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Orientering om projekt for etablering af elektronisk adgangskontrol i selvejende 
haller 

Sagsnr: 85.11.00-P20-2-14
Sagen afgøres i: Kultur- og Fritidsudvalget

Sagsresume
Sagen afgøres i: Kultur- og Fritidsudvalget
 
Den 5. december 2018 afsatte Kultur- og Fritidsudvalget 0,9 mio. til etablering af elektro-
nisk adgangskontrol i kommunens selvejende haller. Efter endt projektperiode har 5 af 
kommunens selvejende haller søgt om midler til det elektroniske adgangssystem. 2 af dis-
se haller har ikke endnu og vil forventeligt ikke etablere systemet. Der er brugt 0.5 mio 
kr. Forvaltningen anbefaler, at resterende penge i puljen sættes i bero. 
Kultur- og Fritidsudvalget orienteres om projektets udmøntning efter endt projektperiode 
og træffer beslutning vedrørende restbeløb i puljen. 

Sagsfremstilling

Den 14. august 2019 blev Kultur- og Fritidsudvalget orienteret om foreløbig status for 
etableringen af elektronisk adgangskontrol i kommunens haller. På daværende tidspunkt 
havde 4 af kommunes selvejende haller søgt om midler til projektet. I alt var der søgt om 
0,265 mio. kr. ud af budgettet på 0,9 mio. kr. 

Forvaltningen orienterede efterfølgende hallerne om, at puljen stadig var åben for ansøg-
ninger.

Status efter endt projektperiode kan ses i nedenstående skema: 

Hal Antal 
døre

Beløb inkl. 
Moms (kr)

Bevilliget 
(kr)  

Udbetalt 
(kr) 

Status 

Skørping hallen 9 + 26 112.494 + 
224.933

112.494 + 
224.993

101.244 + 
199.140

 afsluttet 

Støvring svøm-
mehal

3 + 6 27.444 
+77.250 

27.444 + 
77.250

27.444 + 
77.250

 afsluttet

Blenstrup hallen 3 30.000 30.000  Bevilgede med for-
behold for at hal-
lerne indhenter 1 
tilbud mere. Da 
hallen er i en om-
bygnings-/udvik-
lingsproces, forven-
ter de ikke på nu-
værende tidspunkt 
at etablere det nye 
låsesystem. 

Øster Hornum 4 95.125 95.125  Bevilgede med for-
behold for at hal-
lerne indhenter 1 
tilbud mere. Da 
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hallen er i en om-
bygnings-/udvik-
lingsproces, forven-
ter de ikke på nu-
værende tidspunkt 
at etablere det nye 
låsesystem. 

Terndruphallen 6 141.597 113.277 113.277  afsluttet

I alt:  708.843 680.583 518.355  

 Der er relativ stor forskel i prisen for adgangssystemet for den enkelte hal. Det 
skyldes blandt andet forskellige vilkår, indretning mv.:

o Placeringen af døren og dørene i forhold til hinanden 

o Om der er tale om yderdør eller ej

o Hvilken type dør der er tale om 

o Om systemet kan etableres trådløst eller ej  

Økonomi

Pulje til etablering af elektronisk adgangssystem: 0,9 mio. kr. 

Der er søgt midler for i alt: 0,7 mio. kr. 

Der er udbetalt i alt: 0,5 mio. kr.   
 
Rest: 0,2 mio. kr. 

Grundet Byrådets beslutning d 26. februar om overholdelse af oprindeligt budget 2020 
anbefaler forvaltningen, at puljen sættes i bero, indtil videre, resten af 2020.

Indstilling
Forvaltningen indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget tager orienteringen til efterretning. 
 
Forvaltningen indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget godkender forvaltningens anbefaling 
om at berostille det resterende beløb i puljen. 

Beslutning
Godkendt.


