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Spørgsmål: 

1. Forvaltningen bedes redegøre for den nuværende udnyttelse af 
idrætsfaciliteter i Universitetsparken.  

2. Klargøre hvad den gældende aftale med Københavns Universitet 
er for nuværende.  

3. Redegøre for den tidligere proces der har været om udviklingen af 
Universitetsparken i retning af flere og bedre idrætsfaciliteter.  

 

Spørgsmål 1 

Forvaltningen bedes redegøre for den nuværende udnyttelse af idræts-

faciliteter i Universitetsparken.  

 

Svar  

Kultur- og Fritidsforvaltningens (KFF) aftale med NEXS, Institut for 

Idræt og Ernæring, som har til huse på Nørre Allé 51, 2200 København 

N, giver foreninger og aftenskoler mulighed for at gøre brug af NEXS’ 

fire haller, et styrkerum, en svømmehal samt tre tennisbaner.   

 

Tiderne, som KFF råder over, fordeles på samme vilkår som tider i kom-

munale idrætsfaciliteter, jf. Retningslinjer for støtte til folkeoplysning i 

København, og følger de ordinære udlånsperioder for inden- og uden-

dørsfaciliteter.  

 

Aftalen mellem KFF og NEXS er med til at øge det samlede udbud af 

idræts- og bevægelsesfaciliteter med 250 ugentlige timer i tørhallerne, 

50 timer i svømmehallen og 45 timer på tennisbanerne. Det samlede 

antal lejede timer kan variere fra år til år, da NEXS har mulighed for at 

reservere tider til interne undervisnings- og forskningsforløb i det tids-

rum, som KFF har lejet. Det er normalt ca. 3-5 timer om ugen. 
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Spørgsmål 2 

Forvaltningen bedes klargøre, hvad den gældende aftale med Køben-

havns Universitet er for nuværende. 

 

Svar  

Aftalen mellem NEXS og KFF danner udgangspunkt for samarbejdet 

mellem parterne og fastsætter brugen af NEXS’ faciliteter.  

 

Aftalen er gældende frem til en eventuel opsigelse. Aftalen kan opsiges 

af begge parter med 6 måneders varsel til ophør den 1. i måneden. Afta-

len er indgået under forudsætning af vedtagelsen af budget for KFF.  

 

Spørgsmål 3 

Forvaltningen bedes redegøre for den tidligere proces der har været 

om udviklingen af Universitetsparken i retning af flere og bedre idræts-

faciliteter.  

 

Svar 

KFF har over en lang årrække haft løbende dialog med Københavns Uni-

versitet om Nørre Campus og idrætsfaciliteter. Den har bl.a. handlet om 

en aftale om kastefaciliteter med mulighed for spydkast. Der er siden da 

blevet etableret en permanent kastefacilitet i Fælledparken, dog uden 

mulighed for spydkast. På det seneste har dialogen handlet om mulig-

hederne for at samarbejde om en kommende kunstgræsbane ifm. med 

universitetets projekt om at udvikle Nørre Campus samt dialog om et 

muligt Nationalt Elitesportscenter. Kultur- og Fritidsudvalget og Øko-

nomiudvalget blev orienteret om denne dialog i juni 2019 i et fælles no-

tat, som kan læses her: Fællesorientering om Nationalt Elitesportscenter 

og ny dialog om idrætsfacilitet. Københavns Kommune har tilkendegi-

vet over for Københavns Universitet, at der er stor interesse for at indgå i 

dialogen om udviklingen af Nørre Campus, både for at sikre anvendel-

sen af nuværende faciliteter, men også for at kunne aftage yderligere ti-

der på nye faciliteter.  

 

Seneste melding fra Københavns Universitet er fra maj 2021, hvor de 

oplyste, at de fortsat manglede intern afklaring af etableringsmulighe-

der for et udendørsanlæg. Københavns Universitet er endnu ikke vendt 

tilbage med en afklaring, og Københavns Kommune afventer således 

denne.  

 

 

Med venlig hilsen 
 

Esben Danielsen 
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