
Pressemelding

Løkken IF har vedtatt å utsette byggestart av Løkken Kunstisanlegg. Planene for byggestart var 2023,
men stor risiko knyttet til prisutvikling, vareleveranser og kontrakter gir en samlet økonomisk risiko
som idrettslaget ikke har økonomi til å forsvare.

Løkken IF har siden juli 2019 jobbet med prosjektet Løkken Kunstis- og Aktivitetspark hvor
kunstisbanen var det største delanlegget til en kostnad per 02/2020 på 23,4 mill. De siste 2 år med
pandemi har per 02/2022 gitt en vesentlig prisstigning. Etter en tilbudsforespørsel til flere
leverandører innen de enkelte fagområder, har gitt en kostnadsøkning på 8,5 mill. eller 37%.

Finansieringen av anleggene er, Staten via spillemidler og refusjon av merverdiavgift, kommunalt
tilskudd, privat støtte og egenkapital.  Når det gjelder spillemidler så er disse regulert med maxbeløp,
og en eventuell kostnadsøkning gir ikke noe større andel spillemidler. Det kommunale tilskuddet er
18% av total kostnad. Løkken IF har vedtatt maksimalt lån (egenkapital) til utbyggingen med 5 mill.
Med en prisøkning på 37%, er restandel for privat støtte 12,5 mill. Løkken IF har en meget god dialog
med bank og finans i Orkland, men vi innser at avviket på 12,5 mill. er for stort til at vi kan finne støtte
for dette.  Vi har en god dialog med leverandørene som har gitt tilbud, og vi har oppnådd betydelig
leveranserabatter.

Med den siste utviklingen i Europa har vi mottatt signaler fra leverandørene på at pris- og
leveransegaranti er svært utfordrende.

For Løkken IF er det et stort økonomisk løft å bygge et kunstisanlegg til 32 mill, og det er uansvarlig
med en byggeprosess med så stor risiko knyttet til pris og leveranse. Om ikke selve byggingen er en
utfordring så har Løkken IF vedtatt et lån på max 5 mill.  Norges Bank har vedtatt en renteutvikling de
neste årene som gir økte renter, som gir større økonomisk driftsutfordringer.

Løkken IF er svært takknemlig for de positive støtteerklæringene og omtalen fra idrettslagene i
Orkland.

Utbygging av Løkken Aktivitetspark har flere delanlegg, og planleggingen av disse blir ikke berørt av
utsettelsen av kunstisanlegget.


