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Sak  01/2013 Etablering og finansiering av ny kunstgressbane på 

Elvetangen 

   
Forslag til vedtak: 

� Det igangsettes etablering av ny kunstgressbane på eksisterende grusbane på 
Elvetangen i juni 2013. 

� Igangsetting forutsetter bekreftet finansiering iht etterfølgende oppstilling. 
� Årsmøtet sier seg positive til å oppta et byggelån på inntil kr 1.000.000,- med pant i 

eiendommen på Elvetangen (iht tilsagn fra Sparebank1). Lånet innfris med mva-
refusjon og evt egenkapital fra fotballgruppa, senest 1. år etter ferdigstillelse av 
anlegget. 

� Før igangsetting skal styret godkjenne endelig byggebudsjett, basert på nye innhentede 
tilbud, primo mai 2013  

� Det bygges ny kunstgressbane med spilleflate på 64 x 100m. I tillegg sikkerhetssoner 
og 2m asfalt. Baneanlegget gjerdes inn. 
 

 
 
Bakgrund for forslaget: 

� Stort ønske om å kunne tilby en kunstgressbane, som siste anlegg i bygda 
� Eksisterende grusbane er et godt underlag og har allerede lysanlegg. Dette gir mulighet 

for å etablere en kunstgressbane til en «rimelig investering». Lysanlegget er allerede 
opprustet, og vil inngå som en del av det nye anlegget. 

� Det er mer enn 10 år siden grusbanen ble opprustet med ny drenering mv med 
spillemidler. Det er klarert med AIK at kunstgressbanen kan etableres på denne uten 
forkorting i tidligere tilskuddsmidler. 

� En kunstgressbane er blitt en betingelse for helårsbaner, og for å holde interessen oppe 
i fotballen. Dersom ikke dette tilbys, går spillerne til nærliggende klubber som har 
kunstgress. 

 
 
 
Kostnader: 

� Det er innhentet priser og utarbeidet et budsjett på kr.5.295.400,- høsten 2011 som 
ligger til grunn for spillemiddelsøknad. 

� Anlegget er teknisk godkjent for spillemidler 
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� Det er sendt inn søknad om spillemidler på 1/3del av kostnadene  
kr. 1.765.100,- høsten 2011 og på nytt høsten 2012.  
Om denne søknad blir innvilget i år vet vi i april 2013. 

 
 

Finansiering: 

� HIL har fått en gave til banen på kr.1.000.000,- fra Sparebank1 
� Nittedal kommune har bevilget investeringsmidler iht. egen avtale på 50% av 

kontantutlegget etter mva-refusjon, litt over  kr 1.000.000,- 
� Det er i budsjettet dugnad for kr.272.161,- og rabatter for kr. 150.000,- 
� Mva-refusjon utgjør i underkant av kr. 1.000.000,-, men denne utbetales ikke før 

sluttoppgjør er ferdig, og innvilges etter søknad på sluttoppgjør. Det er til dekning av 
denne posten det må opptas byggelån. 

� Dersom arbeidene da går iht budsjett så vil det være behov for en egenkapital på kr. 
108.000,- 

 
Likviditet/kontantstrøm: 

� Fotballgruppa har på kunstgresskonto kr 113.000,- 
� Gave fra Sparebank1 kr. 1.000.000,-utbetales til konto ved oppstart. 
� Iht avtaler mellom Nittedal Idrettsråd og Nittedal kommune forskutterer NK 80% av 

spillemidlene kr 1.412.000,- og 80% av investeringsstøtten kr 800.000,- ved 
byggestart. Søknad om dette er sendt kommunen, og bekreftet administrativt godkjent. 
Det må imidlertid formelt behandles i Formannskapet i april 2013 

� Samlete likvide midler ved oppstart er da.3.325.000,- 
 
 

 
Styret i Fotballgruppa. 

 


