være. De internasjonale reglene 
sier maks 30 x 61m og min 26 x 56m.  Isflater for seriespill i Norge skal være innenfor 
disse mål. Dette er også normen for kunstløp og kortbaneløp. Internasjonalt går nå 
trenden mot å bruke transatlantiske mål på banene, dvs. 26 x 56m og dette er nå også 
godkjent i Norske toppseriekamper. 
Halloverbygget: 
På utsiden av vantet er det på den ene langsiden krav til spillerbenker, disse skal være 
2,2m dype og hver av dem 12m brede. På den andre siden skal det være et sekretariat 
mellom to utvisningsbokser. Disse skal være 1,4m dype, sekretariatet bør være 4m bredt 
og hver av utvisningsboksene også 4m. Avstanden fra vantet til kortsidene bør være 1,5 
og 2,5m. Innvendige mål i hallen blir da minimum 34 x 64m. Da er det ikke særlig 
publikumsplass.  
Tribune:  
Den minste tribune som anbefales ved standard ishall har et nedre trinn langs vantet og 
5 opptrinn. Med 5 trinn i 50m lengde får man 250m sitteplasser, dvs. inntil 500 tilskuere. 
Om den benyttes som ståtribune økes dette til 7 – 800 personer.  
 
Annet: 
Spillergarderober, dommergarderober, publikumstoaletter, kontorer og lager.  Kafé og 
sosiale rom etter marked/behov. Tekniske rom, lagerplass. 
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4.4. Eksempel standard ishall – Lillehammer 
 

 
 

 
 
 
 

5. ISHALL – BEHOV OG FORANKRING I INDRE ØSTFOLD 

5.1. Idretten 
Ishockey ved Norges Ishockeyforbund er Norges 5. største særforbund og er Norges nest 
største publikumsidrett. Ishockeyforbundet har ca. 12.500 aktive medlemmer over hele 
lander, og ca. 3.500 barn deltar på skøyte/ishockeyskoler. Ishockey er med andre ord 

Begge illustrasjoner er hentet fra 
anbudsdokument ny ungdomshall i Bodø 2012. 
BRA 3160 m2. 
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meget populært og vi har i Østfold egne klubber som Sparta Ishockey/Sparta Sarpsborg, 
Comet Halden, Stjernen Hockey og Kråkene IL. 
 
Når det gjelder Indre Østfold skriver Eidsberg Idrettsråd på sine hjemmesider den 
12.2.2012: 
 
”Indre Østfold er et av landets tettest befolkede områder uten ishall. Nærmere 60.000 
innbyggere samlet sett. Alle idrettsrådene i Indre Østfold har vektlagt behovet for ishall. 
Det samme har Østfold idrettskrets, som spesifikt peker på satsning mot ishall også i 
Indre-regionen. Regionale anlegg gir større utbytte på spillemiddelsiden, faktisk dobles 
spillemiddeldelen ved bygging av slike anlegg. Indre Østfold er også et satsningsområde 
fra Norges Ishockeyforbund. Ved vinterens rullering av kommunedelplan for anlegg for 
idrett og fysisk aktivitet i Eidsberg ble behovet for regional ishall vedtatt i 
kommunestyret”. 
 
Medlemsmasse i Norges Idrettsforbund pr. kommune i Indre Østfold: 
 

 
 
I Østfold Idrettskretts sin innsalgs- arbeidsplan for interkommunale idrettsanlegg 
”Østfold mot 2022” skriver de: 
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I sin presentasjon for Regionrådet sak 48/2012 Regionale idrettsanlegg den 09.11.2012 
pekte styremedlem i Østfold Idrettskrets Tomm Fjærvoll på at idretten har tradisjon for 
medlemsflyt i Indre Østfold, mens ishockey må reise ut av regionen: 
 

 2 svømmeklubber som deler IØ seg imellom øst/vest 

 Cheerleading: en klubb i IØ 

 En fotballklubb for jenter jr. og sr. i IØ 

 Lengdeløp i Båstad fra alle kommuner 

 De store idrettene som håndball og fotball har alle kommunale anlegg (ikke Skiptvet) 

 En overbygningsklubb for orientering i IØ 

Etter initiativ fra idrettsrådene i Indre Østfold er arbeidet med å stifte ”Indre Østfold 
Isidrettsklubb” godt i gang.  Klubben vil favne: 
 

 Ishockey 

 Kortbane 

 Bandy 

 Kjelkehockey 

 Kunstløp/isdans 

 Frigåing 

 Curling 

Med dette legges det til rette for at en fremtidig ishall vil få en organisert idrett som tar 
hallen i bruk.  

5.2. Politiske vedtak 
Indre Østfold Regionråd har fattet følgende vedtak ifbm planene om ishall i sak 49/2012 
den 16.11.2012: 
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6. EIERSKAP OG ORGANISASJONSFORM 

6.1. Kommunalt eierskap og drift  
Kommunen(e) eier og drifter (inntekter og kostnader) hallen. Eierskap gjennom 
kommunens eiendomsforvaltning. Flere kommuner som eiere vil kreve et 
interkommunalt selskap (IKS). I følge Isbjørn Arena AS den mest utbredte modellen. 

6.2. Kommunalt eierskap men drift gjennom idretten 
Kommunen(e) eier hallen men inngår avtale med idretten/idrettslag om drift av hallen. 
Krever driftstilskudd til idretten/idrettslag. Iflg. Isbjørn Arena meget vanlig i Oslo. 

6.3. Privat eierskap og drift/kommunal drift.  
Privat eierskap og drift med kommunale tilskudd. Alternativt privat eierskap men 
driftsavtale med kommunen. 

6.4. Merverdiavgift 
Merverdiavgift på oppføring av bygg går normalt til fradrag dersom eier/oppfører har 
eller leier ut bygget til avgiftspliktig virksomhet. Regelverket er imidlertid ikke uten 
fallgruver og arbeidsgruppen har fått utarbeidet en uttalelse fra PWC gjeldende 
avgiftsmessige forhold (vedlegg 3). Denne peker på: 
 

 Oppføring og drift i et kommunalt eller interkommunalt selskap gir i utgangspunktet 
rett til å kreve fradrag for merverdiavgift etter kompensasjonslovens regler, men det 
eksisterer unntak dersom kommunen leier ut bygget. 

 Oppføring i et AS med utleie til et kommunalt eller interkommunalt selskap. 
Oppføringsselskapet vil normalt kunne kreve fradrag for inngående merverdiavgift på 
oppføringen. Sentral problemstilling er hvorvidt leietaker får fradrag eller 
kompensasjon for mva på husleien.  

6.5. Konklusjon eierskap og organisasjonsform 
Med bakgrunn i prosjektets status samt juridiske og avgiftsmessige betraktninger 
tilgjengelig for forstudiet legges det i denne fase til grunn at ishallen realiseres og driftes i 
kommunal regi med fullt fradrag for mva. Som en regional ishall antas det at et IKS vil 
være formålstjenlig selskapsform.  
 
Dette representerer ikke en konklusjon på at dette er eneste realistiske modell dersom 
realiseringen gjennomføres. Et samarbeid kommune(r), næringsliv og/eller idretten er 
også mulig (avgiftsmessige konsekvenser må i så fall utredes nærmere). 
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7. SKISSEPROSJEKT FRA ARBEIDSGRUPPEN OG ISBJØRN ARENA  

7.1. Standard ishall med curling og utvidet publikumskapasitet 
Skisseprosjektet fra arbeidsgruppen inkluderer dokument fra Isbjørn Arena AS (vedlegg 
2) som var et betalt oppdrag.  Dette inkluderer planskisse, budsjettall for 
byggekostnader, beskrivelse av driftsformer og en oppstilling over mulige tildelinger fra 
de s.k. spillemidlene. 
 
Dokumentet fra Isbjørn Arena tar utgangspunkt i kravene til en standard ishall (isflate 
26x56m) men har i tillegg en egen isflate for 4 curlingbaner på til sammen 50x25m. 
Tanken bak å inkludere curling er i tilegg til idrettsmotiverte argumenter at curling er 
attraktivt i bedrifts- og publikumssammenheng og kan gi et bedre inntektsgrunnlag. I 
tillegg til curling har anlegget en publikumskapasitet på ca. 2.000 for å tilfredsstille 
kravene til eliteserien for seniorer og internasjonale arrangement som landskamper og 
mulig treningshall for evt. OL i Oslo 2022. Det er også argumentert med at større 
publikumskapasitet gjør hallen (utenom issesong) attraktiv for arrangementer som 
messer, konserter og lignende. Skisseprosjektet inneholder også klubbrom/sosiale rom 
og kafé.  
 
Bygningsmassen er på til sammen ca. 5.179 m2 fordelt på 1. etg. Med ca. 4.000 m2 og 2. 
etg. med ca. 1.000 m2.  Lengde på hovedstrukturen (uten curling) er ca. 70m og bredden 
ca. 44 m (fotavtrykk 3.080 m2). Curlingdelen har en lengde på ca. 46m og en bredde på 
ca. 22m (fotavtrykk 1.012 m2). 
 
1.etg med garderober, kafé og klubbrom (ca. 4.000 m2): 
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2.etg med tribuner, kafe/klubbrom (ca. 1.000 m2): 
 

 

8. ØKONOMI – INVESTERING, FINANSIERING OG DRIFT 

8.1. Investering bygg skisseprosjekt 
Isbjørn Arena AS har stipulert (spesifisert budsjett ikke del av leveransen) 
byggekostnaden til MNOK 75 eks. mva. Dette inkluderer ikke tomtekostnad, 
utendørsarbeider som opparbeidelse av grunn og infrastruktur som innkjøring, parkering 
og lignende. Det legges til grunn at beløpet heller ikke inkluderer s.k. generelle kostnader 
(prosjektering, prosjektledelse m.m.) Det er usikkert i hvilken grad budsjettet definerer 
eller inkluderer inventar som storskjermer, benker, møbler, ismaskin og lignende. 
 
Dette gir en ca. kostnad pr m2 på MNOK 75/5179 m2 = Kr. 14.500,-. 

8.2. Investering bygg sammenlignbare prosjekter 
I møte med Jar Isforum fikk FORSTUDIET oppgitt at deres ishall, som inkluderer curling og 
er svært lik det skisseprosjekt arbeidsgruppen har fått utarbeidet - med unntak av at Jar 
definerer seg som treningsanlegg og har ca. 350-400 sitteplasser - har kostet MNOK 80 
inklusive alle kostnader. Bygget er iflg. romliste på 5.260 m2. Dette gir en m2 pris på Kr. 
15.200 og underbygger at byggekostnad pr. m2 fra Isbjørn Arena er lavere idet denne 
ikke har med alle kostnader. Samtidig vurderer forstudiet at Jar har vært meget dyktige 
på å spare kostnader gjennom bl.a. stålkonstruksjoner fra utlandet.  
 
I Asker kommunes mulighetsstudie ”Ny ishall/flerbruksarena i Asker” (2013) oppgis en 
m2 pris fra kr. 16.490 til 17.200 (eks. riving): 
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8.3. Konklusjon investering bygg 
Med bakgrunn i ovennevnte anbefales det i denne fase å legges en budsjettpris pr. m2 
på kr. 17.000 (2013 kroner) til grunn for ishall med curling i Indre Østfold inklusive 
inventar, utendørsarbeider og generelle kostnader (ref. NS 3451/53 – Byggekostnad 1-8). 
Tomtekostnad er ikke med i grunnlaget og forutsettes som del av egenfinansiering. 
 
Dette gir en samlet investering eks. tomt på kr. 17.000 x 5.179 m2 = MNOK 88.  
 
Beløpet vil kunne anses høyt, men representer en øvre ramme og god risikomargin i 
denne fase – inklusive grunnforhold. 

8.4. Finansiering bygg skisseprosjekt 
Arbeidsgruppen har lagt til grunn en finansieringsmodell (vedlegg 4) der 
finansieringsbehovet etter s.k. spillemidler (Kulturdepartementet ”Tilskudd til anlegg for 
idrett og fysisk aktivitet 2013”) og s.k. programsatsingsmidler (Kulturdepartementet) 
dekkes inn gjennom 50 % andel lån, 40 % egenfinansiering på vertskommune, 25 % 
egenfinansiering på ”annen stor kommune” og 35 % egenfinansiering fra resterende 
kommuner fordelt etter folketall. 

8.5. Konklusjon finansiering bygg  
Arbeidsgruppens modell anbefales videreført men justeres ift. oppdatert anbefalt pris pr. 
m2 på kr. 17.000. Videre er det nye satser fra 2013 gjeldende spillemidler, samt at det 
ikke er klarlagt om programsatsingsmidlene videreføres. Dette gir følgende 
finansieringsmodell: 
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Finansieringsmodellen innebærer: 
 

 Spillemidler fra MNOK 24,8 til 20,3. 

 Et låneopptak fra MNOK 31,6 til 33,8. 

 Vertskommune finansiering fra MNOK 12,64 til 13,54. 

 Annen stor kommune finansiering fra MNOK 7,9 til 8,46. 

 Resterende kommuner finansiering fra MNOK 11,06 til 11,84 

 
Finansieringsmodellen legger til grunn et ”fra” ”til” perspektiv på finansieringsbehovet 
avhengig av om programsatsingsmidler videreføres eller ikke. Videre at alle indre 
kommuner (10) deltar i realiseringen. Fordeling vertskommune og annen stor kommune 
signaliserer lokalisering i Askim eller Eidsberg. Forstudiet tar ikke stilling til dette (valg 
lokaliseringskommune) – men er samtidig avhengig av å etablere en mulig modell for 
fordelingen. Fordeling på resterende 8 kommuner skjer etter folketall og varierer fra 
MNOK 0,23 til MNOK 2,8 (vedlegg 5). 
 
Finansieringsmodellen tar ikke hensyn til finanskostnader i planleggings- og 
byggeperioden. Spillemidler i denne størrelse fordeles ofte over 3 år hvilket krever 
mellomfinansiering/likviditet. Finansieringsmodellen tar heller ikke hensyn til evt. lokale 
bidrag fra næringsliv og/eller stiftelser samt eventuell verdi på dugnad. Dette må 
vurderes nærmere i neste fase. 



 
 
 

Side 16 av 21 

8.6. Spillemidler 
Det må presiseres at spillemidlene i finansieringsmodellen er lagt inn med maksimal 
uttelling, og det forutsettes at styrketreningsrom og sosiale rom inngår i 
skisseprosjektet.. Det er ingen garanti for full uttelling, men prosjektet bør ha gode 
muligheter til å nå opp. Merk at interkommunale anlegg gir større uttelling av 
spillemidlene. Prosess ift. spillemidler involverer kommune(r), fylkeskommune og 
Kulturdepartementet. Denne er krevende og forstudiet har i samtale med 
fylkesidrettskonsulent i Østfold fylkeskommune Stein Cato Røsnes fått bekreftet at han 
vil bistå prosjektet dersom dette videreføres. Dette vurderes som avgjørende for å oppnå 
best mulig uttelling. 
 
Utdrag fra Kulturdepartementets bestemmelser: 
 

 

8.7. Drift skisseprosjekt 
Arbeidsgruppen har lagt til grunn årlige driftskostnader på MNOK 3,5 + 3,5 % renter på 
lånebehovet – samlet MNOK 4,27 (vedlegg 4). Avskrivinger er ikke tatt med. 
Driftskostnadene bygger på informasjon hentet inn fra gruppens møter og kontakt med 
ulike ishaller/kommuner i Norge, samt e-post fra Sarpsborg kommune og Fredrikstad 
kommune gjeldende drift av ishallene i Sarpsborg og Stjernehallen i Fredrikstad.  
Sarpsborg oppgir netto driftskostnader på MNOK 3,3 (2011) – altså kostnader med 
fradrag av inntekter for leie av istid og lignende på MNOK 1,32. Fredrikstad oppgir 



 
 
 

Side 17 av 21 

driftskostnad til MNOK 3,8. Arbeidsgruppen legger til grunn en fordeling av 
driftskostnadene etter samme modell som for kommunenes andel av finansieringen. 

8.8. Konklusjon drift 
Forstudiet har i møte med Sarpsborg kommune gått igjennom kommunens 
driftskostnader for Hafslund Ungdomshall og anbefaler å legge et intervall på 
driftskostnadene fra MNOK 3,5 til MNOK 4,5. Dette for å ivareta usikkerhet ift. 
driftskostnader og inntektspotensial. Intervallet bygger da på en bemanning på minimum 
3 årsverk (2 skift) og energikostnader på MNOK 0,8-1,0 som største kostnader. Dette gir 
følgende driftsmodell (budsjett) og fordeling (bygg og drift i samme selskap): 
 

 
 
Hvorvidt avskrivinger skal legges inn i budsjett må vurderes. Med inntekter og 
tilskuddsnivå som vist i driftsmodell vil ishallen ikke ha økonomisk bærekraft til å bære 
byggets oppføringskostnad med fradag for spillemidler. Driftsmodellen tar heller ikke 
høyde for at det ved et 0-resultat ikke er likviditet til å betale avdrag på 
lånefinansieringen. Skal avskrivinger og avdrag hensyntas må ishallen i et 
bedriftsøkonomisk perspektiv generere et plussresultat på ca. MNOK 2,5. Driftsmodellen 
innebærer eksl. avskrivinger og avdrag: 
 

 Årlige driftskostnader fra MNOK 3,5 til 4,5. 

 Inntekter fra MNOK 0,5 til 0,8. 

 Tilskudd vertskommune fra MNOK 1,9 til 2,25 

 Tilskudd annen stor kommune fra MNOK 1,2 til 1,4. 

 Tilskudd resterende kommuner fra MNOK 1,65 til 1,95. 

 
Fordeling tilskudd på resterende 8 kommuner skjer etter folketall og varierer fra MNOK 
0,035 til MNOK 0,46 (vedlegg 6). 
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Driftsmodellen påvirkes i stor grad av hvilken policy kommunen(e) legger i forhold til 
idretten og skoler/barn og unge.  Økte tilskudd subsidierer prising av kostnad for istid, og 
motsatt. Viktig i denne sammenheng er hvorvidt et nyetablert isidrettsmiljø vil ha 
økonomi til å betale en reell leie for istid. Dette må vurderes i neste fase. Curling kan gi 
gode inntekter, men krever klubbmiljø og innsalg i bedriftsmarkedet. Det laveste 
inntektsnivået på MNOK 0,5 må uansett kunne vurderes som realistisk. 
 
Leie av istid varierer etter eierskap og organisering. Eksempelvis tar Jar Isforum kr. 900,- 
pr. time i ukedager og kr. 1.300 i helger. Jar har et lavt tilskudd (MNOK <0,5) fra Bærum 
kommune. Sarpsborg kommune tar kr. 90 pr. time for barn og kr. 825 for voksen. 
Samtidig har Sarpsborg inntekter fra eliteseriekamper på min. kr. 2.660 pr. kamp eller 15 
% av bto. billettinntekter. 

9. LOKALISERING 

9.1. Lokalisering skisseprosjekt 
Arbeidsgruppen har i sitt arbeid ikke konkludert med eksakt lokalisering av ishallen. 
Gruppen signaliserer imidlertid tydelig gjennom økonomisk fordelingsmodell og sin 
presentasjon en beliggenhet langs E18-korridoren. Fra gruppens presentasjon: 
 

  

9.2. Vurdering lokalisering 
Skal optimal bruk og utnyttelse av en regional ishall sikres er det på generelt grunnlag 
nærliggende å anbefale at ishallen bør plasseres sentralt i regionen i forhold til adkomst, 
kommunikasjon og befolkningskonsentrasjon. Det er også viktig å ivareta god 
kommunikasjon utenfra regionen (Akershus/Oslo) med tanke på utvikling av 
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isidrettsklubben med kamper og andre arrangementer. En lokalisering i Spydeberg – 
Askim – Eidsberg utpeker seg dermed som gode alternativer. 
 
Ishallen vil med dagens konsept ha behov for en tomt i størrelsesorden 7-10 da. Dette vil 
sikre nødvendig infrastruktur som vei, grøntanlegg og parkering. Det legges til grunn at 
opp til 100 parkeringsplasser er tilstrekkelig på ukedager mens behovet er større i helger. 
Eventuelt store arrangement der tribunekapasiteten utnyttes vil sannsynligvis kreve 
parkering andre steder.  
 
Ishallen kan, avhengig av tilgjengelig areal, tenkes plassert utenfor en sentrumssone eller 
i sentrum. I Narvik er eksempelvis ishallen del av et kjøpesenter ikke langt fra sentrum, 
og prosjektet er et privat/offentlig samarbeid. Dette kan gi sambruksgevinster med 
positiv påvirkning på investeringer og drift. Det må imidlertid understrekes at ishaller, i et 
steds/byutviklingsperspektiv, har mest aktivitet på ettermiddager og kveld i ukedagene. 
En ishall vil dermed ikke skape særlig større aktivitet i sentrum på dagtid. På Jar i Bærum 
er ishallen lokalisert i et boligområde og er i ferd med å få status også som et grendehus 
med utleie til ulike lag, foreninger og privatpersoner. Plassering utenfor sentrum 
motiveres gjerne av lav tomtekostnad og god tilgjengelighet for alle. 
 
Valg av lokalisering med hensyn til kommune og plassering i eller utenfor sentrum 
avgjøres til slutt uansett i forhold til den eller de kommuner som har egnede arealer, ev. 
samarbeidsmuligheter med private aktører og økonomisk bæreevne ift. investering og 
drift. Samtidig krever en regional ishall at øvrige eierkommuner stiller seg bak 
lokaliseringen i et regionalt perspektiv og selvfølgelig også økonomisk. 
 

 
 

10. ANBEFALINGER OG OVERGANG TIL FORPROSJEKT 

10.1 Anbefaling realisering 
Ideen om en ishall i Indre Østfold er meget god i et regionalt utviklingsperspektiv. 
Regionen mangler denne type idrettsanlegg og hallen vil bety mye for barne- og 
ungdomsidretten. Ikke minst ved at ishallen legger grunnlag for starten på et 
isidrettsmiljø i Indre Østfold. Narvik hadde ved starten av byggingen av sin ishall i 2009 to 
guttelag. I dag har klubben lag i allnorsk 1. divisjon og har skapt nasjonal hockeyhistorie. 
Forstudiet har undersøkt ledig istid hos ulike kommuner/klubber og konklusjonen er at 

Nordkraft Arena, Tromsø. Foto: NRK Haugesund Ishall, Foto: Knut E. Sanders 
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hallene stort sett er fullbooket på ettermiddager, kveld og helger. Hallen vil også være til 
glede for lag, foreninger, familier og bedrifter og i sum styrke Indre Østfold sin 
attraktivitet som bo- og tilflyttingsregion. Om hallen kan ta en posisjon som 
treningsanlegg for Oslo OL2022, eller lykkes med arrangement som landskamper kan 
forstudiet ikke vurdere, men dette vil i så fall gi positivt omdømme med mulige 
ringvirkninger. Likeledes vil arrangementer i vår/ sommer halvåret kunne gi positive 
ringvirkninger, selv om det erfaringsmessig ikke er enkelt å konkurrere med etablerte 
arenaer for messer og konferanser. 
 
Skal en ishall i Indre Østfold bli en realitet er det viktig at planene for denne ”rykker 
videre” nå. Det er lagt ned mye arbeid fra arbeidsgruppen og forstudiet bør gi nødvendig 
underlag for at kommunene tar stilling til planene og kan forplikte seg økonomisk til 
videre fremdrift. Et interkommunalt samarbeid utløser også en større andel spillemidler 
fra Kulturdepartementet. 

10.2. Anbefaling forprosjekt 
Forstudiet anbefaler at det nå etableres et forprosjekt som: 

 Avklarer realisering: Avklarer aktuell(e) lokalisering(er) for ny ishall. Implisitt avklarer 
aktuell vertskommune, øvrige deltakerkommuner og ev. eier/finansiell deltakelse fra 
næringsliv og/eller idretten. Det må også avklares ev. eier/finansiell deltakelse fra 
Østfold fylkeskommune.  

 I dialog med idretten og andre viktige interessenter gjennomfører en gjennomgang 
av foreliggende skisseprosjekt, inklusive drift, slik at endelig konsept kan velges med 
tanke på publikumsplasser (treningsanlegg eller arena), med eller uten curling, 
realsime i alternativ bruk for messer, konferanser og lignende.  

 Gjennomfører en funksjonsbeskrivelse som grunnlag for anbudsprosess. 

 Parallelt med ovenstående sikrer krav og prosess ift. kommunale planer, 
fylkeskommune, spillemidler og lignende. 

 Sikrer nødvendig finansiering for overgang til hovedprosjekt og kontrahering av 
totalentreprenør. Sikre finansiering av driften fra åpning. 

Følgende grove tidsplan kan legges til grunn for den videre prosjektutvikling: 
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Forprosjektet løper frem til overgang mellom anbudskonkurranse totalentreprenør og 
kontrahering av totalentreprenør 1 kv. 2015. Dette må finansieres av kommunene og 
representerer en forskuttering av generelle kostnader i finansieringsmodellen.  
 
Hovedprosjektet utløser behovet for resterende kapital i realiseringen og risiko er at 
nødvendige avklaringer ift. spillemidler ikke er på plass.  
 
Tidsplan og gjennomføring av forprosjekt må etterprøves ved oppstart av forprosjekt. 
Forprosjektet kan stanses 2./3. kv. 2014 dersom lokalisering, investering, finansiering og 
drift (fordeling og aktuelle eiere) samt sikkerhet mht spillemidler ikke har oppnådd 
nødvendig avklaring. 
 
Forprosjektet bør kunne gjennomføres innenfor en ramme på MNOK 2,5. Det er da 
hensyntatt rådgivergruppe bygg, prosjekteringsgruppeleder, arkitekt (sum MNOK 2) samt 
prosjektleder på vegne av eiere (MNOK 0,5). Forprosjektet anbefales finansiert etter 
følgende fordelingsnøkkel: 
 

 
 
Det anbefales avslutningsvis at det fremmes sak til Regionrådsmøte den 27. september 
2013 der det anbefales politisk tilslutning og politisk behandling av forprosjektet og 
finansiering av dette. 1-2 kvartal 2014 anbefales ny behandling der tilslutning til 
lokalisering, organisering (eierskap og drift) og endelig fordelingsnøkkel etableres.  
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Indre Østfold Arena –  
regionens første fleridrettshall med is 

«Hvordan den også kan være grensesprengende for utviklingen» 
  

Presentasjon ved Yngve Hågensen på Årskonferansen i Trøgstad -   
8. februar 2013 



 Indre Østfold skal være landets mest attraktive region 
for folk å bosette seg – og for næringslivstableringer 

   (Indre Østfold Regionråd 2009)  



 
 
Mandat fra Indre Østfold 
Utviklings-fond 3. februar 2012 

 Målsetting om å utrede ishall i 
regionen 
IØU nedsatte da en arbeidsgruppe  
bestående av 
Erik Unaas, leder utviklingsfondet 
Knut Espeland, leder regionrådet 
Hasse Ekman, Østfold Bedriftsenter 

 
Senere utvidet med 
Yngve Hågensen, entusiast for 
frivillighet, idrett og ungdomsarbeid  
Ingunn Herstad Hensel, for Indre 
Østfold Idrettsråd 
Rune Molberg, daglig leder Isbjørn 
Arena AS 
(Dag N. Kristiansen) 
 
Yngve Hågensen har fra september 
vært arbeidsgruppas leder. 
 
Nå Indre Østfold Utvikling IKS 
som formell «oppdragsgiver» 
 

 
 
• Jevnlige informasjoner til utviklingsfondet 
• Avholdt 7 møter 
• To befaringer 
• Deltatt på seminarer 
• En rekke individuelle møter 
• Presentasjon ordførere og rådmenn  16. okt 
• Presentasjon Indre Østfold Regionråd 16. nov 
• Tett samspill med idrettens organisasjoner 

 



 
«Er det er noe Indre Østfold bør samle 
seg om nå, så er det en ishall» (Yngve Hågensen) 

 Alle andre regioner i 
Østfold har etablert ishall 

 Det mest sikre anlegg for 
vinteridrett  

 Regionens fremste arena 
for idrett, men også 
muligheter for næringsliv 
og større kultur-
arrangement som skal 
samle et stort publikum 
 



60 000 innbyggere – uten ishall 
 Indre Østfold – sterk 

region med ambisjoner 
 10 kommuner, vil 

samarbeide tett om store 
prosjekt 

 Kort avstand mellom alle 
kommunesentraene 

 Mulig interreg-samarbeid 
Värmland  

     (Grums, Arvika og Karlstad) 
 Del av samarbeidet ”Världens beste 

idrettsregion” 

 Rike idrettstradisjoner 
 Skofterud og Hattestad 
 Istradisjoner (400 m 

kunstisbane i Trøgstad) 
 Hockeykultur i Østfold 
 Flere lokale spillere på 

kjelkehockeylandslaget 
 NM i friidrett, ski, 

orientering og skyting 
 Folkehelse som en 

grunnpillar i fylkesplanen 



10 kommuner står bak - minst 
 Aremark 
 Askim 
 Eidsberg 
 Hobøl 
 Marker 
 Rakkestad 
 Rømskog 
 Skiptvet 
 Spydeberg 
 Trøgstad 

 
 

 Østfold idrettskrets prioriterer 
ishall i Indre Østfold øverst i sin 
anleggsplan 

 Østfold fylkeskommune 
 Follo-kommunene 
 Arvika kommun 
 Sparta og Stjernen 
 Färjestad, Värmland 
 Idrettsrådene 
 Idrettene 
 Næringslivet? 

 
 
 



Plassert et sted langs E18 gjennom  
Indre Østfold (vi har valgt ikke å starte med lokaliseringsdebatten eller  hallnavn) 



Unik beliggenhet (*) i Norge 
(*) Ishall med hockeyflate og egen curlingseksjon 

 20 kunstisflater i Norge 
innenfor en radius på 60 
minutters kjøring 

 Det gir god tilgang til trenere, 
ledere og kapasiteter 

 Og publikum ved større events 
 
 ”Indre Østfold skal bli landets 

sunneste og sprekeste region” 
(utvidet visjon fra Eidsberg-ordfører) 



Mange partnere vil være med… 
 Idretten 
 Kommunene 
 Skoler 
 Reiselivet 
 Næringsliv 

(f.eks. 
bilbransjen) 

 Lokale 
entreprenører 

 Landets beste 
isdesigner 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Unike muligheter til et 
«Østfold-vindu» 



Hva en slik hall kan inneholde? 
 Håndball-EM? (nevnt) 
 Mange isflater (curling) 
 For-øvelser til et norsk  vinter-

OL 2022? (eller paralympics) 
 Klatrevegger 
 Skyting/ski/skiskyting 
 Messer og show 
 Skole-/undervisningslokaler 
 Barnehage 
 Forretninger 
 Brannstasjon/andre 

interkommunale bygg 
 Ideelt utgangspunkt for andre 

støykrevende aktiviteter 



Slik ser vi for oss plan 1 –  
med curling, store garderober, kafeteria/ salg og tekniske rom 



Slik ser vi plan 2 –  
med blant annet 2 500 tilskuerplasser, møterom og kafeteria plan 2 



Hva kan en hall koste? 
 Østfoldbadet 2000: 
     72 millioner kroner 
 Ishall 2013 (2 500 

sitteplasser): 
     75 millioner kroner 
Fylkeskommunale midler 
Ekstraordinære spillemidler 

(interkommunalt) 

 Offentlig eierskap 
 Kommuner og 

fylkeskommune 
 AS eller IKS som eierskap? 

(vi innstilt på AS) 
 Samarbeid med idretten 

om drift 
 Sjekke ut hva kan 

næringslivet bidra med? 
 

 Med vilje, får vi det til 



Argumentene – for og i mot 
 Setter regionen på kartet 
 Tøff idrett, nye grupper  
 Klimautfordringene – 

sikreste vinteridrett 
 Ekstraordinære 

spillemiddelstøtte 
 Mange idretter, også 

funksjonshemmede 
 Men samtidig mer enn 

”bare” idrettsanlegg 

 «Intet folkekrav» 
 «Begrenset istradisjoner» 
 «Noen kan si det er flere 

spørsmål enn svar» 
 «Dette vil koste penger 

…» 
 «Usikre driftsbudsjetter, 

svak kommuneøkonomi» 
 «Lenge til neste 

kommunevalg» 



Indre Østfold Arena  Økonomiske forutsetninger 
 Fra presentasjon 16. oktober 2012 



Nøkkeltall bygg 
75 millioner kroner (2012) 
Bidrag spillemidler:  
Etter ny Idrettsmelding: 
31,0 millioner kroner 
 Netto kostnad: 
75 - 31,0 = 44,0 mill. kroner 
(inndekkes aksjekapital, lån og gaver/andre 

bidrag) 



Driftskostnader 
 Innhentet eksempler for driftsmodeller og kostnader fra: 

Fredrikstad, Moss, Ski, Sarpsborg, Nes, Hamar, Manglerud, Jordal 
og Grüner, mfl.  

Offentlig/kommunalt eierskap og drift er normalt, men svært 
mange ulike variasjoner. Klubb involveres oftest i drift på ulike 
måter. Vi anbefaler siste modell 

 3 mill årlig driftskostnad  (energi 800’ kr og 1-2 årsverk) 
 Inkl. kapitalkostnader – avh. av lånets lengde 
Vedlikeholdskostnader 

 



 
 
Inntekter –  
  Ca 3 millioner kroner årlig ut fra; 
 Curling med events/firma/dagbruk/mv  
 Kiosk og kafeteriasalg 
 Publikumsgåing - inkl utleie og salg av utstyr og effekter 
 Reklamesalg 
 Billettinntekter 
 Utleie offseason - f.eks. varemesser  ol 
 Salg av stadion navn 

 



Indre Østfold Isidrettsklubb er klar 
til å bli stiftet 
 Initiativ fra 
idrettsrådene 
 Curling 
 Shorttrack 
 Ishockey 
 Kjelkehockey 
 Kunstløp/Isdans 
 + Frigåing 



Klubbens 
muligheter 
 3 års oppbyggingsperiode (det 

anbefales kommunal drift denne 
fasen) 

 Interimstyre nedsettes av 
idrettsrådene 

 Hele Indre Østfolds klubb 
 Bistand fra Østfold Ishockeykrets, 

Sparta og Stjernen for oppstart 
 Østfold idrettskrets, Norges 

Idrettsforbund, Norges 
Ishockeyforbund, Norges 
Skøyteforbund og Norges 
Curlingforbund støtter satsingen 

 Helgedrift av hall 
 Være realistisk i klubbens 

oppstartsfase - mht 
dugnadsbelastning  



Dette er framdriften nå … 
3. februar 2012: «Startskuddet» 

(utviklingsfondet) 
Mars/september: Jevn jobbing med et 

forprosjekt 
15. oktober: Møte idrettsrådene 
16. oktober: Informasjonsmøte med kommunene 

i Indre Østfold 
1. november: Presentasjon lokalmedia 
16. november: Møte i Indre Østfold Regionråd 
1. kvartal 2013: Evt. presentasjoner for politikere, 

næringsliv og andre interessegrupper (inkl. 
Årskonferansen i Trøgstad februar) 

1. kvartal: Klarlegge Lokalisering 
Vinter: Stiftelse av isidrettsklubb 
Vinter: Brev fra arbeidsgruppa til kommunene 

med henstilling av om sette opp hall på 
anleggsplan og økonomiplan  

8. april: Fellesmøte idrettsråd og ordførere 
Formell arbeidsgruppe  / interimstyre for AS’et 

(eierselskap) – nytt mandat fra eierne 
2013: Etablering av AS 
2015?: Åpning og første landskamp 
 

Mange vil være med i prosjektet 
 Flere kjente  ”ambassadører” er forespurt 
 Alf Ulven 
 Atle Sommerseth 
 Håkan Loob, Färjestad 
 Loyd Remi Solberg (landslaget kjelkehockey) 
 Ola Vigen Hattestad 
 Osmund Ueland 
 Petter og Henning Solberg 
 Paal Diskerud 
 Pål Trulsen 
 Thomas Orderud 
 Vibeke Skofterud 
 Idrettspresident Børre Rognlien (som bor 35 min unna 

…)  
 



Kunstløp – ishockey – shorttrack – bandy – curling 
Indre Østfolds nye storstue og samlingspunkt 

 
Takk for oppmerksomheten 

Yngve Hågensen 
(ikke send e-post eller SMS, men ring gjerne på  908 46 948) 
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Post- og besøksadresse: Telefon: E-postadresse: 

Norges Ishockeyforbund 21 02 96 36 rm@isbjornarena.no 
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Indre Østfold 

Is arena 
(med fler idrett) 
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Tildelingskriterier   I dag    Ny idrettsmelding 

 

Ishall      6 mill   12 mill 

Mulig programsatsning KUD 4 mill 

 

Med curling    3,5 mill   6 mill 

Mulig programsatsning KUD 1,5 mill 

 

Ishall og curling sammen  1 mill 

 

Sosiale rom, min. 100kvm  0,4 mill  

 

Trenings rom, min. 50 kvm  0,7 mill  

 

Interkommunalt samarbeid minimum 2 kommuner og minimum forpliktelse 

på 5%.  

 

Av grunnbeløpet   20%    30% 

 

Rom til bruk av andre idretter må søkes separat, for eksempel skyting og 

kampsport.  

 

Moms må behandles separat, særlig hvis det ikke er kommunal 

anskaffelse, Isbjørn Arena har samarbeidspartner på moms.  
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Byggekostnader/budsjett Indre Østfold is arena. 

 

Ishall med curling  totalt 5179 kvm  kr 75 mill ex moms 

 

Ishall, curling,  

skyting og kampsport  totalt 8340 kvm  kr 115 mill ex moms 

 

Dette forutsetter normale grunn forhold. 

 

 

Driftsformer: 

 

1. Kommunalt eiet med kommunale ansatte. Dette er idag det mest 

utbredte, alt finans og driftansvar på kommunen(e), idrettsråd/krets 

fordeler timene. (Sarpsborg, Fredrikstad, Asker, som eks.) 

2. Kommunalt eiet med driftskontrakt med et idrettslag. Kommunen 

betaler finanskostnader og gir drifttilskudd til idrettslag som driver 

hallen, meget vanlig i Oslo. (Manglerud, Løren, Grüner, Lørenskog, 

som eksempel) 

3. Privat eiet og drevet med kommunale tilskudd, både i forhold til 

investering og drift. (Moss, Jar, Bergen, Narvik, som eksempel) 
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Postadresse 
Postboks 8030 Dep 
0030 Oslo 

Kontoradresse 
Grubbeg. 1 

Telefon - sentralbord 
22 24 90 90 
Org. nr.  
972 417 866 

Idrettsavdelingen 
Telefaks 
22 24 95 52 

Saksbehandler 
Hilde Oftedal 
22 24 80 61 

 

Bærum kommune
1304 SANDVIKA 

Deres ref Vår ref Dato
 2007/04012 ID/ID1 HOF 13.10.2009 

 

Jar ishall - Bærum kommune - programsatsingsmidler, kostnadskrevende 
anlegg 

Kultur- og kirkedepartementet har mottatt brev fra Jar ishall AS, datert 16. mars 2009, 
vedrørende revisjon av forhåndsgodkjente tegninger/søknad om tilleggsmidler. I 
brevet bes det om at Jar ishall kan tildeles 3,5 mill. kroner fra Anleggspolitisk program 
2003-2006.  
 
Norges Ishockeyforbund har i brev av 19. mars 2009 anbefalt og innstilt Jar ishall på 
tilskudd fra programsatsingsmidlene. Forbundet har tillegg innstilt Jar ishall på 1 mill. 
kroner i ekstrabevilgning for samlokalisering mellom ishockey og curling. Tilsvarende 
anbefaling og innstilling er gjort av Norges Curlingforbund i brev av 25. mars 2009.  
 
Departementet gir med dette tilsagn om 3,5 mill. kroner fra programsatsingsmidlene til 
bygging av Jar ishall og 1 mill. kroner til samlokalisering av ishall og curlinghall, i alt 
4,5 mill. kroner. Midlene kommer i tillegg til tidligere meddelte midler fra det 
anleggspolitiske programmet. 
 
Departementet minner om at samlet statlig tilskudd ikke kan overstige 50 % av 
kostnadene. Det er en forutsetning for tilskudd av programsatsingsmidler at 
byggearbeidene er igangsatt innen to år. Det ekstraordinære tilskuddet kan utbetales 
etter nærmere avtale. 
 
Med hilsen 
 
Paul Glomsaker e.f. 
ekspedisjonssjef  

Ole Fredriksen 
avdelingsdirektør  

Kopi:  Akershus fylkeskommune 
  Norges Curlingforbund  
  Norges Ishockeyforbund  
  Jar ishall AS 
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