
Notat

Behandlingen af sag om ”Udbud af Frederiksberg Svømmehal” på Magistratens dagsorden 6. juni 2016 
(dagsordenspunkt nr. 208) blev udsat, idet Socialdemokraterne blev anmodet om at fremsende en række 
spørgsmål til forvaltningen. 

Spørgsmålene er følgende:
 Hvordan indgår kunst i svømmehallen i udbuddet herunder også figurer?
 Hvordan fastsættes entreprisen for voksne, børn, pensionister?
 Hvordan fastsættes åbningstiden?
 Hvordan sikres babysvømning?
 Hvordan sikres de brugergrupper, der i dag anvender svømmehallen?
 Hvordan sikres rutsjebane og vipper?
 Stilles der miljøkrav herunder DGNB certificering ved ombygning?
 Forvaltningen anmodes om at vurdere hvordan svømmehallen kan drives videre i en selvejende 

institution eller erhvervsdrivende fond.
 Hvordan sikres MED-udvalgets deltagelse i kontrolbuddet?
 Hvordan sikres naboer mod eventuel støj under eventuel ombygning samt under en eventuel 

udvidet drift?
 Kan det indarbejdes i udbuddet, at Frederiksberg Kommune tilbagekøber for f.eks. 1 kr., hvis 

svømmehallen påtænkes anvendt til andet formål?
 Hvordan sikres fortsat svømmehalsdrift og hvad siger lokalplanen?
 A ønsker gerne en rundvisning i Svømmehallen som foreslået af MED-udvalget
 Foretager Frederiksberg Kommune en byggeteknisk gennemgang herunder udarbejdelse af en 

vedligeholdelsesrapport for Svømmehallen?
 Hvordan forholdes der til grundskyldsbetaling?
 Hvordan håndteres det, hvis såvel Flintholm Svømmehal som Frederiksberg Svømmehal drives 

af samme operatør?
 Hvilke kriterier indgår i en eventuel ophævelse af kontrakten? 

Forvaltningens svar
Forvaltningen har i sagen - der nu forventes behandlet af både Magistraten og Kommunalbestyrelsen 
den 13. juni 2016 - indstillet, at Frederiksberg Svømmehal udbydes til salg og bedt om bemyndigelse til 
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at udarbejde udbudsmateriale og igangsætte udbudsproces med henblik på, at eventuel overdragelse af 
svømmehallen så vidt mulig kan ske pr. 1. januar 2017. 

Endvidere er indstillet, at der i forbindelse med processen udarbejdes oplæg om økonomien i og 
mulighederne ved fortsat kommunalt ejerskab som en form for ”kontrolbud”. 

Forvaltningens besvarelse nedenfor er udtryk for, hvordan forvaltningen påtænker at håndtere de enkelte 
spørgsmål ved en bemyndigelse til at udbyde Frederiksberg Svømmehal til salg.

Hvordan indgår kunst i svømmehallen i udbuddet herunder også figurer?
Ejendomsretten til ikke-afmonterbar kunst, der er en del af den faste ejendom, herunder mosaikker mv., 
vil overgå til køber i forbindelse med et salg. Forvaltningen påtænker dog, at det i forbindelse med salget 
skal være et aftalevilkår, at køberen ikke må fjerne eller beskadige, herunder overmale, kunsten uden 
forudgående godkendelse fra kommunen, og at der tinglyses klausul herom på ejendommen. 

Hvordan fastsættes entreprisen for voksne, børn, pensionister?
Magistraten tilkendegav, at den umiddelbare entrépris i svømmehallen fastholdelse til det nuværende 
prisniveau for såvel børn som voksne og pensionister, som er den ene af de 3 modeller forvaltningen har 
beskrevet. 

Hvordan fastsættes åbningstiden?
Som beskrevet i sagsfremstillingen foreslår forvaltningen, at der ikke stilles krav til åbningstiderne, men 
lader det være op til køber at beslutte – da der vil være udgifter forbundet med at eje og drive 
svømmehallen, og da køber ikke vil have indtægter ved at holde lukket. Køber vil have et klart incitament 
til minimum at holde åbent svarende til i dag, men der kan være tidsrum, hvor borgerne ikke ønsker at 
benytte svømmehallen og omvendt, som køber forventes at tilpasse sig. Til brug for den kvalitative 
evaluering skal tilbudsgiverne beskrive åbningstider i deres tilbud, så det kan indgå i 
Magistratens/Kommunalbestyrelsens samlede vurdering af, hvilket eksternt tilbud, der er bedst, og om 
fortsat kommunalt ejerskab og drift samlet set er en bedre løsning end et salg. 

Derudover vil ligge et indirekte krav til åbningstider i aftalen om kommunens fremadrettede benyttelse af 
svømmehallen, da kommunen vil betinge sig adgang til baner i svømmehallens bassiner på hverdage i 
morgen-, formiddags- og eftermiddags-, samt aftentimer til brug for skoler og foreninger. 

Hvordan sikres babysvømning?
Tilbudsgiveren skal dog i sit tilbud oplyse sin vision for svømmehallen og hvilke tilbud der vil være til 
borgerne heri. Denne redegørelse vil indgå i den samlede vurdering af, hvilket eksternt tilbud, der anses 
at være det bedste. 
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Babysvømning er i dag et meget søgt tilbud, hvor svømmehallen har meget svært ved at dække 
efterspørgslen. Det må derfor forventes, at tilbudsgiverne har en klar interesse i at fortsætte tilbuddet og 
formentlig også at udbygge dette.  

Hvordan sikres de brugergrupper, der i dag anvender svømmehallen?
Adgangen til svømmeundervisning for kommunens folkeskoler, samt adgangen for foreninger sikres via 
aftalen om kommunens fremadrettede benyttelse, hvis indhold skal accepteres af køber som et vilkår 
ved salget. 

Adgangen for øvrige persongrupper sikres ved krav om, at der skal være almindelig offentlig adgang til 
svømmehallen, samt at entrébetaling fastlåses til niveauet i dag. 

Formålet er at flere borgere skal få mulighed for at benytte svømme-, wellness- og øvrige 
sundhedsfaciliteter i Frederiksberg Svømmehal ved at skabe øget kapacitet og bedre forhold.

Hvordan sikres rutsjebane og vipper?
Tilbudsgiveren skal i sit tilbud oplyse sin vision for svømmehallen og hvilke tilbud der vil være til borgerne 
heri. Denne redegørelse vil indgå i den samlede vurdering af, hvilket eksternt tilbud, der anses at være 
det bedste. 

En køber af svømmehallen forventes at have tilbud, der opleves som attraktive af en så bred 
personkreds som mulig. Hvis tilbudsgiveren vurderer, at rutsjebane og vipper generelt vil blive 
efterspurgt af svømmehallens brugere, må det forventes at indgå i tilbudsgivers tilbud. 

Stilles der miljøkrav herunder DGNB certificering ved ombygning?
Ombygninger i svømmehalsejendommen, - der efter et salg ikke længere er en kommunal ejendom -, 
forventes som det udgangspunkt alene reguleret af den almindelige lovgivning og de lokalt gældende 
regler i kommune- og lokalplan, der håndhæves af byggemyndigheden. 

Tilbudsgiveren skal i sit tilbud oplyse om sin miljøprofil ved svømmehalsdriften, hvilket vil indgå i den 
samlede vurdering af, hvilket eksternt tilbud, der anses at være det bedste. 

Forvaltningen anmodes om at vurdere hvordan svømmehallen kan drives videre i en selvejende 
institution eller erhvervsdrivende fond.
Mulighederne forventes at indgå i oplægget om fortsat kommunal ejerskab og drift, der skal fungere som 
en form for ”kontrolbud”, jf. nærmere i sagsfremstillingen. 

Hvordan sikres MED-udvalgets deltagelse i kontrolbuddet?
MED-udvalget eller repræsentanter herfor vil have fuld indsigt i oplægget om økonomien og bidrage og til 
dels stå for kontrolbuddet om muligheder ved fortsat kommunalt ejerskab. 
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Hvordan sikres naboer mod eventuel støj under eventuel ombygning samt under en eventuel udvidet 
drift?
Hensyn til naboer forventes sikret ved, at byggemyndigheden stiller relevante krav i henhold til 
lovgivningen ved behandlingen af købers ansøgning om byggetilladelse. 

Kan det indarbejdes i udbuddet, at Frederiksberg Kommune tilbagekøber for f.eks. 1 kr., hvis 
svømmehallen påtænkes anvendt til andet formål?
Der skal i henhold til udbudsmaterialet drives svømmehal i Frederiksberg Svømmehal, og kommunen vil 
via deklaration og lokalplan have rådigheden over muligheden for, at ejendommen kan frigives til anden 
anvendelse. 

En sådan frigivelse forventes alene at blive aktuel, hvis behovet for svømmefaciliteten i Frederiksberg 
Svømmehal reduceres væsentligt i fremtiden.

Som nærmere beskrevet i sagsfremstillingen lægger forvaltningen op til, at det skal være et vilkår ved et 
salg, at en værdistigning i forbindelse med en frigørelse til anden anvendelse skal tilkomme kommunen – 
i stil med klausul i aftale om salg af aktier i Forum, der blev udløst ved, at der blev etableret Metrostation 
umiddelbart ved Forum. 

Kommunen vil i øvrigt efterspørge en prissætning af en klausul om tilbagekøb i udbudsmaterialet, så der 
i forbindelse med evalueringen af tilbud kan tages stilling til, om kommunen ønsker en ret til tilbagekøb 
ud fra betydningen for den tilbudte købesum. Det præcise indhold af en sådan klausul skal vurderes 
nærmere ud fra både juridiske og økonomiske hensyn.

Hvordan sikres fortsat svømmehalsdrift og hvad siger lokalplanen?
Fortsat svømmehalsdrift forventes sikret via en klausul, der tinglyses på ejendommen om, at der skal 
drives svømmehal med almindelig offentlig adgang. 

I praksis understøttes klausulen af, at købers økonomiske interesse i køb af svømmehallen er bundet op 
på muligheden for at opnå indtjening via driften, og at køber under alle omstændigheder vil skulle stille 
banetid til rådighed for kommunen til skole- og foreningssvømning.  

Den gældende lokalplan, lokalplan nr. 189, fastsætter, at svømmehalsejendommen ”… kun [må] 
anvendes til offentlige formål, undervisnings- og idrætsformål, institutioner samt rekreative og lignende 
formål med offentlig adgang.”. Rent juridisk er beskyttelsen i lokalplanen derfor ikke helt specifik nok til at 
sikre fortsat svømmehalsdrift.  

A ønsker gerne en rundvisning i Svømmehallen som foreslået af MED-udvalget
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Foretager Frederiksberg Kommune en byggeteknisk gennemgang herunder udarbejdelse af en 
vedligeholdelsesrapport for Svømmehallen?
Forvaltningen forventer at ikke, at kommunen får udarbejdet en tilstands- eller vedligeholdelsesrapport 
som grundlag for et udbud/salg, men at tilbudsgiverne får lejlighed til at foretage egne undersøgelser og 
vurderinger. 

Et salg forventes i forlængelse her af gennemført på vilkår om ”købt som beset”.

Hvordan forholdes der til grundskyldsbetaling?
Såfremt et udbud af Frederiksberg Svømmehal fører til et salg, vil køber efterfølgende skulle betale 
grundskyld som andre ejere af erhvervsejendomme i kommunen. 

Hvordan håndteres det, hvis såvel Flintholm Svømmehal som Frederiksberg Svømmehal drives af 
samme operatør?
Hvis operatøren af Flintholm Svømmehal afgiver købstilbud på Frederiksberg Svømmehal, og dette 
accepteres efter at være blevet evalueret som det bedste af tilbuddene og en samlet set mere favorabel 
løsning end fortsat kommunalt ejerskab, vil der være tale om to separate aftaleforhold. 

De to aftaleforhold kan måske give anledning til en synergi mellem de to svømmehaller, men kan også 
indebære en risiko deri, at kommunen vil være afhængig af én virksomhed. 

Hvilke kriterier indgår i en eventuel ophævelse af kontrakten? 
En ophævelse af et salg af Frederiksberg Svømmehal kan alene ske, hvis køberen væsentligt 
misligholder aftalevilkårene, herunder indhold af deklarationer, aftalen om kommunens fremadrettede 
benyttelse af svømmehallen eller indholdet af købstilbuddet. 

Da en ophævelse som udgangspunkt vil medføre en tilbagegang af parternes ydelser, herunder 
købesummen og ejendomsretten til svømmehallen, tilbageførsel af personale mv., vil der skulle rigtig 
meget til for at ophævelse kan finde sted. Jo længere tid ejendomsretten har været købers, desto mere 
vil der som udgangspunkt skulle til for, at en ophævelse kan gennemføres, og desto større praktiske, 
juridiske og økonomiske problemstillinger vil der være forbundet hermed. 


