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 15. marts 2016 
 SKC  
 
  
 

Bestyrelsesmøde den 4. april 2016 

Indstilling. Dagsordenens punkt 5.1 

 

 

Sag: 

 

Byggesag - Varegård Vest. 

 

 

Sagsindhold: 

 

Som det fremgår af Helhedsplanen, der blev præsenteret for bestyrelsen den 15. december 2015, er der behov for 

at flytte varemodtagelsen fra Campusvej til SDU’s vestside. Behovet opstår i forbindelse med etablering og drift af 

letbanen.  

 

Det indstilles, at varemodtagelsen etableres mellem bygning 41 og 37 i det syd-vestlige hjørne i nærheden af P5. 

Den indstillede løsning kombineres med et projekt på Det Naturvidenskabelige Fakultet i forbindelse med 

laboratorierenoveringen.  

 

Der er udarbejdet et samlet projektforslag med et budget på 9,9 mio. kr. Heraf er 2,7 mio. kr. direkte forbundet til 

laboratorierenoveringen på Det Naturvidenskabelige Fakultet og kan derfor umiddelbart afholdes af 

laboratoriepuljen. De resterende 7,2 mio. kr. er den ekstra udgift, der er forbundet med etableringen af 

varegården.  

 

BYGST har oplyst, at etableringsudgiften til varegården kan dækkes af laboratoriepuljen, såfremt der bliver et 

overskud på SDU’s laboratoriepulje. Et sådant overskud vil i øvrigt falde tilbage til staten, hvis det ikke udnyttes i 

forbindelse med laboratorierenoveringen. 

 

Det er SDU’s forventning, at der bliver et overskud på laboratoriepuljen, og at dette overskud er tilstrækkeligt til at 

dække hele finansieringen af varegården. Overskuddet fremkommer ikke ved, at laboratoriedelen nedprioriteres i 

forhold til tidligere etaper. Det er fortsat intentionen at bygge ensartet og i samme kvalitet på alle etaper. Endvidere 

berører finansiering af varegården ikke de laboratoriemidler, der er reserveret til Nyt Sund. 

 

Ved en overskridelse af budgettet på laboratorierenoveringen skal SDU erlægge det manglende beløb til 

etablering af varegården. Direktionen vurderer, at risikoen herfor er begrænset. I tilfælde af, at egenfinansiering 

bliver nødvendig, indstilles det, at det sker ved kontantfinansiering. 

 

 
Indstilling: 

 

Det indstilles,  

 

 at bestyrelsen vedtager, at der skal opføres en vestlig varegård,  
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 at bestyrelsen tager til efterretning, at opførelsen søges finansieret ved uforbrugte laboratoriemidler, og 

 at bestyrelsen godkender, at en evt. difference som følge af større forbrug på laboratoriemidlerne 

finansieres over egenkapitalen.  

 

 

Sagsbehandler: 

 

Karen Heebøll 

Universitetsdirektør 

 


