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Kulturministeriet. København, den 25. oktober 2005.

a.

b.

Kulturministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til at forøge bevillingen under §
21.23.73.10. Nyt Skuespilhus på Kvæsthusbroen med 34,8 mio. kr. i 2005, idet byggeriet skrider hurtigere frem end først antaget.
Udgiften i 2005 modsvares af besparelser på bevillingen i 2007.
Kulturministeriet opfører for tiden et nyt skuespilhus på Kvæsthusbroen i København. Byggesagen går godt og forventes at blive afsluttet før det oprindeligt, i forbindelse med igangsættelsen, jf. Akt 94 28/1 2004, planlagte tidspunkt medio 2008. Byggeriet forventes nu at kunne stå klar til åbning primo 2008.
Bevillingen til projektet er givet under § 21.23.73.10. Nyt Skuespilhus på Kvæsthusbroen
og fordeler sig - foruden et videreførselsbeløb ultimo 2004 på 46,2 mio. kr. - på en bevilling
på 167,8 mio. kr. i 2005, 200,7 mio. kr. i 2006 og 193,0 mio. kr. i 2007 (alle tal i 2005 prisniveau).
Et opdateret udgiftsskøn for resten af byggeperioden frem til 2008 ser ifølge bygherrerådgiveren således ud, at der i 2005 er behov for forbrug af 248,8 mio. kr., i 2006 af 252,4 mio.
kr. og i 2007 af 106,5 mio. kr. (alle tal i 2005 prisniveau).
Sammenfattet betyder det, at der er behov for en fremrykning af bevillingen jf. nedenstående
tabel (alle tal i 2005 prisniveau):
2005

2006

2007

Bevilling*

214,0

200,7

193,0

Nyt udgiftsskøn

248,8

252,4

106,5

34,8

51,7

-86,5

Fremrykningsbehov

* Tallet for 2005 er inkl. videreførte midler ultimo 2004.

Dispositionen kan i 2005 specificeres således på under- og standardkonti:
§ 21.23.73. Nyt Skuespilhus på Kvæsthusbroen(anlægsbev.)
10. Nyt Skuespilhus på Kvæsthusbroen
Udgift
31. Byggeri og anlægsproduktion................................

34,8 mio. kr.

På ændringsforslag til finansloven for 2006 søges endvidere om følgende, idet ændringsforslaget fremsættes i 2006 prisniveau:
F
Udgift
§ 21.23.73.10. Nyt skuespilhus på Kvæsthusbroen (anlægsbev.)

52,5 mio. kr.

BO1
Udgift
§ 21.23.73.10. Nyt skuespilhus på Kvæsthusbroen (anlægsbev.)

-87,9 mio. kr.
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c.
e.

Dispositionerne i 2005 og følgende år indebærer ikke nogen forandring af byggeriets totaludgift.
Den tidligere ibrugtagning af skuespilhuset medfører større driftsudgifter i 2008. Disse afholdes inden for Det Kgl. Teaters rammer og finansieres bl.a. ved driftsindtægter i det nye skuespilhus.
Sagen forelægges nu, da der allerede i 2005 er behov for fremrykning af midler for ikke
at forsinke den igangværende byggeproces.
Under henvisning til ovenstående anmodes om tilslutning til i 2005 at forøge bevillingen
til nyt skuespilhus på Kvæsthusbroen, således at der på forslag til lov om tillægsbevilling for
2005 opføres følgende:
Udgift

§ 21.23.73. Nyt Skuespilhus på Kvæsthusbroen (anlægsbev.).........
f.

Indtægt

––– Mio. kr. –––
34,8

Finansministeriets tilslutning foreligger.
BRIAN MIKKELSEN
/ Palle Maurice Jepsen

Til Finansudvalget.

