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Kulturministeriet. København, den 8. oktober 2014.

a. Kulturministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til, taget på Amalienborg Slot, Christian
IXs Palæ genoprettes for i alt 34,2 mio. kr., herunder 3,6 mio. kr. i 2014. Udgiften i 2014 afholdes af
den på finansloven opførte anlægsbevilling på § 21.71.02. Styrelsen for Slotte og Kulturejendomme.

b. Projektet vedrører en gennemgribende renovering af taget på Amalienborg Slot, Christian IX´s Pa-
læ. Taget blev omlagt i 1937, og der blev dengang blandt andet genbrugt sten fra taget på Christian-
borg Slot. Der er konstateret utæthed og vandgennemtrængning, og det vurderes at tagets levetid er
udtjent.

Projektet omfatter ny tagbeklædning, delvis etablering af undertag samt udbedring af råd og rust-
skader i selve tagkonstruktionerne. Hertil kommer brandsikring af tagkonstruktionerne. Samtidig ma-
les palæets vinduer, så det udnyttes, at der er opstillet stilads. Styrelsen for Slotte og Kulturejendom-
me er ansvarlige for arbejdet.

Hovedprojektet planlægges udført i perioden 2014 til 2015. Der er gennemført forundersøgelser for
projektet i 2013 og 2014. Udgiften til forundersøgelserne beløber sig til i alt 1,4 mio. kr. Fordelingen
af de samlede udgifter til projektet fremgår af tabellen nedenfor.

Fordeling af udgifterne til projektet

Mio. kr. 2013 2014 2015 I alt
Forundersøgelser af projektet om genopretning
af taget på Amalienborg Slot 0,5 0,9 - 1,4
Genopretning af taget på Amalienborg Slot
(Christian IXs Palæ) - 2,7 30,1 32,8
I alt 0,5 3,6 30,1 34,2

Opgørelsen af de forventede udgifter er baseret på beregninger foretaget af Styrelsen for Slotte og
Kulturejendomme i forbindelse med forundersøgelser og bygningssyn. Projektering, licitation og
uforudsigelige forhold, som f.eks. råd og svamp i bygningskonstruktionerne kan ændre på anlægs-
projektets udgifter i forhold til budgettet. Projektet vil ikke have driftsøkonomiske konsekvenser.
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c. Sagen forlægges Finansudvalget, da totaludgiften til anlægsprojektet overstiger 15 mio. kr., jf.
Budgetvejledning 2014 pkt. 2.8.3.2 Nye projekter i finansåret.

e. Under henvisning til ovenstående anmodes om tilslutning til, at taget på Amalienborg Slot, Christi-
an IX Palæ genoprettes samt af palæets vinduer males inden for en samlet budgetramme på 34,2 mio.
kr., heraf i alt 3,6 mio. kr. i 2014. Udgiften afholdes af den på finansloven opførte anlægsbevilling på
§ 21.71.02. Styrelsen for Slotte og Kulturejendomme.

f. Finansministeriets tilslutning foreligger.

København, den 8. oktober 2014

MARIANNE JELVED

/ Mette Illemann

Til Finansudvalget.
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