KØBENHAVNS KOMMUNE
Teknik- og Miljøforvaltningen
Byens Drift

NOTAT

Til Teknik- og Miljøudvalget

4. april 2019

Orienteringsnotat vedr. muligheden for fondsmidler til flytning af
Dragespringvandet
Teknik- og Miljøudvalget godkendt den 21. november 2016 indstillingen
om Flytning af Dragespringvandet på Rådhuspladsen og plantning af
træer, Indre By (2016-0318516). Med indstillingen blev det besluttet, at
Dragespringvandet kan flyttes fra sin nuværende placering ved kanten af
Rådhuspladsen mod H.C. Andersens Boulevard til ind midt på pladsen,
og at dets ydre kumme genetableres (Bilag 1). Ligeledes blev det
besluttet, at forvaltningen kan igangsætte arbejdet med at søge om
ekstern finansiering fra fonde til det omtalte projekt.
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Mulighed for medfinansiering
Forvaltningen har i samarbejde med en ekstern rådgiver udarbejdet et
detaljeret materiale, som er blevet brugt til at afsøge
ansøgningsmuligheder og efterfølgende indsendt et antal ansøgninger til
større fonde via eksterne fundraisers.
En større dansk fond har fra begyndelsen vist interesse for projektet, og
forvaltningen kom derfor ret hurtigt i dialog med fonden. Dialogen har
ført til, at fonden giver udtryk for en mulig medfinansiering på op mod
2/3 af de samlede udgifter på 11,5 mio. kr. Fonden har bedt om at
modtage en fornyet ansøgning direkte fra forvaltningen. Fonden har en
forventning om, at kommunen dækker resten af udgifterne.
Udover udgifterne på 11,5 mio. kr. for flytningen og etableringen af den
ydre kumme vil der være en udgift på 17,5 % i fondsmoms af de
bevilgede midler, som skal indregnes i det samlede budget. Samtidig vil
en flytning af Dragespringvandet betyde øgede udgifter til afledt drift
som følge af tilføjelsen af den ydre kumme. Det drejer sig om renhold
af springvandet samt selve vanddriften. Forvaltningen anslår en årlig
merudgift på 20.000 kr. til renhold, mens vanddriften vil ligge på ca.
50.000 kr. årligt.
Videre proces
Forvaltningen fremsender en fornyet ansøgning til fonden med henblik på
medfinansiering af flytningen af Dragespringvandet. Hvis forvaltningen
får en tilkendegivelse fra fonden om mulighed for medfinansiering, vil
forvaltningen i forbindelse med Budget 2020 søge om dækning af de
kommunale udgifter til en flytning af Dragespringvandet, en
genetablering af den ydre kumme samt det forventede øgede driftsbehov.
Jon Pape
Serviceområdechef
Islands Brygge 37
2300 København S

Strøget

Vestergade

Vester Voldgade

Vester Vo
ld

gade

TAXI



Trappetrin

 



 






Rådhuspladsen


H. C.





Ande

rsens

Boul

evard





Trappe
tr

in



0

10

20

30

40

Ve
(Vest sterbroga
erbro
d
Passae
ge)

Jernb

aneg

ade

H. C. Andersens Boulevard

50 m

Signaturforklaring

Fortovsareal

Cykelsti
Helle
Belysning
Cykelparkering

Nyt træ
Eksist. træ
Træ i f.m. Metro
Bænk

 Metroforplads, hovedtrappe, elevator og ovenlys
 Bitrappe

 Busstoppested
 Dragespringvandet med underjordisk teknikrum
 Bycykler

Rådhuspladsen
Byrum efter Metrobyggeriets færdiggørelse
Principskitse

Bilag 2

