
 

 

Retningslinjer anleggsfond - forskuttering av spillemidler og 

merverdiavgiftkompensasjon i Larvik kommune, vedtatt i 

kommunestyret - sak 060/17 

 

1. Larvik kommune opprettet i kommunestyresak 199/16 et fond avsatt til «Forskuttering av 

spillemidler og merverdiavgift» på inntil kr 20 millioner. Oppbygging av fondet skal gjennomføres 

i løpet av perioden 2017-2021. Årlig beløp fastsettes i forbindelse med sak om disponering av 

årsresultat for kommunen.  

2. Hensikten med fondet er å forskuttere spillemiddeltilskudd og merverdiavgiftkompensasjon til 
klubber og foreninger som bygger anlegg for idrett og fysisk aktivitet i Larvik kommune. Dette i 
påvente av at anleggseier/anlegget får innvilget spillemidler og merverdiavgiftkompensasjon. 

3. Forskuttering kan innvilges til anlegg: 

a. som bygges innenfor kommunegrensene. 

b. som er vedtatt av hovedstyret i den aktuelle klubb/foreningen. 

c. som tilfredsstiller nødvendige krav i henhold til bestemmelser om tilskudd til anlegg for 

idrett og fysisk aktivitet - spillemiddelordningen til Kulturdepartementet. 

d. som tilfredsstiller nødvendige krav i henhold til bestemmelser om kompensasjon av 

merverdiavgift ved bygging av idrettsanlegg – momskompensasjonsordningen til Lotteri- 

og stiftelsestilsynet.  

e. som har fått spillemiddelsøknaden godkjent av Vestfold fylkeskommune. 

f. som venter på tildeling av spillemidler og merverdiavgiftskompensasjon. 

g. som er vedtatt i Larvik kommunes prioritert handlingsprogram for utbygging og 

tilrettelegging av anlegg. 

 

4. Ordinære idrettsanlegg prioriteres før nærmiljøanlegg. 

 

5. Søknad sendes Larvik kommune som kan forskuttere inntil 100 % av godkjent søknadssum. 

Søknadsfristen er 1.juni. 

 

6. Søknaden behandles årlig administrativt innenfor den avsatte rammen og etter at 

fylkeskommunen har godkjent anlegget for spillemidler.  

 



7. Dersom det er mange søknader og søknadsbeløpene er totalt på et nivå som overstiger til en 

hver tid innestående anleggsfondsmidler, kan utbetaling deles opp i flere delutbetalinger over år. 

Delutbetalinger kan også gjennomføres dersom forhold til fremdrift og økonomisk utlegg på 

anlegget tilsier dette.   

 

8. Anleggseier plikter å fornye spillemiddelsøknaden hvert år inntil tildeling av spillemidler er utført. 

 

9. Første utbetaling skal ikke skje før anlegget er påbegynt. 

 

10. Forskutteringen sees på som en rentefri låneordning. Søkerne er fullt ut ansvarlige for anleggene 

med tilhørende økonomi og drift. Før utbetaling av spillemiddelforskudd skrives det en egen 

låneavtale mellom søker/anleggseier og Larvik kommune. Tilsvarende egen låneavtale skrives 

ved forskudd av merverdiavgiftkompensasjon.    

 

11. Ved tilbakeføring og -betaling av forskutterte midler gjelder følgende: 

a. Ved utbetaling av spillemidler fra Kulturdepartementet/Vestfold fylkeskommune til 

Larvik kommune, skal Larvik kommune samme år trekke fra forskuttert beløp før 

eventuelt restbeløp utbetales til anleggseier.  

b. Ved utbetaling av merverdiavgiftkompensasjon fra Lotteri- og stiftelsestilsynet, skal 

anleggseier betale forskuttert beløp til Larvik kommune samme år det utbetales og innen 

den fristen som Larvik kommune setter. Det må påregnes forsinkelsesrenter etter 

fristens utløp.  

 

12. Det er krav om at utbygger fører regnskap i tråd med de retningslinjer som er fastsatt av 

departementet og for øvrig følger bestemmelser om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk 

aktivitet (Kulturdepartementets bestemmelser, V-0732). 

 

13. Anleggseier skal sørge for at anlegget blir ferdigstilt så raskt som mulig og senest i tildelingsåret 

for spillemidler.  

 

14. For anlegg som ikke blir ferdig innen fastsatt frist, kan forskutterte midler bli krevd tilbakebetalt. I 

tilfeller hvor tilskudd tilsvarende forskuttert beløp ikke oppnås, er anleggseier ansvarlig for 

tilbakebetaling av det overskytende forskutterte beløpet.  

 

15. Dersom forpliktelsene i henhold til disse retningslinjene ikke overholdes, er dette å anse som 

brudd på låneavtalene mellom anleggseier og kommunen. Andre forhold reguleres i låneavtalen. 

Ved brudd på låneavtalene forfaller forskutterte tilskudd i sin helhet, og må tilbakebetales i sin 

helhet til kommunen av anleggseier uten opphold.  

 

16. Ordningen administreres av Larvik kommune – for tiden virksomheten Kultur, idrett og fritid. 


