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Besvarelse på spørgsmål stillet på 
Kommunalbestyrelsens møde den 25. oktober 2022 af 
Helle M. Adelborg (A) vedrørende Helhedsplan på 
idrætsområdet 
 

Spørgsmål 

På Kommunalbestyrelsens møde den 25. oktober 2022 spurgte Helle M. 

Adelborg (A) ind til, hvad der ligger af forslag i administration fra 

idrætsområdet, som kunne være finansieret af helhedsplanen. 

 

Besvarelse 

Der blev i forbindelse med budget 2015 afsat 0,5 mio. kr. til udarbejdelse af 

en vejledende helhedsplan for idrætsområdet. Planen skulle understøtte 

kultur- og fritidspolitikken og havde til formål at fremtidssikre rammerne for 

bredde- og eliteidrætten i Hvidovre Kommune.   

 

I samarbejde med DGI, Syddansk Universitet og Idrættens Analyseinstitut 

udarbejdede Hvidovre Kommune således i 2016 ”Helhedsplan på 

idrætsområdet”: en omfattende analyse af kommunens idrætsområde; 

herunder en vurdering af benyttelsesgraden og standen vedr. kommunens 

idrætsfaciliteter.  

 

Efterfølgende blev der i forbindelse med budget 2016 afsat 7 mio. kr. årligt i 

perioden 2017-2019 til en anlægspulje til brug for kommende 

anlægsinvesteringer på idrætsområdet. Puljen blev ligeledes benævnt 

”Helhedsplan på Idrætsområdet”. I forbindelse med budget 2020 blev der 

afsat 4 mio. kr. i 2020 og 7 mio. kr. årligt i perioden 2021-2023. 

 

Det bemærkes, at rammebeløbet er blevet tilpasset i forbindelse med de 

efterfølgende budgetforhandlinger, således at der reelt har været følgende 

midler til rådighed på puljen: 

2017 7 mio. kr. 

2018 4.7 mio. kr. 

2019 5 mio. kr. 

2020 4 mio. kr. 

2021 7 mio. kr. 

2022 10.4 mio. kr. 

2023 6.7 mio. kr. 

  

I det vedlagte bilag ”Rammer for anlægspuljen Helhedsplan på 

idrætsområdet 2017-2023” findes en uddybende oversigt over 

anlægspuljens rammer for de enkelte budgetår og tilhørende overslagsår jf. 

budgetvedtagelserne i perioden 2017-2023. 

 

Investeringer anbefalet af analyserapporten Helhedsplan på 

idrætsområdet  

Analyserapporten fra 2016 indeholder et projektkatalog med forslag til 

anlægsprioriteringer indenfor idrætsområdet, der foreslås iværksat inden 

for en 10-årig periode.  

Det bemærkes i rapporten, at prioriteringskataloget ikke er statisk, men 

løbende bør revurderes og justeres. Således er der løbende opstået nye 

ønsker og behov til investeringer på området, der ikke er beskrevet i det 
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oprindelige projektkatalog, og der er løbende iværksat en lang række 

investeringer på idrætsområdet, der vedrører projekter uden for kataloget.     

 

Nedenstående oversigt viser prioriteringskatalogets konkrete forslag og 

projekternes status pr. dags dato samt. Oversigten uddyber endvidere, 

hvordan de enkelte realiserede eller opstartede projekter er finansieret. Kun 

to af katalogets projekter finansieres via anlægspuljen Helhedsplan på 

idrætsområdet. De resterende realiserede eller opstartede projekter 

finansieres enten via andre eksisterende puljer, afsatte budgetmidler eller 

afholdes inden for idrætsområdets driftsramme.   

 

Oversigten viser desuden projekternes estimerede omkostninger. 

Prioriteringskataloget indeholder sammenlagt forslag til investeringer for ca. 

200 mio. kr. (i 2016-priser).    

 

Kortsigtede projekter 

(1-2 år) 

Status Finansiering 

Infotavler ved Avedøre 

Stadion og AIC (0,02 

mio. kr.) 

Ikke igangsat - 

Aktivitetsanlæg ved 

Friluftsbadet (0,15 mio. 

kr.) 

Realiseret Finansieret via 

idrætsområdets 

driftsramme 

Handikaplifte i 

Avedøre og 

Frydenhøjhallen (0,2 

mio. kr.)  

Realiseret Finansieret af 

anlægspulje under 

Center for Trafik og 

Ejendomme 

Mobil tribune ved FIC 

(0,5 mio. kr.) 

Ikke igangsat - 

Parken ved havnen 

(0,5 mio. kr.) 

Ikke igangsat – dog 

er der pt. Ved at blive 

udarbejdet en ny 

helhedsplan for 

Hvidovre Havn, hvor 

også rekreative 

områder indgår. 

I investeringsoversigten 

for 2021 er der afsat 

41,3 mio. kr. på projekt 

2517 Udvikling af 

Hvidovre Havn. fordelt 

med 2,0 mio. kr. i 2021, 

13,2 mio. kr. i 2022 og 

10,0 mio. kr. årligt i 

2023 og 2024 og 6,1 

mio. kr. i 2025 

Opdeling af 3 haller 

(0,75 mio. kr.) 

Ikke igangsat - 

Ankomstområdet ved 

FIC (1 mio. kr.) 

Ikke igangsat - 

Ankomstområdet ved 

AIC (1 mio. kr.) 

Delvist realiseret; der 

er indkøbt nyt 

inventar og etableret 

motionscenter i det 

bagerste område af 

forhallen.  

 

Hvidovre Kunstråd 

planlægger at 

igangsætte 

Nye borde og stole 

samt indretning af 

motionscenter er 

finansieret af Kultur- og 

Fritidsudvalgets pulje til 

ændring og tilpasning 

af bygninger 

 

Kunstrådets aktiviteter 

finansieredes via 
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udsmykningsprojekt 

på sigt   

uforbrugte midler på 

Kultur- og 

Fritidsudvalgets 

område ifm. regnskab 

2020 

Etablering af 

kunstgræs på 2 

tennisbaner (1,2 mio. 

kr.) 

Realiseret Finansieret af Kultur- 

og Fritidsudvalgets 

pulje til ændring og 

tilpasning af bygninger 

 

Omklædningsfaciliteter 

v. Avedøre Stadion (9 

mio. kr.) 

Realiseret Finansieret af 

anlægspuljen 

Helhedsplan for 

idrætsområdet 

 

Mellemlangsigtede 

projekter (3-5 år) 

Status Finansiering 

Undersøgelse af 

Hvidovre Rideklub 

(0,2 mio. kr.) 

Ifølge budgetaftalen for 

2023 er der afsat 0,5 

mio. kr. til udarbejdelse 

af et projekt for 

udvidelse af stald ved 

Hvidovre-Avedøre 

Rideskole 

Budgetvedtagelsen 

for budget 2023 

Lokale til 

foreningsfitness (0,5 

mio. kr.) 

Realiseret; der er 

etableret særligt område 

i Hvidovre 

Motionscenter, som bl.a. 

kan udnyttes af 

kommunens eliteklubber 

m.fl. 

Finansieret af Kultur- 

og Fritidsudvalgets 

pulje til ændring og 

tilpasning af 

bygninger 

 

Etablering af 

kunstgræs på 1 

tennisbane (0,6 mio. 

kr.) 

Realiseret Finansieret af Kultur- 

og Fritidsudvalgets 

pulje til ændring og 

tilpasning af 

bygninger.  

 

Foranalyse af 

Hvidovre Stadion (1 

mio. kr.) 

Kommunalbestyrelsen 

besluttede den 25. 

oktober 2022 (pkt. 19) at 

afsætte 0,75 mio. kr. til 

en rådgiverundersøgelse 

vedr. opgradering af 

Hvidovre Stadion til et 

superligastadion 

Finansieret af 

anlægspuljen 

Helhedsplan for 

idrætsområdet 

Omklædning på 

Sønderkær (1,2 mio. 

kr.) 

Kommunalbestyrelsen 

behandlede den 25. 

oktober 2022 (pkt. 17) 

scenarier for etablering 

af nye 

omklædningsfaciliteter 

ved Sønderkær. 

Administrationen 

Finansieres af 

anlægspuljen 

Helhedsplan for 

idrætsområdet 
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udarbejder pt. alternativt 

løsningsforslag.  

Realisering af projekt 

Hvidovre Stadion (5 

mio. kr.) 

Ikke igangsat - 

Kampsportscenter 

(15 mio. kr.) 

Realiseret  Finansieret af Kultur- 

og Fritidsudvalgets 

pulje til ændring og 

tilpasning af 

bygninger.  

 

 

Langsigtede 

projekter (over 5 

år) 

Status Finansiering 

Frydenhøjhallens 

café udlægges til 

aktivitet (0,2 mio. 

kr.) 

Ikke igangsat - 

Avedøre 

idrætscenter, 

sammenhæng i 

bygningsmasse (15 

mio. kr.) 

Ikke igangsat - 

Opvisningshal (15 

mio. kr.) 

Kommissorie for 

etablering af multihal i 

Hvidovre Kommune blev 

godkendt af direktionen 

den 8. februar 2022. 

Kommissoriets videre 

arbejde forventes 

behandlet politisk ultimo 

2022/primo 2023 

Der er endnu ikke 

afsat finansiering til 

projektet 

Hvidovre Stadion, 

realisering af 

delprojekter, fodbold 

(20 mio. kr.) 

Delvist realiseret; der er 

eksempelvis etableret 

varme i opvisningsbanen 

og indkøbt nyt 

vandingsanlæg 

- 

Hvidovre Stadion, 

realisering af 

delprojekter, klubhus 

(30 mio. kr.) 

Ikke igangsat - 

Svømmehal, 50 m. 

bassin (35 mio. kr.) 

Ikke igangsat - 

Hvidovre Stadion, 

realisering af 

delprojekter, kollegie 

(100 mio. kr.) 

Ikke igangsat - 

 

Investeringer foretaget via anlægspuljen Helhedsplan på 

idrætsområdet 

Nedenstående oversigt viser de investeringer, der er foretaget via 

anlægspuljen Helhedsplan på Idrætsområdet i perioden 2017-2022 samt 



 

Side 5 af 7 

årstallene for projekternes opstart. Det bemærkes i den forbindelse, at 

projekterne har forskelligt omfang, hvorfor visse projekter strækker sig over 

flere år og ikke realiseredes i de givne år, bevillingerne oprindeligt blev 

givet. 

2017 

(opstart) 

Omklædningsfaciliteter, Avedøre Stadion (10,3 mio. kr.) 

2018 

(opstart) 

Ny ismaskine (0,8 mio. kr.) 

2019 

(opstart) 

Bander til ishockeyfaciliteter (2 mio. kr.) 

2020 

(opstart) 

Udbedring af grusvej (0,2 mio. kr.) 

2020 

(opstart) 

Storskærm (0,8 mio. kr.) 

2020 

(opstart) 

Omklædningsrum, HBC-hallen (0,8 mio. kr.) 

2021 

(opstart) 

Omklædningsfaciliteter, Sønderkær (8 mio. kr.) 

2021 

(opstart) 

Forpagterlejlighed, HBC-hallen (0,2 mio. kr.) 

2021 

(opstart) 

Kunstgræsbane, Avedøre Stadion (2 mio. kr.) 

2021 Bane 2, Hvidovre Stadion (0,1 mio. kr.) 

2022(opstart) Pumptrackanlæg (2 mio. kr.) 

2022 

(opstart) 

Ismaskine (0,8 mio. kr.) 

2022 

(opstart) 

Padeltennisbaner  (0,2 mio. kr.) 

2022 

(opstart) 

Rådgiverundersøgelse, Hvidovre Stadion (0,75 mio. kr.) 

 

I vedlagte bilag ”Rammer for anlægspuljen Helhedsplan på idrætsområdet 

2017-2023” findes en uddybende oversigt over projekternes periodiseringer 

samt økonomiske overførsler på anlægspuljen årene imellem.     

 

Yderligere investeringer på idrætsområdet 

Ud over ovenstående investeringer samt prioriteringskatalogets foreslåede 

initiativer, er der i perioden 2016-2022 foretaget en lang række yderligere 

investeringer på idrætsområdet, hvor finansieringen er afholdt uden for 

anlægspuljen Helhedsplan på idrætsområdet. Eksempelvis er den del 

investeringer foretager via Kultur- og Fritidsudvalgets pulje til ændring og 

tilpasning af bygninger, der fordeles én gang årligt. For neden oplistes de 

væsentligste investeringer via puljen i perioden 2016-2022: 

   

2016 • Inventar til nye omklædningsfaciliteter i 

skøjtehallen i Frihedens Idrætscenter 

 

2017 • Nyt scoreboard til opvisningshallen i Avedøre 

idrætscenter 

• Nyt billetsystem til Friluftsbadet 

• Ny lysopsætning i bordtennislokalet i Frihedens 

Idrætscenter 
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2018 • Nye garderobeskabe til omklædningsrummene i 

svømmehallen i Frihedens Idrætscenter  

• Opgradering af omklædningsrum i boldhallen i 

Frihedens Idrætscenter 

 

2020 • Ny hækkeklipper til Hvidovre Stadion  

• Nye garderobeskabe i boldhallen i Avedøre 

Idrætscenter 

 

2021 • Nyt lydanlæg til præstemosehallen  

• Nye spillerkabiner til både Hvidovre og Avedøre 

Stadion 

 

2022 • Nye saunabænke i Avedøre Idrætscenter  

• Nyt musikanlæg i boldhallen i Avedøre 

idrætscenter  

• Forhindringsbane til svømmehallen i Frihedens 

Idrætscenter 

 

 

Der blev i 2020 og i 2021 etableret udendørs motionsredskaber i 

henholdsvis Avedøre Idrætscenter og Frihedens Idrætscenter finansieret 

via idrætsområdets driftsramme.  

 

I forbindelse med budget 2022 blev der desuden afsat 8 mio. kr. til 

etablering af en yderligere kunstgræsbane i 2023 samt 4 mio. kr. til 

etablering af klubhus til foreningen Rebæk IF.  

 

Diverse anlægs- og investeringsønsker på idrætsområdet fra 

foreninger mv.  

For neden oplistes anlægs- og investeringsønsker fra foreninger o.l. vedr. 

perioden 2016-2022, der ikke er blevet politisk prioriteret og dermed 

hverken er startet op eller realiseret, men som potentielt kunne være blevet 

helt eller delvist finansieret af anlægspuljen Helhedsplan på Idrætsområdet.   

 

I forbindelse med budget 2021 blev der stillet budgetspørgsmål til 

etablering af kunstgræsbaner på henholdsvis Sønderkær og den 

eksisterende grusbane ved Strandmarkens Fritidscenter. 

Etableringsomkostningerne blev estimeret til ca. 5 mio. kr. for Sønderkær 

og ca. 8 mio. kr. for Strandmarkens Fritidscenter. Der blev i forbindelse 

med budgetvedtagelsen ikke afsat midler til projektet, der i givet fald kunne 

være blevet finansieret af anlægspuljen Helhedsplan på idrætsområdet.   

 

Foreningen SBV09 har i 2022 anmodet om at få etableret græs på det 

eksisterende asfaltareal ved foreningens klubhus. 

Etableringsomkostningerne blev estimeret til ca. 0,5 mio. kr. Der blev i 

forbindelse med budgetvedtagelsen for 2023 ikke afsat midler til projektet, 

der i givet fald kunne være blevet finansieret af anlægspuljen Helhedsplan 

på Idrætsområdet.  

 

Herudover har administrationen modtaget forskellige ønsker fra lokale 

foreninger, der ikke er blevet konkret prissat, men potentielt kunne 

finansieres helt eller delvist af anlægspuljen Helhedsplan på 

idrætsområdet; heriblandt større og optimerede trænings- og 
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omklædningsfaciliteter til Shinson Hapkido; omklædningsfaciliteter og 

klublokaler til Avedøre Monarchs; øgede styrketræningsmuligheder mm. til 

HIF fodboldafd. og HBC; nye halfaciliteter til Hvidovre Håndbold, Hvidovre 

Basket, Hvidovre Vollyball Klub, Hvidovre Atletik og Motion og HVG37; nye 

kunstgræsbaner til FC Hvidovre og BK Friheden; etablering af nye 

tilskuerfaciliteter til Hvidovre Svømmeklub; nyt klubhus samt 

kunstgræsbane til Lejerbo Boldklub samt udvidelse af Hvidovre Curling 

Clubs klublokale.  

 

 


