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Idrætsanalysen, handleplan - Padel i Rudersdal – Afdækning
Sagsnr.: 20/22673
Resumé
Kultur- og Fritidsudvalget besluttede den 12.08.2020, at der skal undersøges mulige lokationer for
anlæggelse af padelbaner/-center, og at der i forlængelse heraf tages dialog og optages
forhandling med potentielle forenings- og/eller private aktører, herunder eventuelle partnerskaber.
Sagen fremlægges for Kultur- og Fritidsudvalget til beslutning.
Sagsfremstilling
Padel er en af de idrætsgrene som vokser mest i Danmark i disse år og pr. 31.01.2021 er der
etableret 215 padelbaner i Danmark.
Padel dyrkes primært i private centre/baner, da ca. 75 % af de anlagte baner ligger i private
padelcentre.
Udviklingen i antallet af baner i Danmark de senere år er som følger:
31.12.2017
31.12.2018
31.12.2019
31.01.2021

20 baner
32 baner
99 baner
215 baner

De 215 baner er fordelt på 128 lokationer, med 58 baner i klubber og 157 baner i indendørs centre.
Foruden de 215 etablerede baner har Dansk Padel Forbund kendskab til 161 projekterede baner,
som åbner indenfor det næste år.
De fleste baner er i indendørs faciliteter, og de er ofte etableret i nedlagte fabrikshaller eller
lignende i et erhvervsområde.
Det er erfaret, at etablering af padelfaciliteter i privat regi ikke udelukker muligheden
for foreningspadel, da flere padelcentre har aftaler med kommuner og/eller foreninger om
anvendelse af baner til foreningspadel og/eller institutionsbrug.
Placering af padelbaner i Rudersdal Kommune
Forvaltningen har undersøgt mulighederne for placering af padel, og på baggrund heraf, peges der
på følgende lokationer:
Indendørs padelbaner:
• Birkerød Erhversby
• Sjælsø Vandværk
• Henriksholm i Vedbæk
• DTU Science, Hørsholm
• Birkerød Tennis- og Squashanlæg
Udendørs padelbaner:
• Birkerød Tennisanlæg
• Rudersdal Tennisklub
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•
•

Rundforbi Tennishal
Vedbæk Idrætsanlæg

De øvrige tennisanlæg ligger alle bolignært og /eller med fysiske forhold, der myndighedsmæssigt
hindrer muligheder for anlæg af padelbaner/-anlæg, hvorfor forvaltningen ikke kan anbefale, at der
etableres udendørs padelbaner på disse anlæg.
Tilladelse til etablering af en padelbane, vil dog altid komme an på en konkret individuel vurdering.
Interesserede aktører
Der er flere aktører som udviser interesse for etablering af padel i Rudersdal Kommune tennisklubber, DGI, private investorer og flere af disse i forening samt senest den netop etablerede
padelklub.
Økonomi
Der er i 2022 afsat 1 mio. kr. som tilskud til etablering af padelbaner på tennisanlæggene.
Kulturområdets kommentarer/anbefaling
Med afsæt i de plan- og miljømæssige forhold anbefaler forvaltningen, at der i forhold til
anlæggelse af udendørs padelbaner i tilknytning til tennisfaciliteter og primært med
foreningsaktiviteter for øje, sigtes mod følgende lokationer:
•
•
•

Birkerød Tennisanlæg,
Rudersdal Tennisklub, og
Vedbæk Idrætsanlæg.

I forhold til placering af et indendørs padelcenter med kommerciel tilgang bør der arbejdes videre
med såvel etablering på private arealer og etablering af private initiativtagere.
Et foreningsdrevet indendørs padelcenter bør indgå i en mere langsigtet planlægning, idet der dog
allerede er anmeldt interesse og initiativer fra tennisklubberne i fællesskab med DGI samt fra den
nyetablerede padelklub.
Notat om padel i Rudersdal Kommune vedlægges.
Forvaltningen foreslår,
1) at der iværksættes dialog og optages forhandling med interesserede tennisklubber og
eventuelt Rudersdal Padel Klub, om etablering af et mindre antal udendørs padelbaner i
tilknytning til tennisfaciliteter på de anbefalede lokationer,
2) at sagen om etablering af udendørs padelbaner genoptages når der foreligger konkrete
projektforslag,
3) at Rudersdal Kommune faciliterer dialog og koordinering i forhold til eventuelle initiativer og
samarbejde med private aktører, om mulighed for etablering af indendørs padel på én eller
flere af de anbefalede lokationer, og
4) at der indledes afklarende dialog om foreningsbaserede interesser og initiativer i forhold til
en langsigtet løsning for et større foreningsbaseret indendørs og / eller udendørs
padelanlæg, idet der dog ikke på nuværende tidspunkt er tilkendegivet eller taget stilling til
placering og kommunal medfinansiering.
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Indstilling
Direktionen foreslår, at der arbejdes videre ud fra de ovenfor nævnte forslag fra forvaltningen.
Vedtagelse i Kultur- og Fritidsudvalget den 10-03-2021
KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET tiltræder Direktionens forslag med den tilføjelse, at der ikke
findes mulighed for at etablere indendørs padelbaner i Henriksholm i Vedbæk.
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