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Administrationsgrundlag for Slots- og Ejendomsstyrelsens relationer til civillisten
Slots- og Ejendomsstyrelsen fastsætter hermed følgende bestemmelser – som er tiltrådt af hofmarskallatet og afløser tidligere bestemmelser - om den fremtidige afgrænsning af henholdsvis civillistens og
statens forpligtelser med hensyn til såvel vedligeholdelsen af de palæer, slotte og haver, som er overladt civillisten1 som øvrige relationer i tilknytning til driften af de pågældende anlæg.
Der henvises i denne forbindelse til følgende love:
Lov nr. 136 af 26. april 1972 om dronning Margrethe den Andens civilliste. Af § 2, stk. 1, sidste punktum hvoraf følgende fremgår:
”I overensstemmelse med de hidtil gældende bestemmelser bekostes den indvendige
vedligeholdelse ved de nævnte palæer og slotte af civillisten og den udvendige vedligeholdelse af staten.”
Samme lov § 4, stk. 2, 2. pkt. hvoraf følgende fremgår:
"Det vildt, som dronningen vil beholde, såvel som andre naturalydelser af statens ejendomme betales af civillisten."
Lov af 12. marts 1852 om Statshaverne § 1 hvoraf følgende fremgår:
"De til Rosenborg, Frederiksberg, Frederiksborg og Fredensborg Slotte hørende Haver,
saavelsom de til Frederiksborg og Fredensborg Slotte hørende Skovindhegninger skulle
fremdeles vedligeholdes som Statseiendomme."

1

Amalienborg Slot, Christiansborg Slot (De Kongelige Repræsentationslokaler, Ridebaneanlægget og Slotskirken), Eremitagen, Fredensborg Slot og Slotshave, Gråsten Slot og Slotshave og Sorgenfri Slot og Slotshave.

1. Statens forpligtelser
1.1. Bygningsvedligeholdelse
Det påhviler staten at forestå og bekoste
• al vedligeholdelse af civillisteslottene og tilknyttede bygningers yderdele, herunder monumenter
og skulpturer
• al vedligeholdelse af indhegninger, mure, plankeværker, stakitter og porte m.v. i tilknytning hertil
• al vedligeholdelse af indre faste konstruktioner, såsom skorstene, tagdækning, tagværk, skillerum,
bjælkelag m.v.
• fornyelse af lofter, gulve, gulvbelægninger og trapper
• fornyelse og vedligeholdelse af indre bygningsdele som følge af insekt-, råd- eller svampeangreb,
utilstrækkelig fundering, utætheder i tag, sprængninger eller utætheder i vand- eller varmeledning
m.v.
• fornyelse af køkken-, bade- og toiletfaciliteter
• vedligeholdelse af tårnure, orgler, kirkeklokker m.v.
• moderniseringer i det omfang de eksisterende faciliteter er utidssvarende
• nødvendige grundlæggende restaureringsopgaver i det omfang der er tale om nedslidning, som
ikke kan tilskrives manglende sædvanlig vedligeholdelse
Statens opgave er at udføre forebyggende, afhjælpende, genoprettende og forbedrende arbejder samt
retableringsarbejder i tilknytning hertil. Planlægning og prioritering af ovennævnte vedligeholdelsesarbejder sker på grundlag af årlige bygningssyn og inden for de bevillingsmæssige rammer.

1.2. Installationer
Det påhviler staten at forestå og bekoste
• vedligeholdelse af alle basisinstallationer i civillisteslottene og tilknyttede bygninger til forsyning
med varme, vand, afløb, el, belysning, ventilation og tv-modtagelse
• fornøden brandsikring
• "skal-sikring" af civillisteslottene, dvs. installation og vedligeholdelse i fornødent omfang af adgangs- og kaldeanlæg, overvågningsudstyr og tyverisikring
• moderniseringer i det omfang de eksisterende faciliteter er utidssvarende
Statens opgave er at udføre forebyggende, afhjælpende, genoprettende og forbedrende arbejder samt
retableringsarbejder i tilknytning hertil. Planlægning og prioritering af installationsarbejder sker på
grundlag af årlige tekniske bygningssyn og inden for de bevillingsmæssige rammer.
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1.3. Forsyning
Det påhviler staten at forestå og bekoste
• vedligeholdelse og fornyelse af vand-, gas- og elektriske ledninger, som fører forsyninger til civillisteslottene og tilknyttede bygninger, for såvidt dette ikke påhviler andre offentlige myndigheder
• vedligeholdelse og fornyelse af kloakanlæg
• opvarmning af civillisteslotte, som benyttes som sommerresidens, til museumstemperatur udenfor
residensperioden
• det lovpligtige eftersyn og fejning af ildsteder og skorstene m.v. samt andre lovpligtige eftersyn

1.4. Renhold
Det påhviler staten at forestå og bekoste
• løbende renhold af det bygningsnære terræn. Ydelsen omfatter fejning, snerydning, glatførebekæmpelse samt ukrudtsbekæmpelse
• rensning af tagrender og nedløbsbrønde
• renhold og løbende vedligehold af porte og portgennemgange (vægge, hvælv og belysning)
• ekstrarengøring i forbindelse med udførelsen af indvendige vedligeholdelsesopgaver m.v., såfremt
udgifterne afholdes af staten

1.5. Vagt og sikring
Det påhviler staten at forestå og bekoste
• overvågning af tyveri-, brand- og overfaldsalarmer samt nødvendig supplerende vagttjeneste i tilknytning hertil
• havevagt i Slotshaverne, bortset fra civillistens private haver (reserverede haver)

1.6. Havevedligehold m.v.
Det påhviler staten at forestå og bekoste
• løbende drift og vedligehold samt nyanlæg af slotshaverne og herskabsgartnerierne ved civillisteslottene, bortset fra civillistens private haver (reserverede haver)
• løbende vedligehold af vejanlæg, for så vidt dette ikke påhviler andre offentlige myndigheder

1.7. Ejendomsskat m.v.
Staten administrerer og afholder udgifter til ejendomsskat vand, renovation og lignende.
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1.8. Slotsforvaltning
Hvor en sådan anses for nødvendig, forestår og bekoster staten en slotsforvaltningstjeneste. Slotsforvalteren skal som statens stedlige repræsentant formidle det daglige samarbejde mellem staten og civillisten.

1.9. Hofservice
Staten kan mod fuld omkostningsdækning bistå civillisten med f.eks. flytning af inventar, rengøring,
swimmingpool-service o.lign.

1.10. Kulturforvaltning
Som led i kulturformidlingsaktiviteter kan staten medvirke til eller forestå rundvisninger m.v. efter
aftale med civillisten indvendigt i civillisteslotte og i de private dele af civillisteanlæggene. Entreindtægter fordeles efter aftale.

2. Civillistens forpligtelser
2.1. Bygningsvedligeholdelse
Det påhviler civillisten at forestå og bekoste
• al vedligeholdelse, som kræves for at bevare bygningernes indre i en forsvarlig og vel vedligeholdt
stand. Denne forpligtelse omfatter vedligeholdelse af bl.a. ruder, indvendige vinduesbeslag, dørhåndtag, låse og nøgler, reparation af gulve og gulvbelægninger, paneler, lofter og vægge incl. maling, tapetsering og hvidtning m.v. samt malermæssig vedligeholdelse af radiatorer og rør af enhver
art
• vedligeholdelse, udskiftning og modernisering af installationer, som ikke er basisinstallationer
• vedligeholdelse af køkken-, bade- og toiletfaciliteter

2.2. Forsyning
Det påhviler civillisten at bekoste
• forbrug af varme, gas og elektricitet, bortset fra det i pkt. 1.3. omtalte
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2.3. Renhold
Det påhviler civillisten at forestå og bekoste
• al indvendig rengøring og vinduespolering samt rengøring af ildsteder
• vedligeholdelse af swimmingpools

2.4. Havevedligehold m.v.
Civillisten bekoster
• naturalieydelser, som frembringes til civillistens private brug, herunder leverancer fra gartneri,
drivhus o.lign. Civillisten erlægger en skønsmæssig betaling herfor
• gartnerydelser i reserverede haver m.v.
2.5. Hofservice
Civillisten forestår og bekoster
• flytning af hofinventar
• portservice
• udskiftning af el-pærer, flytning og ophængning af lamper

3. Særligt om repræsentative formål m.v.
Staten kan efter nærmere aftale med civillisten dække udgifter i de af civillisten benyttede bygninger
eller haveanlæg, som primært anvendes til officielle og repræsentative formål, eller som er åbne for
offentlighedens adgang hele eller dele af året.
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Aktiviteter på civillisteslottenene som staten pr. 1. januar 2000 afholder
udgifterne til grundet særlige forhold
Ifølge administrationsgrundlagets afsnit 3 "Særligt om repræsentative formål m.v." kan staten
"efter nærmere aftale med civillisten dække udgifter i de af civillistens private lokaler, bygninger eller haveanlæg, som primært anvendes til officielle
og repræsentative formål, eller som er åbne for offentlighedens adgang hele
eller dele af året.
Pr. 1. januar 2000 forestår og bekoster Slots- og Ejendomsstyrelsen i overensstemmelse med ovenstående og efter nærmere aftale med civillisten følgende aktiviteter på følgende slotte:
Amalienborg Slot
• Indvendigt vedligehold af Christian VII's Palæ
• Bistand ved statsbesøg og andre officielle arrangementer
• Medvirken ved rundvisning
• Entréindtægter deles efter aftale
• Flagning på Chr. VII´s Palæ samt Det Gule Palæ
U

Christiansborg Slot (De Kongelige Repræsentationslokaler og Slotskirken
• Alle driftsopgaver
• Entréindtægter fra rundvisninger tilfalder staten
U

Fredensborg Slot og Slotshave
• Bistand ved statsbesøg og andre officielle arrangementer, herunder vagt
i Blå Port
• Den Reserverede Have og gartneri/Orangeri
• Entréindtægter fra rundvisninger deles efter aftale
U
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