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Kulturministeriet. København, den 10. maj 2006.

a.
b.

Kulturministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til at foretage overflytning af bevilling på 4,3 mio. kr. fra Statens Arkiver til Slots- og Ejendomsstyrelsen med henblik på brandsikring af Rigsdagsgården med en forventet totaludgift på 11,4 mio. kr.
Rigsarkivet under Statens Arkiver er beliggende i Rigsdagsgården i tre sammenhængende
bygninger; Geheimearkivet ved Den Røde Bygning, Kunstkammerbygningen og Den Zuberske
Fløj, der er sammenbygget med Tøjhusmuseet. Bygningerne er opført i perioden 1680 til 1740.
Den Zuberske Fløj og Geheimearkivet rummer administration og forskning, mens Kunstkammerbygningen hovedsagligt anvendes til opbevaring af arkivalier.
I forbindelse med beslutningen om at etablere fælles magasiner for Rigsarkivet og Landsarkivet for Sjælland ved finanslovsaftalen for 2004 blev der afsat 10,2 mio. kr. (2006 priser)
til brandsikring af Rigsarkivets lokaler i Rigsdagsgården. Af de 10,2 mio. kr. blev 4,1 mio. kr.
afsat til flytning af arkivalier og 6,1 mio. kr. til egentlige brandsikringsarbejder. Sidstnævnte
del af bevillingen blev på ÆF05 overført til Slots- og Ejendomsstyrelsen, der som ejer af ejendommen vil forestå brandsikringsarbejderne.
I det oprindelige overslag til egentlig brandsikringsarbejder på 6,1 mio. kr. (2006 prisniveau) var der ikke medregnet udgifter til sprinkling. Eksperimenter med sprinkling med en blanding af vandtåge og nitrat (Gasspray) har vist sig både at være meget effektiv til brandslukning
samt meget nænsom overfor arkivalierne. For at opnå en yderligere styrkelse af brandsikringen
har Slots- og Ejendomsstyrelsen, Kulturministeriet og Statens Arkiver derfor udarbejdet et forslag til brandsikring, som indeholder etablering af sprinkling (Gasspray). Kbh. Brandvæsen vurderer det udarbejdede forslag som tilfredsstillende.
Ændringen af det oprindelige projekt har betydet, at udgifterne til selve anlægsarbejdet med
brandsikring er blevet dyrere end først forventet. Efter anbefaling fra Københavns Brandvæsen
foretages der ikke indkapsling af de eksisterende ristedæk mellem de enkelte sektioner. Indkapsling af ristedækkene forudsætter omfattende flytninger af arkivalier. Til disse omfattende
flytninger af arkivalier er der afsat 4,1 mio. kr. Udgiften til flytning af arkivalier skønnes efter
beslutning om ikke at indkapsle ristedækken at udgøre 0,4 mio. kr. Mindreforbruget på 3,7 mio.
kr. anvendes til bl.a. installation af gassprayanlæg i arkivrummene. Beløbet ønskes derfor overført til Slots- og Ejendomsstyrelsen, der som tidligere nævnt forestår brandsikringsarbejderne.
Overslag for de nævnte arbejder beløber sig til 11,4 mio. kr. excl. moms (2006 priser), der
finansieres ved 6,1 mio. kr. af Slots- og Ejendomsstyrelsens bevilling, 3,7 mio. kr. ved overflytning af bevilling til brandsikring fra Statens Arkiver til Slots- og Ejendomsstyrelsen, 0,6
mio. kr. ved overflytning af bevilling fra Statens Arkiver almindelige virksomhed til Slots- og
Ejendomsstyrelsen og endelig 1,0 mio. kr. igennem SEA-ordningen
Slots- og Ejendomsstyrelsen huslejefinansierer, efter ønske fra Statens Arkiver, den del af
brandsikringen som har en blivende værdi i bygningen.
Den blivende værdi af brandsikringen omfatter Geheimearkivet og Den Zuberske Fløj,
hvorimod Arkivbygningen ikke er omfattet. Den huslejefinansierede del, der er ca. 1 mio. kr.,
opkræves via et tillæg til huslejekontrakten som fordeles på arealet i Geheimearkivet og Den
Zuberske Fløj, således at huslejestigningen for disse arealet udgør ca. 70.000 kr. pr. år
Overførslen af 0,6 mio. kr. fra Statens Arkivers almindelige virksomhed er begrundet i det
forhold, at der som led i brandsikringen gennemføres en yderligere skalsikring af de nederste
dele af bygningen. Skalsikringen indgår som et led i Statens Arkivers almindelige sikring mod
indbrud mv., men kan med fordel udføres som en integreret del af den forestående brandsikring.
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Dispositionen kan i 2006 specificeres således på under- og standardkonti:
§ 07.16.01. Slots- og Ejendomsstyrelsen - Kontorejendomme
10. Driftsbudget
Udgift
16. Leje, vedligeholdelse og skatter ..........................
§ 21.32.01. Statens Arkiver
10. Almindelig virksomhed
Udgift
14. Køb af varer og tjenesteydelser ............................
30. Brandsikring af Rigsarkivet
Udgift
11. lønninger ...............................................................
14. Køb af varer og tjenesteydelser ............................

c.
e.

4,3 mio. kr.

-0,6 mio. kr.
-1,0 mio. kr.
-2,7 mio. kr.

Statens Arkiver har dermed 0,4 mio. kr. (2006 priser) tilbage af den oprindelige bevilling,
der skal finansiere flytning af arkivalier i forbindelse med brandsikringsarbejderne.
Sagen foreligges med henblik på at indhente Finansudvalgets tilslutning til at overføre bevilling fra Statens Arkiver til Slots- og Ejendomsstyrelsen, så arbejdet med brandsikring af
Rigsdagsgården kan begyndes snarest muligt i 2006.
Under henvisning til ovenstående anmodes om tilslutning til, at Statens Arkiver overfører
bevilling på i alt 4,3 mio. kr. til Slots og Ejendomsstyrelsen, således at der på forslag til lov
om tillægsbevilling for 2006 opføres følgende:
Udgift

§ 07.16.01. Slots- og Ejendomsstyrelsen - Kontorejendomme ........
§ 21.32.01. Statens Arkiver ..............................................................
f.

Indtægt

––– Mio. kr. –––
4,3
-4,3

Finansministeriets tilslutning foreligger.
BRIAN MIKKELSEN
/ Martin S. Jakobsen

Til Finansudvalget.

