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Finansministeriet. København, den 14. oktober 2009.

a. Finansministeriet anmoder hermed om Finansudvalgets tilslutning til, at Slots- og Ejendomsstyrelsen
opfører ny velkomstbygning til borgen Spøttrup, anlæg af ridderturneringsplads samt anlæg af handi-
capvenlig sti til borgen inden for en budgetramme på 18,4 mio. kr.

Budgettet finansieres af donationer på i alt 13,0 mio. kr. fra hhv. Realdania, Knud Højgårds Fond,
Færch Fonden, Dr. Margrethes og Prins Henriks Fond, Arbejdsmarkedets Feriefond samt finansiering
med 3,0 mio. kr. fra Skive Kommune. De resterende 2,4 mio. kr. finansieres fra rådighedspuljen afsat
under § 07.16.04. Slots- og Ejendomsstyrelsen. Udgifterne til projektet i 2009 udgør 4,0 mio. kr., der
finansieres ved donationer.

b. Formålet med projektet er at udvikle formidlingen af borgen Spøttrup og forbedre publikumsfaciliteter
samt de administrative faciliteter ved at opføre en velkomstbygning på ca. 700 m2 til brug for udstilling,
billetsalg, publikumsfaciliteter og faciliteter for museets administration. Formidlingen styrkes også
gennem anlæggelse af en ridderturneringsplads samt en handicapvenlig sti til borgen.

Borgen Spøttrup er en enestående bygning, som på trods af sin afsides beliggenhed har et relativt højt
besøgstal på ca. 45.000 besøgende (i 2008), hvilket udgør næsten en fjerdedel af det besøgstal, som de
nationale flagskibe Kronborg og Frederiksborg slotte har.

Borgen Spøttrup har imidlertid i dag meget begrænsede faciliteter til at kunne formidle historierne
knyttet til borgen, bl.a. fordi borgen stort set er uden tekniske installationer og ikke egner sig til moderne
formidling. Der har derfor i flere år været arbejdet på at skaffe midler mhp. at etablere en tidssvarende
formidling og i øvrigt skabe rammer for almindelige publikumsfaciliteter og administration. Det er nu
lykkedes i et tæt samarbejde mellem Spøttrup Borgmuseum og Slots- og Ejendomsstyrelsen.

Projektet er baseret på at nyttiggøre, formidle og bevare kulturarven med særlig fokus på de to første
elementer og er i overensstemmelse med Slots- og Ejendomsstyrelsens strategi på kulturområdet.

Der udfærdiges en lejeaftale, hvor velkomstbygningen stilles til rådighed for Museum Salling ho-
vedsageligt på samme vilkår som Borgen, hvilket vil sige, at der ikke betales leje, men der foretages
en sædvanlig fordeling af driftsudgifter mv., således at bl.a. indvendigt vedligehold er lejers ansvar.

Skive Kommune etablerer samtidig med gennemførelsen af projektet et nyt parkeringsanlæg i til-
knytning til Borgen. Anlægget etableres på kommunal grund og finansieres fuldt ud af Skive Kommune.

Det samlede projekt i medfør af dette aktstykke er planlagt udført i perioden
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2009-2011.
Finansieringen af projektet fordeler sig på nedenstående donationer og bidrag:
Tabel 1. Donationer og bidrag – Projekt vedrørende Spøttrup Borg

Velkomstbygning
Fonden Realdania 10,0 mio. kr.
Knud Højgårds Fond, Færch Fonden og Dr. Margrethes og Prins
Henriks Fond, i alt

0,6 mio. kr.

Skive Kommune 3,0 mio. kr.
§07.16.04. Slots- og Ejendomsstyrelsen – Slotte og haver 1,5 mio. kr.
I alt 15,1 mio. kr.
Haveprojekt
Arbejdsmarkedets Feriefond 2,4 mio. kr.
§07.16.04. Slots- og Ejendomsstyrelsen – Slotte og haver 0,9 mio. kr.
I alt 3,3 mio. kr.
Totaludgift 18,4 mio. kr.

Totaludgiften på 18,4 mio. kr. (2009 priser) fordeler sig over tid og elementer i projektet, som det
fremgår af tabel 2:

Tabel 2. Udgifter fordelt på de forskellige elementer i projektet
PL 2009, mio. kr. 2009 2010 2011 I alt
Forundersøgelse, rådgi-
verhonorar mv.

2,6 - - 2,6 mio. kr.

Totalentrepriseaftalen –
opførelse af velkomst-
bygning

1,4 11,1 - 12,5 mio. kr.

Etablering af sti med
handicapvenlig adgang
samt ridderturnerings-
plads

- 1,7 1,6 3,3 mio. kr.

I alt 4,0 12,8 1,6 18,4 mio. kr.

Beløbene i tabel 2 er baseret på det kendskab, Slots- og Ejendomsstyrelsen har til opgaverne på
nuværende tidspunkt baseret på blandt andet en gennemført totalentreprisekonkurrence. Projektering
og uforudselige forhold kan ændre på fordelingen mellem de enkelte elementer og på udgiftsfordelingen
mellem de enkelte år.

Byggeriet gennemføres med en fast anlægssum, hvorfor der ikke sker prisregulering for de kommende
finansår.

Indtægter fordelt over år fremgår af Tabel 3.
PL 2009, mio. kr. 2009 2010 2011 I alt
Indtægter fra donationer
mv.

4,0 11,3 0,7 16,0 mio. kr.

De resterende 2,4 mio. kr. finansieres af rådighedspuljen afsat under §07.16.04. På ÆF2010 indbud-
getteres et forbrug på hhv. 1,5 mio. kr. i 2010 og 0,9 mio. kr. i 2011.

Dispositionerne kan i 2009 specificeres således på under- og standardkonti:
§ 07.16.04. Slots- og Ejendomsstyrelsen – Slotte og haver (anlægsbev.)

10. Vedligeholdelse og anlæg vedr. slotte og haver
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Udgift
51. Materielle anlægsaktiver (anskaffel-

ser)
4,0 mio. kr.

Indtægt
87. Donationer 4,0 mio. kr.

c. Sagen forelægges Finansudvalget nu, da totaludgiften til anlægsprojektet overstiger 10 mio. kr., og
da projektet ønskes igangsat snarest muligt.

e. Under henvisning til ovenstående anmodes Finansudvalget om tilslutning til, at Slots- og Ejendoms-
styrelsen opfører velkomstbygning til borgen Spøttrup inden for en økonomisk ramme på 18,4 mio. kr.,
således at der på forslag til lov om tillægsbevilling for 2009 opføres følgende:

Indtægt Udgift
§ 07.16.04. Ejendomsstyrelsen – Slotte og haver

(anlægsbev.)
4,0 mio. kr. 4,0 mio. kr.

København, den 14. oktober 2009

CLAUS HJORT FREDERIKSEN

/ Carsten Jarlov

Til Finansudvalget.

Tiltrådt af Finansudvalget den 22-10-2009
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