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I.

Indledning

1. Rigsrevisionen afgav den 15. august 2001 beretning nr. 12/00 om Det Danske Filminstituts opbevaring af film og billeder.
Det oplystes i beretningen, at kulturministeriet ville nedsætte en hurtigarbejdende arbejdsgruppe, der skulle analysere muligheden for at komme med forslag til etablering af et nyt
magasin til opbevaring af nitratfilm.
I mit notat af 18. februar 2002 afgivet i henhold til rigsrevisorlovens § 18, stk. 4, jf. Endelig
betænkning over statsregnskabet for finansåret 2000, s. 284, oplyste jeg Statsrevisorerne,
at jeg ville holde mig orienteret om resultatet af arbejdsgruppens arbejde og underrette
Statsrevisorerne herom.
2. Jeg har i forbindelse med tilblivelsen af dette notat afholdt møde og brevvekslet med
Kulturministeriet og Slots- og Ejendomsstyrelsen (SES), ligesom der er foretaget en besigtigelse af bunkerbyggeriet til nitratfilmarkivet.
II.

Det videre forløb

3. Jeg kan nu oplyse, at arbejdsgruppen afsluttede sit arbejde med en samlet rapport til
kulturministeren i april 2002.
Arbejdsgruppens konklusioner var bl.a., at et forslag fra COWI A/S om et ubemandet fjernarkiv vurderedes som værende et realistisk bud på en sikkerheds- og bevaringsmæssig
forsvarlig løsning.
Arbejdsgruppen konkluderede om opbevaringsforholdene, at fortsat opbevaring af Det
Danske Filminstituts (DFI) nitratfilmsamling på Bagsværd Fort ville betyde, at mere end
40 % af samlingen ville være nedbrudt om 10 år.
På tidspunktet for afleveringen af arbejdsgruppens rapport var Kulturministeriet i gang med
at forberede beslutningsgrundlaget for den kommende politiske filmaftale dækkende perioden 2003-2006. I aftalen, som blev indgået den 1. november 2002 af regeringen, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Kristeligt Folkeparti, blev det fastsat, at der skulle etableres en ny arkivløsning for nitratfilmene. Ordlyden i filmaftalen er: ”I
forligsperioden skal der etableres en ny arkivløsning for nitratfilmene, der er sikkerheds- og
bevaringsmæssigt forsvarlig… Nitratarkivet ventes at stå færdigt i 2006.”
4. På grundlag af filmaftalen 2003-2006 arbejdede DFI i samarbejde med SES som bygherre på at finde en egnet lokalitet til det nye arkiv og forberede byggeprocessen. De fandt
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frem til, at det bedste opbevaringssted for nitratfilmene var en bunker ejet af Beredskabsstyrelsen beliggende i St. Dyrehave, Frederiksborg Skovdistrikt ved Hillerød.
Bunkeren er blevet indrettet som et ubemandet fjernarkiv (lager) til opbevaring af nitratfilm
og diverse nitratmaterialer. Den er indrettet som et stort fryseanlæg med bokse, som hver
kan rumme 1 ton filmmateriale. Herudover er der indrettet celler til opbevaring af nitratmateriale fra Det Kongelige Bibliotek og Nationalmuseet.
De nærmere forhold omkring ombygning og drift af bunkeren blev fastlagt i en lejekontrakt
mellem SES og DFI.
5. SES og DFI indgik lejekontrakten vedrørende filmarkivet den 6. april 2005. Rigsrevisionen har gennemgået kontrakten, hvoraf det fremgår, at den samlede byggesum blev anslået til 33 mio. kr. ekskl. moms, inkl. rådgiverydelser og byggerenter i prisniveau 2003.
Det fremgår videre af lejekontrakten, at den årlige leje udgør 2.499.750 kr. Hertil kommer
leje af grund på 0,7 ha fra Skov- og Naturstyrelsen på 100.000 kr. årligt. Begge dele i prisniveau 2003.
6. SES har i en statusrapport om nitratfilmarkivet af 9. november 2006 oplyst, at DFI pr.
11. juli 2006 efter entreprenørtilbud tiltrådte, at budgetrammen for ombygningen blev fastsat til 39,6 mio. kr. ekskl. moms i prisniveau 2005.
De nye budgettal vil ifølge Rigsrevisionens beregninger give en årlig leje for bunkeren på
2.999.700 kr. eller ca. 0,5 mio. kr. mere end forudsat i lejekontrakten i løbende priser, svarende til ca. 480.000 kr. i faste priser i prisniveau 2003.
7. Flytningen af nitratfilmene blev påbegyndt medio maj 2007 og er nu afsluttet. SES har
medio juli 2007 meddelt Rigsrevisionen, at byggeriet nu anses for afsluttet.
8. Primo oktober 2007 har SES opgjort den samlede udgift til byggesagen til godt 40,8
mio. kr. Af den samlede udgift på godt 40,8 mio. kr. finansierer DFI en samlet udgift på
39,6 mio. kr., mens SES i henhold til ”Vejledning for administration af den statslige huslejeordning” af 7. juni 2007 skal afholde differencen på driftskontoen som tab, svarende til
1,2 mio. kr.
III.

Afslutning

9. Jeg finder det tilfredsstillende, at sagen om etableringen af et nyt nitratfilmarkiv har fundet en tidssvarende løsning, men finder dog, at sagen har været længe undervejs. Forsinkelsen har betydet tab af uerstatteligt filmmateriale.
Efter den politiske filmaftale af 1. november 2002 forventedes nitratarkivet at stå færdigt i
2006, og selve byggeprojektet har således været forsinket i godt ½ år.
Sagen giver mig ikke anledning til yderligere bemærkninger, og jeg betragter hermed denne beretningssag som afsluttet.

Henrik Otbo

