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Tak for din anmodning om aktindsigt i sagen om anlæg af Tennis og padelbaner ved Humlebæk Idrætscenter.

 

Træk fra kommunens økonomisystem viser, at der til dags dato er anvendt ca. 555.000 kr. på kommunens tekniske

byggerådgiver, miljørådgiver samt forberedelse af projektet.

 

Økonomien i de indkomne bud fra licitationen kan på nuværende tidspunkt ikke oplyses. Sagen blev behandlet for lukkede

døre, idet den omhandlede "overslag og tilbud vedrørende bygningsarbejder og leverancer", som i henhold til

normalforretningsordenens § 1, stk. 2, er en af de sagstyper, der skal behandles for lukkede døre.

 

I forhold til en anmodning om aktindsigt i sagens dokumenter, for så vidt angår økonomien i de indkomne tilbud, er

kommunen nødsaget til at give afslag.

 

Afslaget begrundes med, at en offentliggørelse af de indkomne tilbud vil 1) være af væsentlig økonomisk betydning for

tilbudsgiverne (skadevirkning) og 2) rumme en nærliggende fare for, at kommunens økonomiske interesser vil lide skade af

betydning.

 

Kommunen henviser dermed til Offentlighedslovens § 30, stk. 1, nr. 2 og § 33, stk. 1, nr. 3, der lyder sådan:

 

§ 30:

Retten til aktindsigt omfatter ikke oplysninger om

2) tekniske indretninger eller fremgangsmåder eller om drifts- eller forretningsforhold el.lign., for så vidt det er af væsentlig

økonomisk betydning for den person eller virksomhed, oplysningerne angår, at anmodningen ikke imødekommes.

 

§ 33:

Retten til aktindsigt kan begrænses, i det omfang det er nødvendigt til beskyttelse af væsentlige hensyn til:

3) Det offentliges økonomiske interesser, herunder udførelsen af det offentliges forretningsvirksomhed.

 

Kommunen har ved afslaget videre lagt vægt på, at en offentliggørelse af de indkomne bud, vil stille både kommunen og

tilbudsgiverne i en betydende ugunstig økonomisk position i en kommende ny licitation om pågældende anlægsprojekt,

herunder ved vedståelser af tilbud indgivet under den forudgående licitation.

 

Du beder om aktindsigt i dokumenter vedrørende:

·         Hvilke anlægsprojekter, der uden at være indgået kontrakt med pr. 13. juni 2022, fortsat forventes at blive

gennemført/opstartet i løbet af indeværende år

·         Kommunens overvejelser om, at gennemføre de ovennævnte projekter frem for padel- og tennisbanerne i Humlebæk

·         Hvilke projekt(er), som var politisk besluttet til opstart i 2022, som udover anlæg af tennis- og padelbanerne er udsat

til budgetforhandlingerne.

 

Der findes ikke som sådan dokumenter herom.

 

Byrådet besluttede på byrådsmødet mandag aften den 20. juni at udsætte arkitektkonkurrencen for Nyt Fredensborg

Bibliotek samt de nye padelbaner og tennisbaner ved Humlebæk Idrætscenter. Projekterne er foreløbigt udsat til efterårets

budgetforhandlinger, hvor byrådet vil foretage en ny samlet prioritering af kommunens anlægsprojekter.

 

Udsættelsen skyldes to forhold: Dels den netop indgåede aftale mellem regeringen og Kommunernes Landsforening (KL) om

kommunernes økonomi i 2023, som sænker rammen for hvad kommunerne må bruge på anlæg, dels de stærkt stigende

priser i byggebranchen.

 

Kommunens samlede anlægsprogram kan ses i budgetforliget 2022-2025 på kommunens hjemmeside:
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