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Nordland fylkeskommune - Flakstad kommune og Fredvang IL - Fredvang 

skole/grendesenter - nedlegging av anlegg for salg - anlegg 1859000201, 02 og 04 

Kulturdepartementet viser til søknad om samtykke til nedleggelse av spillemiddelfinansierte 

idrettsanlegg for salg, i Flakstad kommune.  

 

Bakgrunn 

Anleggene i saken er grusbane for fotball, og delanlegg for friidrett, registrert med 

henholdsvis anleggsnummer 1859000201, og 1859000202 i idrettsanleggsregisteret. I tillegg 

gjelder saken anlegg nummer 1859000204, nærmiljøanlegg. 

 

Grusbane for fotball og delanlegg for friidrett er tildelt til sammen kroner 1 336 000, mellom 

1991 og 1998. Tildelingene er gitt Fredvang IL, som gjennom tildelinger er forpliktet til å 

drive anlegget for idrett i 40 år. Nærmiljøanlegget er tildelt kroner 52 000 til Flakstad 

kommune i 2001, med pliktig driftstid på 20 år. Tildelingene, som fortsatt er gjenstand for en 

heftelse i form av eiers plikt for drift av anleggene for idrett, beløper seg dermed til  

kroner 1 388 000.  

 

I epost fra Flakstad kommune redegjøres det for at området er nedlagt for skolevirksomhet og 

lagt ut for salg av økonomiske hensyn. Det antas at omkringliggende områder, inkludert 

anleggene, inngår i salget. Det antas videre at anleggene er overdratt kommunen fra 

idrettslaget forut for salget, da saken fremmes av kommunen som synes å forestå salget av 

området i sin helhet. 
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Departementet ber partene om å underrette departementet om eventuelle korrigeringer eller 

tilleggsinformasjon om ovenstående saksforhold.  

 

 

Vurdering 

Nedleggelse av anlegg fordrer departementets forhåndssamtykke, jf. V-0732 Bestemmelser 

om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet, pkt. 2.3.3. Departementet kan sette vilkår 

for sitt samtykke. Slikt vilkår kan være krav om tilbakebetaling av spillemidler.  

 

Det er gjeldende praksis i saker der anlegg selges, eller nedlegges for salg, å kreve tidligere 

utbetalt tilskudd tilbakebetalt. Videre er det ikke fastsatt praksis for nedskriving av tidligere 

gitte tilskudd, men det foretas i hver enkelt sak en konkret vurdering. I hovedsak foretas det 

ikke nedskriving av tilskudd gitt anlegg som er yngre enn 20 år. 

 

Det kan i denne saken påregnes tilbakebetalingskrav på i utgangspunktet om lag  

kroner 1 050 000 for alle anleggene. 

 

Departementet ønsker for endelig behandling informasjon om tidspunkt for ferdigstilling av 

anleggene i sin tid, informasjon om eierforhold for anleggene, samt partenes eventuelle 

ytterligere anførsler omkring størrelsen på tilbakebetalingskravet, og annet som måtte være 

relevant for sakens helhet. 

 

Tidspunkt for ferdigstilling av anleggene vil ha betydning for størrelsen på et 

tilbakebetalingskrav. Ferdigstilling av anlegg vil ikke nødvendigvis samsvare med tildelingsår 

for tilskudd. 

 

Vedtak, herunder krav, rettes mot rette part for de tildelte tilskuddene og eierskap til 

anleggene, som i registeret fordeler seg på Fredvang IL og Flakstad kommune. Det er viktig i 

den sammenheng at eierskap for anleggene klargjøres, dersom registeret og tidligere 

tildelinger ikke gjenspeiler dagens situasjon. 

 

 

Med hilsen  

 

 

Ole Fredriksen (e.f.)  

avdelingsdirektør 

 Daniel Storholthe Kristiansen 

 rådgiver 

 

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen håndskreven signatur. 

 

 

Kopi til:  
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Nordland fylkeskommune Fylkeshuset 8048  BODØ 
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