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Selvejende haller – Rebild Kommune 

Driftsregnskab – Energi 2021, 2022, 2023   
 
Arena Rebild   

 

Driftsregnskab/budget i forhold til energiudgifter (vand, varme og el) i hhv. 2021, 2022 og 
2023 

 

Udgift 2021 
Regnskab 

2022 Budget 2022 forbrug pr. 31. 
december  

2023 
Budget 

EL  166.924 195.000 208.225  195.000 

VAND Ca. 12.000 12.000 Ca. 12.000 14.000 

VARME 276.889 350.000 414.689 450.000 

År Forventet 
årsresultat 

2022  300.000 

 

 

Terndrup Idrætscenter  

 

Driftsregnskab/budget i forhold til energiudgifter (vand, varme og el) i hhv. 2021, 2022 og 
2023 

 

Udgift 2021 
Regnskab 

2022 Budget 2022 forbrug pr. 1. 
december  

2023 
Budget 

EL  176.052 250.000   465.813  500.000 

VAND  23.826  70.000  30.454 40.000  

VARME  303.988  400.000  335.805  400.000 

År Forventet 
årsresultat 

2022  75.000 

Tiltag gjort for at imødekomme de stigende udgifter? 
eks. Øget halleje, energibesparende tiltag eller andet. 
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Priser udlejning er sat op med 10% indtil 31/12-2022. Herefter vurderes, om de skal sættes ned igen. 
Svømmebilletter er sat op. Saunaer er slukket i svømmehal. Ikke holdbart på den længere bane. 

 

 

Haverslevhallen  

 

Driftsregnskab/budget i forhold til energiudgifter (vand, varme og el) i hhv. 2021, 2022 og 
2023 

 

Udgift 2021 
Regnskab 

2022 Budget 2022 forbrug pr. 1. 
december  

2023 
Budget 

EL  35.651  40.000  80.214 100.000 

VAND  18.435  20.296  20.296 25.000 

VARME  98.885  100.859 90.927 110.000 

År Forventet årsresultat 

2022 Kan vi ikke svare på endnu 

Tiltag gjort for at imødekomme de stigende udgifter? 
eks. Øget halleje, energibesparende tiltag eller andet. 

 

Varme 

I forhold til varme er vi meget heldig i Haverslev fordi vi er tilknyttet Aars Fjernvarme, og de har ikke 
sat prisen op. Vi forventer endda at spare penge i år i forhold til vores budget. 
 

Vand 
I forhold til vand tænker jeg det er uændret – jeg har i hvert fald ikke hørt noget fra Rebild Forsyning 
om at de har sat prisen op. 
 

El 
I forhold til EL, så er det den post som er mest træls for os – der er dog ikke så meget jeg synes vi 
kan gøre. Vi har slukket for køleskabe mm, men lys i hallen skal der jo være.  

 

I forhold til det øget elforbrug har vi sat halleje op med 10 % 

 

Vi har i foråret 2022 fået sat LED-lys op i hallen. 

 

 

Støvring Multihus  



Side 3 af 5

 

Driftsregnskab/budget i forhold til energiudgifter (vand, varme og el) i hhv. 2021, 2022 og 
2023 

 

Udgift 2021 
Regnskab 

2022 Budget 2022 forbrug pr. 1. 
december  

2023 
Budget 

EL  174.551 220.000  395.896 204.000 

VAND  17.013  17.000  28.698 17.000  

VARME  159.544  600.000  416.746  556.000 

År Forventet 
årsresultat 

2022  587.000 

Tiltag gjort for at imødekomme de stigende udgifter? 
eks. Øget halleje, energibesparende tiltag eller andet. 

 

Slukket 2 saunaer, sænket temperaturen på både basinvand og rumtemperaturer. + vi har øget 
halleje og billetpriserne. 

 

Bælumhallen  

 

Driftsregnskab/budget i forhold til energiudgifter (vand, varme og el) i hhv. 2021, 2022 og 
2023 

 

Udgift 2021 
Regnskab 

2022 Budget 2022 forbrug pr. 1. 
december  

2023 
Budget 

EL  116.530 kr. 120.000 kr.  234.489 kr.   300.000 kr.  

VAND  13.572 kr.   20.000  17.928 kr.  20.000 kr. 

VARME  80.167 kr.  80.000  117.230 kr.   160.000 kr.  

År Forventet 
årsresultat 

2022 - 150.000 kr.  

Tiltag gjort for at imødekomme de stigende udgifter? 
eks. Øget halleje, energibesparende tiltag eller andet. 

 

Norlys: skift fra Pulje El til El på Spot pris.  
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Nedsat varmen i Hallen. Halinspektør har gennemgået Hallen for besparelser på El og Varme.  

 

Øster Hornumhallen  

 

Driftsregnskab/budget i forhold til energiudgifter (vand, varme og el) i hhv. 2021, 2022 og 
2023 

 

Udgift 2021 
Regnskab 

2022 Budget 2022 forbrug pr. 1. 
december  

2023 
Budget 

EL  51.613  73.000  98.238  100.000 

VAND  4.010  4.500  4.030  4.500 

VARME  118.821  125.000  122.854  128.000 

År Forventet 
årsresultat 

2022  -25.000 

Tiltag gjort for at imødekomme de stigende udgifter? 
eks. Øget halleje, energibesparende tiltag eller andet. 

 

Vi har løbende i 2022 fulgt udviklingen og haft øget fokus på at spare på energi. Der er sparet ca 
1.500 kwh det sidste halve år – endvidere bliver der sat lyssensorer op. Vi har i forvejen LED i alle 
rum. Vi har sat brugerprisen pr haltime op fra 385 kr til 425 kr og for øvrige brugere er prisen sat op 
over 2 gange i løbet af året. Vi har fået lavet termografi måling på hallen og kan se steder, hvor man 
vil kunne spare varme. Bla. ved de gamle vinduer i ”det gamle klubhus” nog porte til hallen. Endvidere 
er vi blevet opmærksom på, at det af en eller anden grund er Øster Hornum Hallen, som afholder 
udgiften til el både til kommunen p plads og banelys på fodboldbaner, som ejes af Rebild kommune. Vi 
har sendt mail vedrørende dette til forvaltningen og afventer svar.  
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Skørping Idrætscenter  

 

Driftsregnskab/budget i forhold til energiudgifter (vand, varme og el) i hhv. 2021, 2022 og 
2023 

 

Udgift 2021 
Regnskab 

2022 Budget 2022 forbrug pr. 1. 
december  

2023 
Budget 

EL  389.205 for el, 
vand, varme i 
godkendt 
regnskab. Heri 
indeholdt den 
daværende 
cafeteriadrift 

 474.000 for el, 
vand, varme og 
renovation 
godkendt på 
generalforsamling 
ex cafeteriadrift 

 299.553 (elforbrug)  420.000 

VAND    Se over  27.549  28.200 

VARME    Se over  243.854  336.000 

År Forventet 
årsresultat 

2022  0 

Tiltag gjort for at imødekomme de stigende udgifter? 
eks. Øget halleje, energibesparende tiltag eller andet. 

 

Øget halleje hos vores faste lejere. Er i gang med at kigge på lys. Har sænket temperaturen i hallerne 

 

 


