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Politikområde: Kultur, Fritid og Idræt

Forslag: Etablering af varmeforsyning i Svendborg Tennishal

Projektbeskrivelse
Fysisk lokation Den Selvejende Institution Svendborg Idrætshal

Ryttervej 70, 5700 Svendborg

Overordnet 
beskrivelse

På baggrund af henvendelser fra Svendborg Tennis Klub, Tåsinge Tennis 
Klub og Vester Skerninge Tennis Klub anmoder Den Selvejende Institution 
Svendborg Idrætshal om støtte til etablering af varmeforsyning i 
Svendborg Tennishal.

Tennishallen anvendes i perioden 1. oktober til 1. maj med en 
belægningsprocent på 90-95%. Hallen benyttes til træning, 
turneringskampe, træningssamlinger og stævner.

Der er således mange brugere af hallen i form af spillere, trænere og i et 
vist omfang publikum. 

I de helt kolde måneder betragtes hallen som næsten uanvendelig, da 
kulden sætter begrænsninger for brugen.

Det skal samtidig noteres, at hallen ikke har omklædningsrum, toiletter 
eller opholdsrum, hvorfor de generelle vilkår ikke kan betragtes som 
tidssvarende. 

Klubberne frygter konkurrence fra andre haller/kommuner, hvor disse 
faciliteter er etableret, idet det kan være vanskeligt at udvikle et klub- og 
talentmiljø under de nuværende betingelser.

Behov/ønsker Der ønskes etableret varmeforsyning i Tennishallen, således denne kan 
opvarmes til 15 grader.

Økonomi Klubberne og bestyrelsen i Idrætshallen er indstillet på at søge fonde til 
udbygningen, men det vurderes ikke realistisk at finansiere det fulde 
beløb.  

Derfor ansøges om et rammebeløb på op til 3,0 mio. kr., som vil 
minimeres i takt med fondsansøgninger som imødekommes. 

Derudover forventes der en samlet nettoudvidelse af hallens driftstilskud 
på 50.000 kr. årligt. 

Specifikke 
kvalitetskrav
Øvrige bemærkninger Ovenstående er under forudsætning af, at der etableres ny træningshal 

mellem Idrætshallen og Tennishallen, således at den ene sidevæg virker 
isolerende i forhold til Tennishallen. Der må påregnes ekstraudgifter 
såfremt det udelukkende er Tennishallen, som ombygges grundet de 
skærpede krav til isolering/energiforbrug.

Bilagsmateriale, evt. 
link

Projektets samlede 
udgift og periode

Anlægsudgift 3,0 mio. kr.
Nettoudvidelse af driftstilskud 50.000 kr.

Snarest muligt.
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1.000 kr. Tidl. 2020 2021 2022 2023 Samlet
P o l i t is k  bes lut n ing –  
pro jek t er ing 

Projektering 0

P o l i t is k  bes lut n ing –  
udf ø re ls e

Udførelse 0
Færdiggørelse 2.964 2.964

Sam let  an lægs pro jek t 0 2.964 0 0 0 2.964

Lånefinansiering 0

Øvrig finansiering 0

Afledt drift –  afdrag

Afledt drift 50 50 50 50 200

Samlede likviditet, netto 0 3.014 50 50 50 3.164

Økonomi
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