Til Politikere og Administrasjon i Nes Kommune
Informasjon om flerbrukshall på Auli.

Bakgrunn
Det er et stort behov for hallkapasitet i søndre delen av Nes kommune. I dag må barn og voksne kjøres til
Neskollen og Årnes. Alle kjenner til at det er underdekning på halltid i kommunen. Dette ønsker vi å gjøre
noe med. Nemlig bygge en fremtidsrettet hall som kan benyttes både av skole, idrettslaget og nærmiljø.

Hva ønsker vi, fra utrykk til handling.
Behovet spesifikt er en flerbrukshall som inneholder 1 godkjent håndballflate, 2 aktivitetshaller, eget
treningssenter for Haga IF´s medlemmer, garderober og sosialt rom/klubbrom. Dette for å kunne betjene
alle aktivitetene til idrettslaget samt skolens behov. Allerede i dag ville håndballflaten være fullt utnyttet av
håndballgruppa i Haga IF. En flerbrukshall vil bli arnested for nærmiljø med nye aktiviteter som f.eks.
chearleading, innebandy, kampsport, turn, dans med mere.
Behovet for denne hallen støttes også av Nes Idrettsråd.

Hvordan vil hallen se ut og hva vil det gi av spillemidler:
Størrelse: Drøye 3 000m2.
En håndballflate a 45 x 25 meter
To aktivitetsflater a 16 x 24 meter
To doble sett med garderober med dusj.
Tre instruktør/lærergarderober
Toalett og kjøkkenfasiliteter.
Treningssenter
Sosialt Rom

Spillemidler:
En håndballflate a 45 x 25 meter - Spillemidler 11 Millioner
To aktivitetsflater a 16 x 24 meter - Spillemidler 2.4 Millioner
To doble sett med garderober med dusj.
Tre instruktør/lærergarderober
Klubbrom/ Sosialt rom Spillemidler 0.5 Millioner
Toalett og kjøkkenfasiliteter.
Treningssenter 250m2 Spillemidler 0.7 Millioner
Totalt Spillemidler: 14.6 Miiilioner

Finansiering - kapitalbehov
Å etablere flerbrukshallen gjennomføres som et spleiselag hvor mange deltar.
Spillemidler fra staten vil bli gitt.
Støtte fra næringsliv og lokalmiljø er også noe vi må ta med i budsjettet.
Det forutsettes at tomt ved Haga samfunnshus kan selges. Dette gir 6 Millioner kroner til prosjektet,
Det forventes kommunal garanti fra Nes kommune.
Det forventes en leieavtale med Nes kommune i størrelsesorden 1,2 millioner i året for at regnestykket skal
gå opp. Det vil bli utleie til andre lag, organisasjoner og personer. Treningsavgifter fra medlemmene vil
økes. Treningssenter vil sikre inntekter, samtidig som de vil være en ekstra aktivitet i nærmiljø. Dette
fungerer meget godt hos Hvam IL med sitt treningssenter i Nes Arena. I tillegg vil Haga IF som eier søke å
skaffe inntekter fra diverse
arrangementer.

I samhandling med skole og kommune har vi sett på forskjellige plasseringer av idrettshallen.
Løsning 1 er den opprinnelige og mest prisgunstige. Dette på grunn av rimeligere grunnarbeid. – les mindre
sprenging. Dette gir et mindre gunstig uteareal sett i sammenheng når det gjelder oversikt og sikkerhet for
elevene. Dette er i utgangspunktet den ønskede løsningen for Haga IF.

Idrettshall – alternativ 1
Uteareal:
ca. 16.600m²
Parkeringsplasser: 45 + 6 HC-plasser + ca. 40 på grusbane = ca. 91 plasser

Løsning 2 gir noe bedre parkeringsplasser, men ikke et bedre uteareal. Denne vil koste langt mere enn
alternativene 1 og 3 – Derfor ikke vurdert av oss som gunstig. Her må kommunen eventuelt dekke
merkostnaden for sprenging med mere. Budsjettet er derfor ikke lagt inn grunnet ukjente økonomiske
faktorer.

Idrettshall – alternativ 2
Uteareal:
ca. 17.600m²
Parkeringsplasser: 63 + 6 HC-plasser + ca. 22 på grusbane = ca. 91 plasser

Løsning 3 kan gi et meget godt, romslig og oversiktlig uteareal.
Hvis denne gjennomføres- som kan være et godt alternativ, sett i et 30års perspektiv både for plass og
utvikling. Kommunen må her erstatte grusbanen og barnas populære akebakke med andre gode løsninger.
Denne løsning kan gi noe rimeligere grunnarbeid for Haga IF. Disse innsparingene må sees på som
reservemidler til utbyggingen.

Idrettshall – alternativ 3
Uteareal:
ca. 17.700m²
Parkeringsplasser: 66 + 6 HC-plasser + ca. 22 på grusbane = ca. 94 plasser

Foreløpig driftsbudsjett basert på erfaringer fra Nes Arena m. flere.

Tomt
Nes kommune leier ut tomt (Gnr/Bnr…) til «Haga/Auli idrettshall AS». Leieavtale på 30 år kroner 0.
Rådmannen gis fullmakt til å undertegne endelig og nødvendig festeavtale i henhold til krav fra
Kulturdepartementet i forbindelse med søknad om spillemidler.
Garanti
Nes kommune stiller selvskyldnergaranti på vegne av «Haga/Auli flerbrukshall AS» for:
Langsiktig finansiering, maksimalt 12 millioner kroner, med tillegg av 10 % av den til enhver tid gjeldende
hovedstol til dekning av eventuelle påløpte renter og omkostninger.
Mellomfinansiering av MVA – kompensasjon, maksimalt 12.5 millioner kroner, med tillegg av 10 % av den
til enhver tid gjeldende hovedstol til dekning av eventuelle påløpte renter og omkostninger. Det tillates to
års avdragsfrihet inkludert byggeperioden. Mellomfinansiering av spillemidlene, maksimalt 10 millioner
kroner, med tillegg av 10 % av den til enhver tid gjeldende hovedstol til dekning av eventuelle påløpte
renter og omkostninger. Det tillates to års avdragsfrihet inkludert byggeperioden.
Garantiansvaret reduseres i takt med nedbetalingen av lånet og opphører etter 40 år, med tillegg av inntil
2 år, jf. garantiforskriftens § 3. Garantiansvaret omfatter også byggeperioden.

For mellomfinansieringen reduseres garantiansvaret i takt med utbetalingen av tilskudd og kompensasjon,
maksimalt etter fem år. Rådmannen gis fullmakt til å utstede og påtegne garanti samt andre tilhørende
dokumenter i denne forbindelse.
Etableringstilskudd
Nes kommune bevilger kroner 18 000 000,- som et engangs etableringstilskudd til «Haga/Auli flerbrukshall
AS».
Leieavtale
Nes kommune leier hallen til skolebruk i hele skoleåret frem til 16.00 når skolen er i bruk. Lengden på
avtalen må være 25 år. Avtalebeløpet må være kr 1 200 000,- årlig. Beløpet indekseres og tas inn i
Økonomiplanen med virkning fra ferdigstillelse av hallen. Rådmannen gis fullmakt til å inngå avtalen.
Spillemidler
Nes kommune stiller selvskyldnergaranti for «Haga/Auli idrettshall AS» søknad om spillemidler. Beløpet
begrenses oppad til kroner 14.6 millioner. Rådmannen gis fullmakt til å inngå avtalen etter de nærmere
retningslinjer stilt av Kulturdepartementet.
Oppsummering:
Fra planlegging til handling.
Haga IF må ha gode og tidsriktige anlegg for å være konkurransedyktig og for å kunne gi barn og ungdom et
sunt, meningsfylt og mangfoldig tilbud.
Vi ønsker derfor, i samarbeid med Nes kommune, å etablere «Haga/Auli flerbrukshall »
Dette prosjektet vil gi et nødvendig løft til området og idretten særs på Haga og Auli, men også for hele
Nes kommune.
Vi har gitt et så riktig bilde som mulig, både når det gjelder behov og realistisk økonomi.
Vi er når som helst åpen for dialog og spørsmål hvis det skulle være noen uklarheter.

