Tilleggsavtale om servicebygg for
Konnerud interkommunale kunstis-/kunstgressbane
Mellom Konnerud idrettslag og
Sande kommune(SK) / Drammen kommune(DK).
Formål
Denne avtalen er en tilleggsavtale til allerede inngåtte avtale om investering og drift av Konnerud
kunstis/kunstgressbane mellom SK og DK.
SK og DK inngår med dette et forpliktende samarbeid med Konnerud idrettslag om etablering og
drift av servicebygg/garderobeanlegg i forbindelse med det interkommunale kunstis/kunstgressanlegget på Konnerud.

Anleggsgjennomføring
Konnerud idrettslag står for anleggsgjennomføringen av servicebygg/garderobebygg og vil ha
hovedansvaret for drift og tilhørende administrasjon. Anlegget vil bli ferdigstilt høsten 2018.

Økonomi
Investering
Totalkostnad på servicebygg/garderobebygg er på ca. kr 12 mill. inkl. mva. Anleggsplanene ble
idrettsfunksjonelt forhåndsgodkjent av Drammen kommune i 17. oktober 2017 (Vedlegg 1:
Forhåndsgodkjente planer/tegninger).
Jmf. bestemmelser om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet 2017 er hver av de
deltagende kommuner i et interkommunalt samarbeid pliktig til å bidra med minimum 5 % av
anleggets godkjente kostnad i investeringstilskudd.
SK og DK har fattet vedtak om følgende investeringsbidrag til anlegget:




SK investerer kr 215 000,- eks mva.
DK investerer kr 584 000,- eks mva.
Konnerud idrettslag investerer resterende beløp.

Det forventes en total tildeling av spillemidler på ca. kr 4 mill. (inkludert tillegg for
interkommunal status og for anlegg i pressområder).
Drift
Det er anslått at driftskostnader for interkommunalt servicebygg/garderobeanlegg vil ligge på ca.
kr 290 000/år.
Jmf. Bestemmelser om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet 2017 er hver av de
deltagende kommuner i et interkommunalt samarbeid pliktig til å dekke minimum 5 % av
anleggets faktiske driftskostnader i årlige driftstilskudd i 20 år.
SK og DK er enige om følgende driftsbidrag til anlegget:








Sande kommunes årlig bidrag til dekning av driftskostnader er i henhold til politisk vedtak
kr 17 750/år i minimum 20 år.
Drammen kommunes årlige bidrag til dekning av driftskostnader er i henhold til politisk
vedtak kr 49 700/år i minimum 20 år.
Konnerud idrettslag står ansvarlig for øvrige årlige driftsutgifter.
Driftstilskuddet fra Drammen og Sande kommune forutsettes justert med
konsumprisindeksen årlig.
Ved vesentlige endringer i driftskostnader for anlegget kan fordelingen av driftskostnader
reforhandles.
Hver av kommunenes bidrag skal til enhver tid skal utgjøre minst 5 % av driftskostnadene.

Bruk
Brukerne av servicebygg/garderobeanlegg vil i hovedsak være idrettsklubber fra Drammen og
Sande som benytter kunstis/kunstgressbanen om vinteren samt idrettsklubber som benytter
anlegget sommerstid. Konnerud idrettslag vil være hovedbruker, men bygget vil også bli benyttet
av skoler og barnehager i området. Bygger designes også for bruk til små arrangementer og utleie.
Varighet
Avtalen har en varighet på 20 år fra det året servicebygg/garderobebygg står ferdig.

Dato: ___________________

Rådmann
Drammen kommune

Rådmann
Sande kommune

________________

________________

Styreleder
Konnerud idrettslag

_________________

Vedlegg:
1. Idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning av planer/tegninger

