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Notat 
 
 

Til Sjur Authen, Sentraladministrasjon 
Kopi Jannecke Wold, Eiendom 
Fra  

Saksbehandler Hans Kristian Rauan 

Vår ref. 16/00244-4 Dato 24.01.2016 

 
Svømmehall nord 
 
1. Bakgrunn 
 
Kommunestyret 9.11.15 (K-15/15) vedtok: 
 
Byggekomite for ny svømmehall Vestby nord består av: 
Rune Bjørseth (Ap), leder 
Ronny Kjønsø (Sv) 
Eirin Stuhaug Bolle (BYGDL) 
John A. Ødbehr (H) 
Kenneth Lien Steen (Frp) 
 
I vedtatt handlingsprogram 2016 – 2019 er det 1 million kroner til utredning av 
svømmehall i Vestby nord som er en følge av et politisk forslag uten saksfremlegg. 
Tiltaket er derfor ikke beskrevet.  
 
Et av byggekomiteens medlemmer, John A. Ødbehr, har i et møte 18.1.16 med 
saksbehandler, vist til valgkampen for Høyre. De har uttrykt ønske om blant annet et 
50-meters basseng, varmtvannsbasseng, boblebad og badstue. Ødbehr har spurt om 
administrasjonen har beregnet kostnad. 
 
Byggekomiteens leder, Rune Bjørseth, hadde et møte 22.1.16 med saksbehandler. 
Mulige lokaliseringer av svømmehallen er Vestby Arena, Vestby gamle skole eller 
Vestby stadion. Byggekomiteen 26.1.16 er et oppstartsmøte. De skal blant annet ta 
stilling til involvering av frivillige lag og foreninger. Komiteen har behov for befaringer 
eller innhente opplysninger om andre tilsvarende anlegg som Årnes, Rjukan, 
Sandnessjøen, Nadderud, Østfoldbadet og Sarpsborg. Intensjonen med 
svømmehallen vil bli drøftet, men folkehelse og treningsanlegg ser ut til å bli 
utgangspunktet. Det er ikke tatt stilling til hvordan tiltaket skal finansieres. Tilskudd 
som spillemidler og refusjon for merverdiavgift ønskes undersøkt. Spleiselag med 
andre kommuner og fylkeskommunen kan bli aktuelt. Dritt av svømmehallen kan bli 
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et samarbeid med frivillige lag og foreninger, spesielt på kveldstid, helg og 
helligdager. Bjørseth har fanget opp at kultursjefen har en sak til SOK om 
kulturarena. Samkjøring med svømmehallen vil bli drøftet i komiteen.  
 
2. Vurdering 
 
2.1 Kostnad 
 
Under er noen nettsider for svømmehaller med 50-meters basseng: 
 

www.aquarama.no/bad/info/ 

www.adoarena.no 

www.drammen.kommune.no/drammensbadet  

www.ankerskogen.no/om-ankerskogen/ 

 
Anleggene er omfattende. Kostnad er naturlig nok ikke spesifisert på nettsiden.  
Kostnad for Ado-arena var ca 800 million kroner i tidligfase. Svømmeforbundet 
antyder 340 million kroner for 50-meters bassenget i Drammen. Forbundet har fanget 
opp at Bærum kommune drømmer et 50-meters basseng til 150 million kroner. 
 
Rjukanbadet og Kulturbadet (Sandnessjøen) er to av de referanseprosjektene som 
komiteens leder har nevnt. Begge prosjektene har 25-meters basseng: 
 

www.rjukanbadet.no/ungdomidrett/ 

www.kulturbadet.no/bad/ 

 
Entreprisekostnad for Grevlingen svømmehall inkludert idrettshallen var grovt regnet 
ca 45 million kroner i 2004. Bygget er 2500 m2. Prosjektkostnad for skole og 
idrettsbygget var ca 50 % høyere. Korrigert for prisstigning blir dagens 
entreprisekostnad og prosjektkostnad henholdsvis ca 70 og 105 million kroner. 
Kostnad for tomt kommer i tillegg. 
 
2.2 Finansiering 
 
Finansiering er ikke avklart. Tilskudd fra spillemidler (33 %) og refusjon for 
merverdiavgift (25 %) er en selvfølge for prosjekter med kommunal finansiering. Det 
er rett nok ikke alle deler av tiltak som er berettiget til spillemidler. Det vil bli 
undersøkt på et senere tidspunkt når prosjektet er mer konkret. Refusjon for 
merverdiavgift kan også bli redusert hvis utleie til private formål er av et visst omfang. 
 
2.2.1 Offentlig privat samarbeid 
Offentlig privat samarbeid er fra politisk hold nevnt som en mulig finansiering. 
Administrasjonen mener OPS er at tiltakshaver (kommunen) leier bygget av en privat 
aktører som finansierer og bygger. Dersom byggekomiteen har en annen oppfatning 
som at private aktører skal stå for hele eller deler av driften, bør dette presiseres.  
 
2.2.2 Markedet bestemmer 
Saksbehandler har registrert et forslag om å tilby gratis tomt mot at en privat bedrift 
finansierer, bygger og drifter svømmehallen. Det er antatt at en privat aktør vil mene 
noe om plassering av svømmehallen samt andre tilbud som hotell og forretninger i 
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nærheten. En annen plassering enn Vestby Arena, vil medføre en ny 
reguleringsplan. Hvis en privat aktør ønsker en annen plassering enn på kommunal 
grunn, kommer kostnad for grunnerverv i tillegg. 
 
3. Konklusjon 
 
Byggekomiteen må definere innholdet i utredningen eller be administrasjonen lage et 
forslag. 
 
 
Med hilsen 
 
 
 
Jannecke Wold Hans Kristian Rauan 
RO-leder Leder 
 
 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent 
 
 
 
 
 
         
 


