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Placering af skøjtetræningshal
Baggrund
Administrationen foreslår, at Sport, - Fritid- og Kulturudvalget på
baggrund af nye oplysninger, drøfter placeringen af en
skøjtetræningshal.

Forslag
Administrationen indstiller, at Sport-, Fritid og Kulturudvalget drøfter og
tager stilling til placeringen af Hørsholm Kommunes kommende
skøjtetræningshal.

Sagsfremstilling
Administrationen har undersøgt forholdene nærmere vedrørende
placeringen af skøjtetræningshallen. Her er man blevet opmærksom på,
at det vil være muligt at placere en hal parallelt med den eksisterende
skøjtehal, på p-pladsen jf. bilag. Placeringen har ikke tidligere været i
spil, men en revurdering viser, at det er muligt bl.a. gennem
inddragelse af tennisbanen ”Centre Court” til p-pladsareal. Centre Court
er en del af Idrætsparkens matrikel. Administrationen vil i lighed med
tilsvarende projekter igangsætte en trafikanalyse.
Der er flere ting, som taler for, at placere skøjtetræningshallen på parealet ved siden af den gamle hal, da det vil være muligt at drage
fordel af den tydelige synergieffekt, som vil opstå grundet interaktionen
hallerne imellem. Her skal nævnes:
•
•
•
•
•

De eksisterende ismaskiner vil kunne servicere begge skøjtehaller
Fælles energirigtigt køleanlæg
Mulighed for, som idrætsudøver, at tilgå begge haller indendørs
Fælles omklædningsfaciliteter
Sammenhængende skøjtehaller.
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Hørsholm Idrætspark er omfattet af Byplan 6 og en ny
skøjtetræningshal falder umiddelbart indenfor byplanens
anvendelsesbestemmelse. Af planloven, fremgår det i midlertidigt, at
der er lokalplanpligt ved større bygge- og anlægsarbejder og at
det afgørende kriterium er, om et projekt vil medføre en væsentlig
ændring i det bestående miljø. Her lægges vægt på projektets størrelse
eller omfang navnlig set i forhold til områdets karakter og
offentlighedens interesse i at blive orienteret gennem en
lokalplanproces.
Det er Miljø- og Planlægningsudvalget, der på baggrund af en
startredegørelse igangsætter udarbejdelsen af en lokalplan. Denne har
almindeligvis en procestid på ca. et år.
Det er administrationens vurdering, at udarbejdelsen af en lokalplan kan
igangsættes sideløbende med en:
•

•
•

Vurdering og sikring af, at etableringen af, at en ny
skøjtetræningshal kan afholdes inden for den afsatte
anlægsramme
Vurdering og sikring af, at driften af en ny skøjtetræningshal kan
afholdes inden for Idrætsparkens 2017 driftsbudget
Projektering af træningsskøjtehal mv.

Sagens tidligere behandling
På Sport-, Fritid- og Kulturudvalgets møde den 26. november blev det
besluttet at udskyde den endelige beslutning om placering af
skøjtetræningshallen, grundet nye oplysninger i sagen. Samtlige af
udvalgets medlemmer var enige i at udsætte beslutningen til
næstkommende udvalgsmøde d. 17. december.

Bilag
-

SKØ Træningshal på P-plads.pdf

Beslutning Sport-, Fritid- og Kulturudvalget den 17-12-2014
Sport-, Fritid og Kulturudvalget besluttede, at placere den nye
træningsskøjtehal parallelt med den eksisterende skøjtehal, på ppladsen, idet placeringen skal ses i sammenhæng med etablering af Ppladser på Centre Court.
V stemte imod.
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