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Kulturministeriet. København, den 5. maj 2015.

a.

Kulturministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til at indgå aftaler med Canal Tours og
Nettobådene om anløb ved Kvæsthusmolen, hvor Skuespilhuset er beliggende. Aftalerne er uopsigelige til 2037.
Kulturministeriet anmoder tillige om Finansudvalgets tilslutning til at modtage og anvende et bidrag på 1,3 mio. kr. til anlæg af Kvæsthuspladsen og den dertil knyttede anløbsbrygge.

b.

Jf. Akt 82 af 24. februar 2011 opfører staten i et partnerskab med Realdania et pladsanlæg på
Kvæsthusgrunden i København, hvor Skuespilhuset ligger. Pladsen skal tjene som et nyt byrum og
indrettes, så der er mulighed for forskellig optræden og caféliv, ligesom pladsens forløb i sig selv
indbyder til ophold i byrummet nær vandet. For at tiltrække gæster til området har partnerskabet
foreslået de to selskaber, der driver kanalrundfart i Københavns Havn i henhold til en besejlingsaftale
med By og Havn, at deres både skal lægge til en anløbsbrygge ved den nye plads. De to selskaber er
Canal Tours A/S og Netto-Bådene A/S.
For at gøre tilstedeværelsen af turbådene i området mulig opføres der en pavillon til billetkontor og
en anløbsbrygge på molen, som turbådene kan lægge til ved tæt ved Skuespilhuset. Brugsretten til
anløbsbryggen er betinget af, at selskaberne også lejer billetsalgspavillonen. Kulturministeriet er
bygherre og fremtidig ejer af anløbsbryggen, mens det Realdaniaejede Kvæsthusselskabet, som opfører parkeringsanlægget under pladsen, er bygherre for pavillonen og vil udleje den til selskaberne.
Canal Tours A/S og Netto-Bådene A/S yder et tilskud til Kulturministeriets anlæg af Kvæsthuspladsen med i alt 1,3 mio. kr., mens Realdania bidrager med resten af anlægsudgifterne. Opførelsen af
pavillonen finansieres af Realdania og Kvæsthusselskabet er bygherre.
Kulturministeriet ønsker at indgå en aftale med Canal Tours A/S og Netto-Bådene A/S om benyttelse af anløbsbryggerne. Der opkræves ikke leje for benyttelsen, men de to rederier pålægges at renog vedligeholde anløbsbryggen. Canal Tours A/S og Netto-Bådene A/S har ønsket, at aftalen er uopsigelig i 22 år, så den løber i samme tidsrum, som den besejlingsaftale de to rederier har med By og
Havn. Derfor foreslås det, at aftalen er uopsigelig til og med 2037 betinget af, at rederierne fortsat
har en besejlingsaftale med By og Havn. I aftalen indarbejdes desuden en bestemmelse om mulighed
for opsigelse af aftalen i forbindelse med etablering af en broforbindelse fra Kvæsthusbroen til Ope-
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raen. Hvis aftalen opsiges før 2037, vil rederierne være berettigede til en kompensation svarende til
det beløb, de hver især har bidraget med til opførelsen af anløbsbryggen. Den mulige kompensation
afskrives lineært over 22 år.
Dispositionen kan i 2015 specificeres således på under- og standardkonti:
§ 21.23.75.

Statslige anlægsarbejder på Kvæsthusbroen
10. Kvæsthusprojektet, anlæg af plads
Udgift
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)
Indtægt
87. Donationer

1,3 mio. kr.
1,3 mio. kr.

c.

Indgåelsen af en benyttelsesaftale med Canal Tours A/S og Netto-Bådene A/S med en uopsigelighed på 22 år er en flerårig disposition, der kræver særlig hjemmel, jf. BV pkt. 2.2.10. Dertil har Kulturministeriet behov for hjemmel til at kunne modtage bidrag til anlægsarbejder fra de nævnte selskaber og anvende indtægterne til finansiering af anlægget.

e.

Under henvisning til ovenstående anmodes om tilslutning til: 1) at Kulturministeriet indgår en
brugsaftaler til anløbsbryggen ved Skuespilhuset med Canal Tours A/S og Netto-Bådene A/S med en
uopsigelighed frem til 2037. 2) at modtage og anvende et bidrag på 1,3 mio.kr. til gennemførelse af
anlægsarbejdet fra Canal Tours A/S og Netto-Bådene A/S til anlæg af Kvæsthuspladsen og den dertil
knyttede anløbsbrygge, således at der på forslag til lov om tillægsbevilling for 2015 opføres følgende:
Mio. kr.
§ 21.23.75.

f.

Statslige anlægsarbejder på Kvæsthusbroen

Udgift Indtægt
1,3
1,3

Finansministeriets tilslutning foreligger.

København, den 5. maj 2015

MARIANNE JELVED
/ Ane Kathrine Lærkesen
Til Finansudvalget.

Tiltrådt af Finansudvalget den 28-05-2015

