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Kulturministeriet. København, den 18. maj 2015.

a.

Kulturministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til at anvende 59 mio. kr. til energiinvesteringer på Charlottenborg, Det Kongelige Teater og Kapel samt Dansk Landbrugsmuseum i 2015.
Kulturministeriet anmoder i den forbindelse om Finansudvalgets tilslutning til at tilføre institutionerne 59 mio. kr. Merudgifterne finansieres af mindreudgifterne, der følger af Finansministeriets cirkulære om begrænsning af dispositionsadgangen vedrørende bevillinger på finansloven for 2015, jf.
ændret pris- og lønskøn for 2015 i forhold til det forudsatte på finansloven for 2015.

b.

Målsætningen om reduktion af statens energiforbrug indebærer, at alle ministerområder skal reducere energiforbruget med 14 pct. i 2020 i forhold til 2006.
Der er et betydeligt potentiale for energioptimering på Kulturministeriets område, hvor en række
kulturinstitutioner er lokaliseret i driftstunge og komplekse bygninger med betydelige omkostninger
til energiforbrug.
Energioptimering repræsenterer samtidig en udfordring for kulturinstitutionerne på grund af bygningernes særlige brug og kravene til investeringer. Endelig er en række kulturbygninger fredede,
hvilket stiller særlige krav og rammer for renovering og energioptimering.
Kulturministeriet ønsker i 2015 at gennemføre en række projekter med energiinvesteringer på
Charlottenborg (der rummer Billedkunstskolerne, herunder Kunsthal Charlottenborg, Akademirådet
samt Danmarks Kunstbibliotek), Dansk Landbrugsmuseum samt Det Kongelige Teater for et samlet
beløb på 59 mio. kr., jf. tabel 1. De nævnte institutioner er kendetegnet ved store bygningsmasser, og
dermed vil energiforbedringer kunne bidrage positivt til at nedbringe institutionernes energiforbrug
og driftsudgifter.
Tabel 1: Energiinvesteringer på kulturområdet i 2015
Mio. kr., 2015-pl
Charlottenborg
- Udskiftning af vinduer
- Udskiftning af varmeanlæg

Udgift i 2015
35,0
25,0
10,0
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2

Dansk Landbrugsmuseum
- Indeklimastyring
Det Kongelige Teater og Kapel
- Tætning af facader, efterisolering og udskiftning af vinduer (Gl. Scene)
- Intelligent lysstyring og udskiftning til LED (Gl. Scene)
- Forbedret ventilation og recirkuleret fugt (Operaen)
- Intelligent lysstyring og udskiftning til LED (Operaen)
- Arbejdsluft (Produktionshuset)
- Forbedret ventilation (Skuespilhuset)
- Intelligent lysstyring og udskiftning til LED (Skuespilhuset)
I alt

5,0
5,0
19,0
8,8
3,0
1,0
4,8
0,2
0,2
1,0
59,0

Projekterne afsluttes i 2015.
Udgifterne i 2015 afholdes for Charlottenborgs vedkommende af anlægsbevillingen på § 21.21.74.
Charlottenborg, nationalejendom, som foreslås tilført 35 mio. kr.
For Det Kongelige Teater og Kapel afholdes udgiften i 2015 af teatrets statsvirksomhedsbevilling,
som foreslås tilført 19 mio. kr. Investeringen omkostningsføres i teatrets regnskab for 2015.
For Dansk Landbrugsmuseum afholdes udgiften i 2015 af museets driftsbevilling, som foreslås tilført 5 mio. kr. Investeringen omkostningsføres i museets regnskab for 2015.
Merudgifterne finansieres af mindreudgifterne, der følger af Finansministeriets cirkulære om begrænsning af dispositionsadgangen vedrørende bevillinger på finansloven for 2015, jf. ændret prisog lønskøn for 2015 i forhold til det forudsatte på finansloven for 2015.
Dispositionen kan i 2015 specificeres således på under- og standardkonti:
§ 21.21.74.

§ 21.23.01.

§ 21.33.17.

c.

Charlottenborg, nationalejendom (Anlægsbevilling)
40.
Istandsættelsesarbejder
Udgift
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)

35,0 mio. kr.

Det Kongelige Teater og Kapel (Statsvirksomhed)
10.
Driftsbudget
Udgift
22. Andre ordinære driftsomkostninger

19,0 mio. kr.

Dansk Landbrugsmuseum (Driftsbevilling)
10.
Almindelig virksomhed
Udgift
51. Andre ordinære driftsomkostninger

5,0 mio. kr.

Aktstykket forelægges Finansudvalget, da projekterne ønskes igangsat hurtigst muligt, da totaludgiften til projektet vedrørende udskiftning af vinduer på Charlottenborg overstiger forelæggelses-
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grænsen på 15 mio. kr., jf. Budgetvejledning 2014 pkt. 2.8.3. Bygge- og anlægsprojekter, samt da der
er behov for hjemmel til de bevillingsmæssige tilførsler.
e.

Under henvisning til ovenstående anmodes om Finansudvalgets tilslutning til at anvende 59 mio.
kr. til energiinvesteringer på Charlottenborg, Det Kongelige Teater og Kapel samt Dansk Landbrugsmuseum i 2015. Udgiften afholdes på de anførte hovedkonti. Der anmodes i den forbindelse om tilslutning til at tilføre 59 mio. kr. til institutionerne, således at der på forslag til lov om tillægsbevilling
for 2015 opføres følgende:
Mio. kr.
§ 21.21.74.
§ 21.23.01.
§ 21.33.17.

f.

Udgift
Charlottenborg, nationalejendom (Anlægsbev.)
Det Kongelige Teater og Kapel (Statsvirk.)
Dansk Landbrugsmuseum (Driftsbevilling)

Indtægt

35,0
19,0
5,0

Finansministeriets tilslutning foreligger.

København, den 18. maj 2015

MARIANNE JELVED
/ Tommy Jensen
Til Finansudvalget.

Tiltrådt af Finansudvalget den 21-05-2015

