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Kulturministeriet. København, den 4. september 2019.

a Kulturministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til, at et anlægsprojekt vedrørende Es-
rum Kloster fortsættes med en totaludgift på samlet 19,8 mio. kr. Totaludgiften er 7,9 mio. kr. højere
end forventet i forundersøgelserne og ved restaureringens igangsættelse.

Udgiften i 2019 udgør 15,8 mio. kr. og afholdes af den opførte bevilling under § 21.33.78. Slots-
og ejendomsvirksomhed (Anlægsbev.).

b Projektbeskrivelse
Slots- og Kulturstyrelsen igangsatte i 2018 et restaureringsprojekt på Esrum Kloster med et forven-

tet samlet budget på 11,9 mio. kr. (2019-pl).

Slots- og Kulturstyrelsen har efter igangsættelsen af restaureringen konstateret, at udfordringer med
råd er langt mere omfattende end forventet i forundersøgelserne og under de indledende arbejder.
Bjælker, remme og spær i tagkonstruktion og etageadskillelser er nedbrudt af råd og de smedede
murankre, der holder hovedbygningen sammen er gennemtæret. De omfattende arbejder på de bære-
nde dele medfører desuden en del følgearbejder, som fordyrer projektet.

Totaludgift
Den opjusterede totaludgift for restaureringen fordeler sig således:

Mio. kr. (2019-pl) 2018 2019 2020 I alt
Omlægning af tag (Østlængen) 2,9 6,1 - 9,0
Renovering af trapperum og spindeltrappe (Hovedbygning) 0,6 6,4 - 7,0
Teknikprojekt (Østlænge og Hovedbygning) - 2,9 - 2,9
Sikring af etageadskillelse over fangekælder (Hovedbygning) - 0,4 0,5 0,9
Total 3,5 15,8 0,5 19,8

Restaureringsprojektet er sat i bero, fordi projektets totaludgift overstiger 15 mio. kr. Der er medio
august 2019 afholdt udgifter til projektet for samlet set ca. 14,8 mio. kr.

Det justerede projekt forventes færdiggjort i 2020.
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Risikovurdering
Der er foretaget en risikovurdering i forhold til den resterende del af projektet, og der er afsat mid-

ler til imødegåelse af de væsentligste risici i totaludgiften.
Projektet er fremskredent, så Kulturministeriet vurderer, at de fleste risici er fuldt afdækket. Der er

dog en risiko ift. sikring af etageadskillelse over fangekælder, da det ikke med sikkerhed vides, hvad
der ligger mellem trægulvet i stueetagen og bjælkelaget i fangekælderens loft. Udgifterne hertil er
estimeret ud fra erfaringer fra et lignende projekt, der tidligere er gennemført i kælderen på Esrum
Kloster. Derudover vurderes der at være en mindre risiko forbundet med at få afdækket omfanget af
ulovlige elinstallationer i bygningens vægge og lofter, og lovliggjort disse.

c Aktstykket forelægges for Finansudvalget, da fordyrelsen på 7,9 mio. kr. medfører, at projektet
med en totaludgift på over 15 mio. kr. kræver særskilt forelæggelse for Finansudvalget, jf. Budgetvej-
ledningens pkt. 2.8.3.

e Under henvisning til ovenstående anmodes om tilslutning til at anlægsprojektet vedrørende restau-
rering på Esrum Kloster fortsættes med en totaludgift på samlet 19,8 mio. kr. Udgiften i 2019 udgør
15,8 mio. kr. Totaludgiften afholdes af den opførte bevilling under § 21.33.78. Slots- og ejendoms-
virksomhed.

På forslag til lov om tillægsbevilling for 2019 optages et anlægsskema for anlægsprojektet på §
21.33.78. Slots- og ejendomsvirksomhed.

f Finansministeriets tilslutning foreligger.

København, den 4. september 2019

JOY MOGENSEN

/ Lene Gohr Holmgren

Til Finansudvalget.
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