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§ 40. Genudlån mv.

A. Oversigter.

Realøkonomisk oversigt:
Mio. kr. Nettotal Udgift Indtægt

Udgifter uden for udgiftsloft ................................................. 10.441,6 37.179,0 26.737,4

Genudlån af statslån ................................................................................ 32.372,5 22.714,0
40.21. Genudlån af statslån ....................................................................... 32.372,5 22.714,0

Inkonverterbare realkreditlån ................................................................ 5,1 5,5
40.31. Inkonverterbare realkreditlån .......................................................... 5,1 5,5

Ordningen om selvstændig likviditets nettoinvesteringer ................... 4.801,4 4.017,9
40.41. Ordningen om selvstændig likviditets nettoinvesteringer ............. 4.801,4 4.017,9

Artsoversigt:
Finansielle poster ....................................................................................... - 51,5
Kapitalposter ............................................................................................... 37.179,0 26.685,9
Aktivitet i alt .............................................................................................. 37.179,0 26.737,4
Bevilling i alt ............................................................................................. 37.179,0 26.737,4

B. Bevillinger.

 Udgift Indtægt
——— Mio. kr. ———

Genudlån af statslån

40.21. Genudlån af statslån
01. Genudlån til Finansiel Stabilitet ............................................. - -
03. Genudlån til Island (tekstanm. 100) ....................................... - -
04. Genudlån til Irland (tekstanm. 102) ....................................... - -
05. Genudlån til Danmarks Radio ................................................ 134,0 276,0
08. Kapitalindskud i medfør af Kreditpakken ............................. - 268,0
20. Genudlån til Styrelsen for Videregående Uddannelser ......... 3.679,2 2.250,0
22. Genudlån til Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering . 4,2 -
24. Mellemregning med Miljø- og Fødevareministeriet, refinan-

sieringsordningen, Statens Administration ............................. 103,6 35,2
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25. Genudlån til Landsbyggefonden, Udlændinge-, Integrations-
og Boligministeriet ................................................................. - -

26. Statslån til Landsbyggefonden, Udlændinge-, Integrations-
og Boligministeriet ................................................................. - 388,9

40. Genudlån til Sund og Bælt Holding A/S ............................... - -
41. Genudlån til Femern Bælt A/S ............................................... 100,0 -
42. Genudlån til A/S Femern Landanlæg .................................... 700,0 200,0
43. Genudlån til Ring 3 Letbane I/S ............................................ 200,0 100,0
44. Genudlån til Fjordforbindelsen Frederiksund (tekstanm. 103) - -
50. Genudlån til Metroselskabet I/S ............................................. 4.650,0 750,0
51. Genudlån til udviklingsselskabet By og Havn ...................... 5.500,0 4.800,0
52. Genudlån til A/S Storebælt .................................................... 6.317,1 6.217,1
53. Genudlån til A/S Øresundsforbindelsen ................................. 2.950,0 2.500,0
54. Genudlån Energinet.dk ........................................................... 3.534,4 1.524,4
56. Genudlån til Nordsøfonden .................................................... - -
60. Indenlandske genudlån til Danmarks Skibskreditfond .......... - 115,6
61. Udenlandske genudlån til Danmarks Skibskredit A/S .......... - 1.272,0
62. Genudlån via Eksport Kredit Fonden .................................... 4.500,0 2.016,8

 Inkonverterbare realkreditlån

40.31. Inkonverterbare realkreditlån
01. Administration af inkonverterbare realkreditlån mv., Moder-

niseringsstyrelsen .................................................................... 5,1 5,5

Ordningen om selvstændig likviditets nettoinvesteringer

40.41. Ordningen om selvstændig likviditets nettoinvesteringer
01. Ordningen om selvstændig likviditets nettoinvesteringer ..... 4.801,4 4.017,9

C. Tekstanmærkninger.

Materielle bestemmelser.

Nr. 100. ad 40.21.03.
Økonomi- og indenrigsministeren kan yde lån til Island på op til 675 mio. USD udbetalt i

rater i perioden 2009-2010
Stk. 2. Bestemmelserne i § 2, stk. 2-5, i lov nr. 1079 af 22. december 1993 om bemyndigelse

til optagelse af statslån, som ændret ved § 1 i lov nr. 483 af 17. juni 2008, finder tilsvarende
anvendelse.

Nr. 102. ad 40.21.04.
Økonomi- og indenrigsministeren kan yde lån til Irland på op til 400 mio. EUR udbetalt i

en eller flere rater i perioden 2011-2013.
Stk. 2. Bestemmelserne i § 2, stk. 2-5, i lov om bemyndigelse til optagelse af statslån, jf. LB

nr. 849 af 22. juni 2010, finder tilsvarende anvendelse.

Nr. 103. ad 40.21.44.
Uanset § 14 i lov nr. 1519 af 27. december 2014 kan finansministeren yde garanti af stats-

kassen for renter, afdrag og andre finansielle transaktioner i forbindelse med, at Fjordforbindelsen
Frederikssund optager lån til varetagelse af sin virksomhed.
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Flerårsbudget:
Mio. kr. 2014 2015 2016 F 2018 2019 2020

Udgifter uden for udgiftsloft:

Nettotal ....................................................... -24.240,4 8.732,6 9.531,2 10.441,6 - - -
Udgift ......................................................... 27.372,4 31.482,1 33.588,9 37.179,0 - - -
Indtægt ....................................................... 51.612,8 22.749,5 24.057,7 26.737,4 - - -

Specifikation af nettotal:

Genudlån af statslån ................................ -25.639,7 6.674,1 8.516,7 9.658,5 - - -
40.21. Genudlån af statslån ...................... -25.639,7 6.674,1 8.516,7 9.658,5 - - -

Inkonverterbare realkreditlån ............... 13,9 27,4 14,5 -0,4 - - -
40.31. Inkonverterbare realkreditlån ........ 13,9 27,4 14,5 -0,4 - - -

Ordningen om selvstændig likviditets
nettoinvesteringer ..................................... 1.385,5 2.031,1 1.000,0 783,5 - - -
40.41. Ordningen om selvstændig li-

kviditets nettoinvesteringer ........... 1.385,5 2.031,1 1.000,0 783,5 - - -

Artsoversigt:
Mio. kr. 2014 2015 2016 F 2018 2019 2020

Bevilling i alt ............................................. -24.240,4 8.732,6 9.531,2 10.441,6 - - -

Aktivitet i alt .............................................. -24.240,4 8.732,6 9.531,2 10.441,6 - - -
Udgift ..................................................... 27.372,4 31.482,1 33.588,9 37.179,0 - - -
Indtægt ................................................... 51.612,8 22.749,5 24.057,7 26.737,4 - - -

Specifikation af aktivitet i alt:
Finansielle poster:

Udgift ..................................................... - - - - - - -
Indtægt ................................................... 711,4 667,5 46,8 51,5 - - -

Kapitalposter:
Udgift ..................................................... 27.372,4 31.482,1 33.588,9 37.179,0 - - -
Indtægt ................................................... 50.901,4 22.082,0 24.010,9 26.685,9 - - -
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Genudlån af statslån

40.21. Genudlån af statslån

40.21.01. Genudlån til Finansiel Stabilitet

Budgetspecifikation: 
Mio. kr. 2014 2015 2016 F 2018 2019 2020
Udgiftsbevilling ........................................... - - - - - - -
Indtægtsbevilling ......................................... 7.534,1 4.528,2 2.888,0 - - - -

10. Genudlån til Finansiel Stabilitet
Udgift ................................................... - - - - - - -
54. Statslige udlån, tilgang ................. - - - - - - -
56. Emmissionskurstab, tilgang .......... - - - - - - -
Indtægt ................................................ 7.534,1 4.528,2 2.888,0 - - - -
55. Statslige udlån, afgang .................. 7.534,1 4.528,2 2.888,0 - - - -

10. Genudlån til Finansiel Stabilitet
Ifølge lov nr. 333 af 31. marts 2015 om restrukturering og afvikling af visse finansielle

virksomheder (med senere ændringer), kan der ydes statslige genudlån til Finansiel Stabilitet.

Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres Beskrivelse

BV 2.2.1. Budgetteringen er udtryk for Finansiel Stabilitets skøn over omfanget
af genudlån, der udbetales af Nationalbanken på vegne af Finansmini-
steriet. Der kan optages udgifter til genudlån ud over det budgetterede
direkte på forslag til lov om tillægsbevilling, dog inden for de rammer
der er fastsat ved lov nr. 333 af 31. marts 2015 om restrukturering og
afvikling af visse finansielle virksomheder.
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40.21.03. Genudlån til Island (tekstanm. 100)

Budgetspecifikation: 
Mio. kr. 2014 2015 2016 F 2018 2019 2020
Udgiftsbevilling ........................................... -0,7 - - - - - -
Indtægtsbevilling ......................................... 1.483,3 - - - - - -

10. Genudlån til Island
Udgift ................................................... -0,7 - - - - - -
54. Statslige udlån, tilgang ................. -0,7 - - - - - -
Indtægt ................................................ 1.483,9 - - - - - -
55. Statslige udlån, afgang .................. 1.483,9 - - - - - -

15. Ikke realiserede valutakursgevin-
 ster

Indtægt ................................................ -0,7 - - - - - -
25. Finansielle indtægter .................... -0,7 - - - - - -

10. Genudlån til Island
Med henblik på at bidrage til Islands økonomiske genopbygning ydede økonomi- og inden-

rigsministeren lån til Island på op til 675 mio. USD udbetalt i rater i perioden 2009-2010. Lånet
var en del af et koordineret tilsagn fra Danmark, Sverige, Norge og Finland om at stille 2,5 mia.
USD til rådighed i form af mellemfristede lån i tillæg til et IMF-lån på 2,1 mia. USD.

I 2014 blev lånet førtidigt indfriet.

15. Ikke realiserede valutakursgevinster
På kontoen budgetteres de ikke-realiserede valutakursgevinster/-tab vedrørende genudlån til

Island.

40.21.04. Genudlån til Irland (tekstanm. 102)

Budgetspecifikation: 
Mio. kr. 2014 2015 2016 F 2018 2019 2020
Udgiftsbevilling ........................................... -6,7 7,6 - - - - -
Indtægtsbevilling ......................................... -6,7 7,6 - - - - -

10. Genudlån
Udgift ................................................... -6,7 7,6 - - - - -
54. Statslige udlån, tilgang ................. -6,7 7,6 - - - - -
Indtægt ................................................ - - - - - - -
55. Statslige udlån, afgang .................. - - - - - - -

15. Ikke-realiserede valutakursgevin-
 ster

Udgift ................................................... - - - - - - -
26. Finansielle omkostninger .............. - - - - - - -
Indtægt ................................................ -6,7 7,6 - - - - -
25. Finansielle indtægter .................... -6,7 7,6 - - - - -

10. Genudlån
Som en del af det samlede internationale låneprogram til Irland besluttet i november 2010

ydede økonomi- og indenrigsministeren lån til Irland på op til 400 mio. EUR udbetalt i rater i
perioden 2011-2013.
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15. Ikke-realiserede valutakursgevinster
På kontoen budgetteres de ikke-realiserede valutakursgevinster/-tab vedr. genudlån til Irland.

40.21.05. Genudlån til Danmarks Radio

Budgetspecifikation: 

Mio. kr. 2014 2015 2016 F 2018 2019 2020

Udgiftsbevilling ........................................... 319,0 63,6 - 134,0 - - -
Indtægtsbevilling ......................................... 400,0 161,0 - 276,0 - - -

10. Genudlån til Danmarks Radio
Udgift ................................................... 319,0 63,6 - 134,0 - - -
54. Statslige udlån, tilgang ................. 319,0 60,0 - 134,0 - - -
56. Emmissionskurstab, tilgang .......... - 3,6 - - - - -
Indtægt ................................................ 400,0 161,0 - 276,0 - - -
55. Statslige udlån, afgang .................. 400,0 161,0 - 276,0 - - -

10. Genudlån til Danmarks Radio
I henhold til akt. 41 af 8. december 2005 kan DR inden for den til enhver tid gældende ga-

rantiramme benytte sig af statslige genudlån optaget i Danmarks Nationalbank, jf. anmærkning
til tekstanmærkning nr. 1 på § 21. Kulturministeriet.

40.21.08. Kapitalindskud i medfør af Kreditpakken

Budgetspecifikation: 

Mio. kr. 2014 2015 2016 F 2018 2019 2020

Udgiftsbevilling ........................................... - - - - - - -
Indtægtsbevilling ......................................... 28.266,1 347,7 750,0 268,0 - - -

10. Kapitalindskud i medfør af Kre-
 ditpakken

Udgift ................................................... - - - - - - -
54. Statslige udlån, tilgang ................. - - - - - - -
Indtægt ................................................ 28.266,1 347,7 750,0 268,0 - - -
55. Statslige udlån, afgang .................. - - 750,0 268,0 - - -
59. Værdipapirer, afgang .................... 28.266,1 347,7 - - - - -

Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres Beskrivelse

BV 2.2.1. Budgetteringen er udtryk for DR's skøn over omfanget af genudlån, der
udbetales af Nationalbanken på vegne af Finansministeriet. Der kan opta-
ges udgifter til genudlån ud over det budgetterede direkte på forslag til lov
om tillægsbevilling, dog inden for de rammer der er fastsat på tekstan-
mærkning nr. 1 til § 21. Kulturministeriet.
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10. Kapitalindskud i medfør af Kreditpakken
Kreditinstitutter, der opfylder kravene i lov nr. 67 af 3. februar 2009, kunne frem til 30. juni

2009 ansøge om statsligt kapitalindskud. Den faste rente fastsættes på tidspunktet for aftaleind-
gåelse ud fra den 5-årige statslige nulkuponrente tillagt et fast og individuelt fastsat risikotillæg.
Ifølge lov nr. 102 af 3. februar 2009 om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter prissættes ka-
pitalindskuddet for kreditinstitutterne i 5 priskategorier i et interval fra godt 9 pct. og op til knap
12 pct. i årlig rente.

40.21.20. Genudlån til Styrelsen for Videregående Uddannelser

Budgetspecifikation: 

Mio. kr. 2014 2015 2016 F 2018 2019 2020

Udgiftsbevilling ........................................... 3.731,6 3.732,7 3.897,4 3.679,2 - - -
Indtægtsbevilling ......................................... 2.171,4 2.216,2 2.220,0 2.250,0 - - -

10. Genudlån
Udgift ................................................... 3.731,6 3.732,7 3.897,4 3.679,2 - - -
54. Statslige udlån, tilgang ................. 3.731,6 3.732,7 3.897,4 3.679,2 - - -
Indtægt ................................................ 2.171,4 2.216,2 2.220,0 2.250,0 - - -
55. Statslige udlån, afgang .................. 2.171,4 2.216,2 2.220,0 2.250,0 - - -

10. Genudlån

ad 54. Statslige udlån, tilgang. Til finansiering af låneudbetalingerne efter LB nr. 627 af 28. juni
2001 låner Finansministeriet (Moderniseringsstyrelsen) et tilsvarende beløb til Styrelsen for
Videregående Uddannelser.

ad 55. Statslige udlån, afgang. Bevillingen omfatter bl.a. afdrag på studielån efter 1. august
1998, jf. § 19.81.11.20. Genudlån.

40.21.22. Genudlån til Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering

Budgetspecifikation: 

Mio. kr. 2014 2015 2016 F 2018 2019 2020

Udgiftsbevilling ........................................... - - 19,1 4,2 - - -

10. Genudlån
Udgift ................................................... - - 19,1 4,2 - - -
54. Statslige udlån, tilgang ................. - - 19,1 4,2 - - -

10. Genudlån

ad 54 Statslige udlån, tilgang. Til finansiering af låneudbetalingerne efter Aftale mellem den
daværende SR-regering, Venstre, Dansk Folkeparti og Det konservative Folkeparti om reform
af beskæftigelsesindsatsen af juni 2014 låner Finansministeriet (Statens Administration) et
tilsvarende beløb til Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering.
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40.21.24. Mellemregning med Miljø- og Fødevareministeriet, refinansieringsord-
ningen, Statens Administration

Budgetspecifikation: 

Mio. kr. 2014 2015 2016 F 2018 2019 2020

Udgiftsbevilling ........................................... 16,9 19,0 103,6 103,6 - - -
Indtægtsbevilling ......................................... 35,2 38,1 35,2 35,2 - - -

10. Mellemregning med Miljø- og
 Fødevareministeriet, refinansi-
 eringsordningen

Udgift ................................................... 16,9 19,0 103,6 103,6 - - -
54. Statslige udlån, tilgang ................. 16,9 19,0 103,6 103,6 - - -
Indtægt ................................................ 35,2 38,1 35,2 35,2 - - -
55. Statslige udlån, afgang .................. 35,2 38,1 35,2 35,2 - - -

10. Mellemregning med Miljø- og Fødevareministeriet, refinansieringsordningen
Mellemregningen mellem Finansministeriet og Miljø- og Fødevareministeriet er etableret med

henblik på en eliminering af den løbende nominelle ubalance, der er i forbindelse med afvikling
af de under refinansieringsordningen overtagne gældsforpligtelser og obligationer. Ubalancen
skyldes bl.a. at den overtagne gæld har en gennemsnitlig kortere afviklingsperiode end de over-
tagne obligationer. Derudover er mellemregningen anvendt til finansiering af ekstraordinære
indfrielser af overtagen gæld i situationer, hvor rationel finansforvaltning tilsiger dette. Der hen-
vises i øvrigt til anmærkningerne under § 24.24.44. Refinansieringsordningen for landbruget samt
§ 24.24.44.72. Mellemregningen med Finansministeriet, Statens Administration med tilhørende
aktivitetsoversigt. Udgifterne til indfrielser forventes at være relativt begrænsede, da det ikke
forventes muligt at opkøbe obligationerne. Indtægterne stammer fra salget af grønne obligationer
til realkreditinstitutterne.

40.21.25. Genudlån til Landsbyggefonden, Udlændinge-, Integrations- og Boligmi-
nisteriet

Budgetspecifikation: 

Mio. kr. 2014 2015 2016 F 2018 2019 2020

Indtægtsbevilling ......................................... 46,3 - - - - - -

10. Genudlån, Statens Administra-
 tion

Indtægt ................................................ 46,3 - - - - - -
55. Statslige udlån, afgang .................. 46,3 - - - - - -

10. Genudlån, Statens Administration
Kontoen vedrører udlån til Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet til dækning af vi-

dereudlån til Landsbyggefonden, jf. LB nr. 1000 af 9. oktober 2008 og lov nr. 490 af 12. juni
2009, jf. § 14.51.06. Genudlån til Landsbyggefonden. Genudlånet afvikles fra og med 2010.

Genudlånet er fuldt afviklet med udgangen af 2014.
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40.21.26. Statslån til Landsbyggefonden, Udlændinge-, Integrations- og Boligmini-
steriet

Budgetspecifikation: 

Mio. kr. 2014 2015 2016 F 2018 2019 2020

Udgiftsbevilling ........................................... 4,4 968,4 482,5 - - - -
Indtægtsbevilling ......................................... - - - 388,9 - - -

10. Statslån, Udbetaling Danmark
Udgift ................................................... 4,4 968,4 482,5 - - - -
54. Statslige udlån, tilgang ................. 4,4 968,4 482,5 - - - -
Indtægt ................................................ - - - 388,9 - - -
55. Statslige udlån, afgang .................. - - - 388,9 - - -

10. Statslån, Udbetaling Danmark
Bevillingen omfatter udlån til Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet til dækning af

videreudlån til Landsbyggefonden, jf. LB nr. 1000 af 9. oktober 2008 og lov nr. 490 af 12. juni
2009, jf. § 14.51.07. Statslån til Landsbyggefonden. Udlån foretages kvartalsvis.

Statslånet forventes afviklet i perioden 2021-2031.

40.21.40. Genudlån til Sund og Bælt Holding A/S

Budgetspecifikation: 

Mio. kr. 2014 2015 2016 F 2018 2019 2020

Udgiftsbevilling ........................................... 357,3 100,9 - - - - -
Indtægtsbevilling ......................................... 350,0 100,0 - - - - -

10. Genudlån til Sund og Bælt Hol-
 ding A/S

Udgift ................................................... 357,3 100,9 - - - - -
54. Statslige udlån, tilgang ................. 300,0 100,0 - - - - -
56. Emmissionskurstab, tilgang .......... 57,3 0,9 - - - - -
Indtægt ................................................ 350,0 100,0 - - - - -
55. Statslige udlån, afgang .................. 350,0 100,0 - - - - -

Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres Beskrivelse

BV 2.2.1. Budgetteringen er udtryk for Sund og Bælt Holding A/S skøn over
omfanget af genudlån, der udbetales af Nationalbanken på vegne af
Finansministeriet. Der kan optages udgifter til genudlån ud over det
budgetterede direkte på forslag til lov om tillægsbevilling, dog inden
for de rammer der er fastsat i lov nr. 285 af 15. april 2009 om projek-
tering af en fast forbindelse over Femern mv. samt i selskabets ved-
tægter og bestyrelsens forretningsorden.
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10. Genudlån til Sund og Bælt Holding A/S
Ifølge lov nr. 285 af 15. april 2009 om projektering af fast forbindelse over Femern Bælt

med tilhørende landanlæg i Danmark bemyndiges finansministeren til at dække selskabernes fi-
nansieringsbehov ved ydelse af statslige genudlån til selskaberne. Lånene ydes på samme vilkår,
som staten selv opnår som låntager. Fonden betaler for modtagelsen af genudlån en provision til
staten på 0,15 pct. af nominelt udestående, jf. § 37.62.01. Garantiprovision af udlån med stats-
garanti.

40.21.41. Genudlån til Femern Bælt A/S

Budgetspecifikation: 
Mio. kr. 2014 2015 2016 F 2018 2019 2020
Udgiftsbevilling ........................................... 1.313,2 706,4 2.200,0 100,0 - - -
Indtægtsbevilling ......................................... 800,0 300,0 1.250,0 - - - -

10. Genudlån til Femern Bælt A/S
Udgift ................................................... 1.313,2 706,4 2.200,0 100,0 - - -
54. Statslige udlån, tilgang ................. 1.250,0 700,0 2.200,0 100,0 - - -
56. Emmissionskurstab, tilgang .......... 63,2 6,4 - - - - -
Indtægt ................................................ 800,0 300,0 1.250,0 - - - -
55. Statslige udlån, afgang .................. 800,0 300,0 1.250,0 - - - -

10. Genudlån til Femern Bælt A/S
Det fremgår af § 4, stk. 3 i lov nr. 575 af 4. maj 2015 om anlæg og drift af en fast forbindelse

over Femern Bælt med tilhørende landanlæg i Danmark, at finansministeren bemyndiges til at
dække Femern Bælt A/S, jf. § 5, finansieringsbehov ved ydelse af statslige genudlån. Femern
Bælt A/S har til opgave at organisere og forestå forberedelsen, undersøgelsen og projekteringen
og træffe andre nødvendige dispositioner vedrørende etableringen af kyst til kyst-forbindelsen
over Femern Bælt.

Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres Beskrivelse

BV 2.2.1. Budgetteringen er udtryk for Femern Bælt A/S skøn over omfanget af
genudlån, der udbetales af Nationalbanken på vegne af Finansministe-
riet. Der kan optages udgifter til genudlån ud over det budgetterede
direkte på forslag til lov om tillægsbevilling, dog inden for de rammer
der er fastsat i lov nr. 285 af 15. april 2009 om projektering af en fast
forbindelse over Femern mv.
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40.21.42. Genudlån til A/S Femern Landanlæg

Budgetspecifikation: 

Mio. kr. 2014 2015 2016 F 2018 2019 2020

Udgiftsbevilling ........................................... 210,1 548,3 400,0 700,0 - - -
Indtægtsbevilling ......................................... 100,0 300,0 200,0 200,0 - - -

10. Genudlån til A/S Femern Lan-
 danlæg

Udgift ................................................... 210,1 548,3 400,0 700,0 - - -
54. Statslige udlån, tilgang ................. 200,0 525,0 400,0 700,0 - - -
56. Emmissionskurstab, tilgang .......... 10,1 23,3 - - - - -
Indtægt ................................................ 100,0 300,0 200,0 200,0 - - -
55. Statslige udlån, afgang .................. 100,0 300,0 200,0 200,0 - - -

10. Genudlån til A/S Femern Landanlæg
Det fremgår af § 4, stk. 3, i lov nr. 575 af 4. maj 2015 om anlæg og drift af en fast forbindelse

over Femern Bælt med tilhørende landanlæg i Danmark, at finansministeren bemyndiges til at
dække A/S Femern Landanlæg, jf. § 5, finansieringsbehov ved ydelse af statslige genudlån. A/S
Femern Landanlæg har til opgave at organisere og forestå forberedelsen, undersøgelsen og pro-
jekteringen og træffe andre nødvendige dispositioner vedrørende udbygning og opgradering af
de til den faste forbindelse over Femern Bælt tilhørende landanlæg.

40.21.43. Genudlån til Ring 3 Letbane I/S

Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres Beskrivelse

BV 2.2.1. Budgetteringen er udtryk for A/S Femern Landanlægs skøn over om-
fanget af genudlån, der udbetales af Nationalbanken på vegne af Fi-
nansministeriet. Der kan optages udgifter til genudlån ud over det
budgetterede direkte på forslag til lov om tillægsbevilling, dog inden
for de rammer der er fastsat i lov nr. 575 af 4. maj 2015 om anlæg og
drift af en fast forbindelse over Femern mv.

Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres Beskrivelse

BV 2.2.1. Budgetteringen er udtryk for Ring 3 Letbane I/S skøn over omfanget
af genudlån, der udbetales af Nationalbanken på vegne af Finansmini-
steriet. Der kan optages udgifter til genudlån ud over det budgetterede
direkte på forslag til lov om tillægsbevilling, dog inden for de rammer
der er fastsat i lov nr. 165 af 26. februar 2014 om letbane på Ring 3.
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Budgetspecifikation: 
Mio. kr. 2014 2015 2016 F 2018 2019 2020
Udgiftsbevilling ........................................... - 109,6 - 200,0 - - -
Indtægtsbevilling ......................................... - - - 100,0 - - -

10. Genudlån til Ring 3 Letbane I/S
Udgift ................................................... - 109,6 - 200,0 - - -
54. Statslige udlån, tilgang ................. - 100,0 - 200,0 - - -
56. Emmissionskurstab, tilgang .......... - 9,6 - - - - -
Indtægt ................................................ - - - 100,0 - - -
55. Statslige udlån, afgang .................. - - - 100,0 - - -

10. Genudlån til Ring 3 Letbane I/S
Ifølge lov nr. 165 af 26. februar 2014 om oprettelse af letbane på Ring 3, er finansministeren

bemyndiget til at dække Ring 3 Letbane I/S finansieringsbehov gennem statslån. Sådanne lån
må ikke ydes på bedre vilkår end dem, som staten selv kan opnå som låntager. Ring 3 Letbane
I/S har til opgave at projektere, anlægge og drive en letbane på Ring 3.

40.21.44. Genudlån til Fjordforbindelsen Frederiksund (tekstanm. 103)

Budgetspecifikation: 
Mio. kr. 2014 2015 2016 F 2018 2019 2020
Udgiftsbevilling ........................................... - - - - - - -
Indtægtsbevilling ......................................... - - - - - - -

10. Genudlån til Fjordforbindelsen
 Frederiksund

Udgift ................................................... - - - - - - -
54. Statslige udlån, tilgang ................. - - - - - - -
56. Emmissionskurstab, tilgang .......... - - - - - - -
Indtægt ................................................ - - - - - - -
55. Statslige udlån, afgang .................. - - - - - - -

10. Genudlån til Fjordforbindelsen Frederiksund
Ifølge lov nr. 1519 af 27. december 2014 om en ny fjordforbindelse ved Frederikssund, er

finansministeren bemyndiget til, i det omfang det måtte anses for hensigtsmæssigt, at dække
Fjordforbindelsen Frederikssunds finansieringsbehov gennem statslige genudlån. Sådanne lån må
ikke ydes på bedre vilkår end dem, som staten selv kan opnå som låntager.

Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres Beskrivelse

BV 2.2.1. Budgetteringen er udtryk for Fjordforbindelsen Frederiksunds skøn
over omfanget af genudlån, der udbetales af Nationalbanken på vegne
af Finansministeriet. Der kan optages udgifter til genudlån ud over det
budgetterede direkte på forslag til lov om tillægsbevilling, dog inden
for de rammer der er fastsat i lov nr. 1519 af 27. december 2014 om
en ny fjordforbindelse ved Frederikssund.
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40.21.50. Genudlån til Metroselskabet I/S

I henhold til lov nr. 551 af 6. juni 2007 blev Ørestadsselskabet opløst den 26. oktober 2007.
Metroaktiviteterne overtages af Metroselskabet I/S, og arealudviklingsaktiviteterne overtages af
udviklingsselskabet By og Havn (tidligere Arealudviklingsselskabet I/S). Gælden i Ørestadssel-
skabet videreføres i udviklingsselskabet By og Havn.

Budgetspecifikation: 
Mio. kr. 2014 2015 2016 F 2018 2019 2020
Udgiftsbevilling ........................................... 2.028,3 4.121,3 6.800,0 4.650,0 - - -
Indtægtsbevilling ......................................... - 800,0 2.600,0 750,0 - - -

10. Genudlån til Metroselskabet I/S
Udgift ................................................... 2.028,3 4.121,3 6.800,0 4.650,0 - - -
54. Statslige udlån, tilgang ................. 1.850,0 3.850,0 6.800,0 4.650,0 - - -
56. Emmissionskurstab, tilgang .......... 178,3 271,3 - - - - -
Indtægt ................................................ - 800,0 2.600,0 750,0 - - -
55. Statslige udlån, afgang .................. - 800,0 2.600,0 750,0 - - -

10. Genudlån til Metroselskabet I/S
Ifølge lov nr. 551 af 6. juni 2007 bemyndiges finansministeren til at dække Metroselskabets

finansieringsbehov vedrørende finansiering af Metroselskabets aktiviteter gennem genudlån af
statslån. Sådanne lån må ikke ydes på bedre vilkår end dem, som staten selv kan opnå som lån-
tager.

Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres Beskrivelse

BV 2.2.1. Budgetteringen er udtryk for Metroselskabet I/S skøn over omfanget
af genudlån, der udbetales af Nationalbanken på vegne af Finansmini-
steriet. Der kan optages udgifter til genudlån ud over det budgetterede
direkte på forslag til lov om tillægsbevilling, dog inden for de rammer
der er fastsat i lov nr. 551 af 6. juni 2007 om Metroselskabet I/S og
Udviklingsselskabet By & Havn I/S.
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40.21.51. Genudlån til udviklingsselskabet By og Havn

I henhold til lov nr. 551 af 6. juni 2007 blev Ørestadsselskabet opløst den 26. oktober 2007.
Metroaktiviteterne overtages af Metroselskabet I/S, og arealudviklingsaktiviteterne overtages af
udviklingsselskabet By og Havn (tidligere Arealudviklingsselskabet I/S). Gælden i Ørestadssel-
skabet videreføres i udviklingsselskabet By og Havn.

Budgetspecifikation: 
Mio. kr. 2014 2015 2016 F 2018 2019 2020

Udgiftsbevilling ........................................... 1.724,9 5.322,3 3.700,0 5.500,0 - - -
Indtægtsbevilling ......................................... 1.400,0 825,0 3.100,0 4.800,0 - - -

10. Genudlån til udviklingsselskabet
By og Havn
Udgift ................................................... 1.724,9 5.322,3 3.700,0 5.500,0 - - -
54. Statslige udlån, tilgang ................. 1.400,0 4.550,0 3.700,0 5.500,0 - - -
56. Emmissionskurstab, tilgang .......... 324,9 772,3 - - - - -
Indtægt ................................................ 1.400,0 825,0 3.100,0 4.800,0 - - -
55. Statslige udlån, afgang .................. 1.400,0 825,0 3.100,0 4.800,0 - - -

10. Genudlån til udviklingsselskabet By og Havn
Ifølge lov nr. 551 af 6. juni 2007 bemyndiges finansministeren til at dække Udviklingssel-

skabet By & Havns finansieringsbehov vedrørende finansiering af Udviklingsselskabet By &
Havns aktiviteter gennem genudlån af statslån. Sådanne lån må ikke ydes på bedre vilkår end
dem, som staten selv kan opnå som låntager.

40.21.52. Genudlån til A/S Storebælt

Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres Beskrivelse

BV 2.2.1. Budgetteringen er udtryk for Udviklingsselskabet By og Havn skøn
over omfanget af genudlån, der udbetales af Nationalbanken på vegne
af Finansministeriet. Der kan optages udgifter til genudlån ud over det
budgetterede direkte på forslag til lov om tillægsbevilling, dog inden
for de rammer der er fastsat i lov nr. 551 af 6. juni 2007 om Metro-
selskabet I/S og Arealudviklingsselskabet I/S og i By & Havns forret-
ningsstrategi og i forretningsordenen for bestyrelsen i By & Havn.

Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres Beskrivelse

BV 2.2.1. Budgetteringen er udtryk for A/S Storebælts skøn over omfanget af
genudlån, der udbetales af Nationalbanken på vegne af Finansministe-
riet. Der kan optages udgifter til genudlån ud over det budgetterede
direkte på forslag til lov om tillægsbevilling, dog inden for de rammer
der er fastsat i lov nr. 588 af 24. juni 2005 om Sund og Bælt Holding
A/S mv.
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Budgetspecifikation: 

Mio. kr. 2014 2015 2016 F 2018 2019 2020

Udgiftsbevilling ........................................... 2.631,2 2.521,6 1.617,0 6.317,1 - - -
Indtægtsbevilling ......................................... 601,6 2.005,9 1.067,0 6.217,1 - - -

10. Genudlån til A/S Storebælt
Udgift ................................................... 1.084,3 2.515,7 1.600,0 6.300,0 - - -
54. Statslige udlån, tilgang ................. 1.000,0 2.425,0 1.600,0 6.300,0 - - -
56. Emmissionskurstab, tilgang .......... 84,3 90,7 - - - - -
Indtægt ................................................ 600,0 2.000,0 1.050,0 6.200,0 - - -
55. Statslige udlån, afgang .................. 600,0 2.000,0 1.050,0 6.200,0 - - -

20. Genudlån til A/S Storebælt, In-
deksobligation nominel værdi
Udgift ................................................... 1.490,0 - - - - - -
54. Statslige udlån, tilgang ................. 1.490,0 - - - - - -
Indtægt ................................................ - - - - - - -
55. Statslige udlån, afgang .................. - - - - - - -

30. Genudlån til A/S Storebælt, In-
 deksobligationer indeksering

Udgift ................................................... 56,8 5,9 17,0 17,1 - - -
54. Statslige udlån, tilgang ................. 56,8 5,9 17,0 17,1 - - -
Indtægt ................................................ - - - - - - -
55. Statslige udlån, afgang .................. - - - - - - -

40. Genudlån til A/S Storebælt,
Modpost til indeksering
Udgift ................................................... - - - - - - -
26. Finansielle omkostninger .............. - - - - - - -
Indtægt ................................................ 1,6 5,9 17,0 17,1 - - -
25. Finansielle indtægter .................... 1,6 5,9 17,0 17,1 - - -

10. Genudlån til A/S Storebælt
Ifølge lov om Sund og Bælt Holding A/S (lov nr. 588 af 24. juni 2005) er finansministeren

bemyndiget til at dække selskabets finansieringsbehov gennem statslån, i det omfang det måtte
anses for hensigtsmæssigt. Lånene ydes på samme vilkår, som staten selv opnår som låntager.
Formålet med ordningen er at sikre selskabet adgang til billig finansiering. Da staten garanterer
fuldt ud for selskabets gæld, ændrer genudlån intet ved statens risiko. Selskabet betaler for
modtagelsen af genudlån en provision til staten på 0,15 pct. af nominelt udestående, jf. §
37.62.01. Garantiprovision af udlån med statsgaranti.

20. Genudlån til A/S Storebælt, Indeksobligation nominel værdi
På denne konto bogføres den nominelle værdi af indeksobligationer ved udstedelse og afdrag.

Lovgrundlaget er det samme som for § 40.21.52.10. Genudlån til A/S Storebælt.

30. Genudlån til A/S Storebælt, Indeksobligationer indeksering
På denne konto bogføres værdien af indekseringen (forskellen mellem den indekserede ho-

vedstol og den nominelle hovedstol på udstedelsestidspunktet og ved afdrag). Lovgrundlaget er
det samme som for § 40.21.52.10. Genudlån A/S Storebælt.

40. Genudlån til A/S Storebælt, Modpost til indeksering
Denne konto anvendes som modpost til den løbende indeksopskrivning på § 40.21.52.30.

Kontoen sikrer korrekt bogføringsstruktur, idet indeksopskrivningen ikke påvirker det samlede
omfang af genudlån.
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40.21.53. Genudlån til A/S Øresundsforbindelsen

Budgetspecifikation: 

Mio. kr. 2014 2015 2016 F 2018 2019 2020

Udgiftsbevilling ........................................... 666,6 1.717,2 2.400,0 2.950,0 - - -
Indtægtsbevilling ......................................... - 1.500,0 2.050,0 2.500,0 - - -

10. Genudlån til A/S Øresundsfor-
 bindelsen

Udgift ................................................... 666,6 1.717,2 2.400,0 2.950,0 - - -
54. Statslige udlån, tilgang ................. 500,0 1.300,0 2.400,0 2.950,0 - - -
56. Emmissionskurstab, tilgang .......... 166,6 417,2 - - - - -
Indtægt ................................................ - 1.500,0 2.050,0 2.500,0 - - -
55. Statslige udlån, afgang .................. - 1.500,0 2.050,0 2.500,0 - - -

10. Genudlån til A/S Øresundsforbindelsen
Ifølge lov om Sund og Bælt Holding A/S (lov nr. 588 af 24. juni 2005) er finansministeren

bemyndiget til at dække selskabets finansieringsbehov gennem statslån, i det omfang det måtte
anses for hensigtsmæssigt. Lånene ydes på samme vilkår, som staten selv opnår som låntager.
Da staten garanterer fuldt ud for selskabets gæld, ændrer genudlån intet ved statens risiko. Sel-
skabet betaler for modtagelsen af genudlån en provision til staten på 0,15 pct. af nominelt ude-
stående, jf. § 37.62.01. Garantiprovision af udlån med statsgaranti.

40.21.54. Genudlån Energinet.dk

Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres Beskrivelse

BV 2.2.1. Budgetteringen er udtryk for A/S Øresundsforbindelsens skøn over
omfanget af genudlån, der udbetales af Nationalbanken på vegne af
Finansministeriet. Der kan optages udgifter til genudlån ud over det
budgetterede direkte på forslag til lov om tillægsbevilling, dog inden
for de rammer der er fastsat i lov nr. 588 af 24. juni 2005 om Sund og
Bælt Holding A/S mv.

Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres Beskrivelse

BV 2.2.1. Budgetteringen er udtryk for Energinet.dk's skøn over omfanget af
genudlån, der udbetales af Nationalbanken på vegne af Finansministe-
riet. Der kan optages udgifter til genudlån ud over det budgetterede
direkte på forslag til lov om tillægsbevilling, dog inden for den til en-
hver tid gældende låneramme, jf. lov om Energinet.dk, jf. LB nr. 1097
af 8. november 2011.



§ 40.21.54. 21

Budgetspecifikation: 

Mio. kr. 2014 2015 2016 F 2018 2019 2020

Udgiftsbevilling ........................................... 3.891,9 3.291,1 4.034,3 3.534,4 - - -
Indtægtsbevilling ......................................... 12,5 1.127,0 34,3 1.524,4 - - -

10. Genudlån Energinet.dk
Udgift ................................................... 2.844,2 3.279,2 4.000,0 3.500,0 - - -
54. Statslige udlån, tilgang ................. 2.700,0 3.000,0 4.000,0 3.500,0 - - -
56. Emmissionskurstab, tilgang .......... 144,2 279,2 - - - - -
Indtægt ................................................ - 1.115,0 - 1.490,0 - - -
55. Statslige udlån, afgang .................. - 1.115,0 - 1.490,0 - - -

20. Genudlån til Energinet.dk, in-
deksobligation, nominel værdi
Udgift ................................................... 1.000,0 - - - - - -
54. Statslige udlån, tilgang ................. 1.000,0 - - - - - -
Indtægt ................................................ - - - - - - -
55. Statslige udlån, afgang .................. - - - - - - -

30. Genudlån til Energinet.dk, in-
 deksobligationer, indeksering

Udgift ................................................... 47,7 12,0 34,3 34,4 - - -
54. Statslige udlån, tilgang ................. 47,7 12,0 34,3 34,4 - - -
Indtægt ................................................ - - - - - - -
55. Statslige udlån, afgang .................. - - - - - - -

40. Genudlån til Energinet.dk, in-
deksobligation, løbende indekse-

 ring
Udgift ................................................... - - - - - - -
26. Finansielle omkostninger .............. - - - - - - -
Indtægt ................................................ 12,5 12,0 34,3 34,4 - - -
25. Finansielle indtægter .................... 12,5 12,0 34,3 34,4 - - -

10. Genudlån Energinet.dk
Ifølge lov om Energinet.dk, jf. LB nr. 1097 af 8. november 2011, er finansministeren be-

myndiget til at dække selskabets finansieringsbehov gennem statslån, i det omfang det måtte anses
for hensigtsmæssigt. Lånene ydes på samme vilkår, som staten selv opnår som låntager. Selskabet
betaler for modtagelsen af genudlån en provision til staten på 0,15 pct. af nominelt udestående,
jf. § 37.62.01. Garantiprovision af udlån med statsgaranti.

20. Genudlån til Energinet.dk, indeksobligation, nominel værdi
På denne konto bogføres den nominelle værdi af indeksobligationer ved udstedelse og afdrag.

Lovgrundlaget er det samme som for § 40.21.54.10. Genudlån Energinet.dk.

30. Genudlån til Energinet.dk, indeksobligationer, indeksering
På denne konto bogføres værdien af indekseringen (forskellen mellem den indekserede ho-

vedstol og den nominelle hovedstol på udstedelsestidspunktet og ved afdrag). Lovgrundlaget er
det samme som for § 40.21.54.10. Genudlån Energinet.dk.

40. Genudlån til Energinet.dk, indeksobligation, løbende indeksering
Denne konto anvendes som modpost til den løbende indeksopskrivning på § 40.21.54.30.

Genudlån Energinet.dk. Kontoen sikrer korrekt bogføringsstruktur, idet indeksopskrivningen ikke
påvirker det samlede omfang af genudlån.
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40.21.56. Genudlån til Nordsøfonden

Budgetspecifikation: 

Mio. kr. 2014 2015 2016 F 2018 2019 2020

Udgiftsbevilling ........................................... - - - - - - -
Indtægtsbevilling ......................................... - - - - - - -

10. Genudlån til Nordsøfonden
Udgift ................................................... - - - - - - -
54. Statslige udlån, tilgang ................. - - - - - - -
56. Emmissionskurstab, tilgang .......... - - - - - - -
Indtægt ................................................ - - - - - - -
55. Statslige udlån, afgang .................. - - - - - - -

10. Genudlån til Nordsøfonden
Ifølge lov nr. 527 af 28. maj 2014 om Nordsøenheden og Nordsøfonden (med senere æn-

dringer) er finansministeren bemyndiget til gennem statslige genudlån at dække den del af
Nordsøfondens finansieringsbehov, der ikke kan finansieres af fondens indtægter. Lånene ydes
på samme vilkår, som staten selv opnår som låntager. Fonden betaler for modtagelsen af genudlån
en provision til staten på 0,15 pct. af nominelt udestående, jf. § 37.62.01. Garantiprovision af
udlån med statsgaranti.

40.21.60. Indenlandske genudlån til Danmarks Skibskreditfond

Budgetspecifikation: 

Mio. kr. 2014 2015 2016 F 2018 2019 2020

Udgiftsbevilling ........................................... - - - - - - -
Indtægtsbevilling ......................................... 115,6 115,6 115,6 115,6 - - -

10. Genudlån Skibskreditfonden (in-
 denlandsk)

Udgift ................................................... - - - - - - -
54. Statslige udlån, tilgang ................. - - - - - - -
Indtægt ................................................ 115,6 115,6 115,6 115,6 - - -
55. Statslige udlån, afgang .................. 115,6 115,6 115,6 115,6 - - -

Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres Beskrivelse

BV 2.2.1. Budgetteringen er udtryk for Nordsøfondens skøn over omfanget af
genudlån, der udbetales af Nationalbanken på vegne af Finansministe-
riet. Der kan optages udgifter til genudlån ud over det budgetterede
direkte på forslag til lov om tillægsbevilling, dog inden for de rammer
der er fastsat i lov nr. 527 af 28. maj 2014 om Nordsøenheden og
Nordsøfonden.
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10. Genudlån Skibskreditfonden (indenlandsk)
I henhold til tidligere tekstanmærkning nr. 105 på § 8. Erhvervs- og Vækstministeriet, eta-

bleret ved akt. 184 af 25 juni 2003 og optaget på finansloven fra 2004 til og med 2016, blev er-
hvervs- og vækstministeren bemyndiget til at fastsætte nærmere regler for en rentestøtteordning
(CIRR-ordning) for skibe kontraheret på danske værfter i perioden 1. januar 2003 til 31. december
2012, herunder at ordningen kan overdrages til Danmarks Skibskredit A/S. Der kan herunder, og
inden for en maksimal ramme på op til 18 mia. kr. i perioden 1. januar 2003 til 31. december
2015 udbetales statslån til Danmarks Skibskredit A/S til videreudlån som led i CIRR-ordningen.
Det maksimale årlige udlån kan ikke overstige 8 mia. kr. Der kan således ikke udbetales nye lån
efter 2015 og de eksisterende lån afdrages frem til 2024.

40.21.61. Udenlandske genudlån til Danmarks Skibskredit A/S

Budgetspecifikation: 
Mio. kr. 2014 2015 2016 F 2018 2019 2020
Udgiftsbevilling ........................................... 708,0 643,6 - - - - -
Indtægtsbevilling ......................................... 1.856,4 2.019,8 1.148,5 1.272,0 - - -

10. Genudlån Danmarks Skibskredit
 A/S

Udgift ................................................... 708,0 643,6 - - - - -
54. Statslige udlån, tilgang ................. 708,0 643,6 - - - - -
Indtægt ................................................ 1.148,5 1.376,2 1.148,5 1.272,0 - - -
55. Statslige udlån, afgang .................. 1.148,5 1.376,2 1.148,5 1.272,0 - - -

15. Genudlån Danmarks Skibskredit
A/S, ikke-realiserede valutakurs-

 reguleringer
Indtægt ................................................ 708,0 643,6 - - - - -
25. Finansielle indtægter .................... 708,0 643,6 - - - - -

10. Genudlån Danmarks Skibskredit A/S
I henhold til tekstanmærkning nr. 105 på § 8. Erhvervs- og Vækstministeriet, etableret ved

akt. 184 af 25. juni 2003, bemyndiges erhvervs- og vækstministeren til at fastsætte nærmere regler
for en rentestøtteordning (CIRR-ordning) for skibe kontraheret på danske værfter i perioden 1.
januar 2003 til 31. december 2012, herunder at ordningen kan overdrages til Danmarks Skib-
skredit A/S. Der kan herunder, og inden for en maksimal ramme på op til 18 mia. kr. i perioden
1. januar 2003 til 31. december 2015 udbetales statslån til Danmarks Skibskredit A/S til videre-
udlån som led i CIRR-ordningen. Det maksimale årlige udlån kan ikke overstige 8 mia. kr.

15. Genudlån Danmarks Skibskredit A/S, ikke-realiserede valutakursreguleringer
Underkontoen vedrører årets ikke-realiserede valutakursreguleringer på udenlandske genudlån

til Danmarks Skibskredit A/S i forhold til valutakursen primo året. Der budgetteres ikke på kon-
toen.
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40.21.62. Genudlån via Eksport Kredit Fonden

Budgetspecifikation: 
Mio. kr. 2014 2015 2016 F 2018 2019 2020
Udgiftsbevilling ........................................... 3.408,7 882,9 2.000,0 4.500,0 - - -
Indtægtsbevilling ......................................... 1.478,5 1.690,2 1.678,6 2.016,8 - - -

10. Genudlån via Eksport Kredit
 Fonden

Udgift ................................................... 3.408,7 882,9 2.000,0 4.500,0 - - -
54. Statslige udlån, tilgang ................. 3.310,0 830,0 2.000,0 4.500,0 - - -
56. Emmissionskurstab, tilgang .......... 98,7 52,9 - - - - -
Indtægt ................................................ 1.478,5 1.690,2 1.678,6 2.016,8 - - -
55. Statslige udlån, afgang .................. 1.478,5 1.690,2 1.678,6 2.016,8 - - -

10. Genudlån via Eksport Kredit Fonden
Til finansieringen af lånefaciliteten kan der trækkes på statens ordning om genudlån. Gen-

udlånet ydes af finansministeren med hjemmel i § 2 i lov nr. 1079 af 22. december 1993 om
bemyndigelse til optagelse af statslån, som ændret ved § 1 i lov nr. 483 af 17. juni 2008. Det er
derudover en forudsætning for ydelsen af statslige genudlån, der ydes i danske kroner, at den
samlede lånoptagelse op til en ramme på 35,0 mia. kr. sker under hensyn til den af National-
banken udarbejdede liste over acceptable lånetyper, idet vilkårene i øvrigt vil blive nærmere aftalt
med Nationalbanken.

Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres Beskrivelse

BV 2.2.1. Budgetteringen er udtryk for Eksportkreditfondens skøn over omfanget
af genudlån, der udbetales af Nationalbanken på vegne af Finansmini-
steriet. Der kan optages udgifter til genudlån ud over det budgetterede
direkte på forslag til lov om tillægsbevilling, dog således at det samlede
genudlån ikke overskrider lånerammen på 35 mia. kr., jf. akt. 18 fra
den 8. november 2012. 
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Inkonverterbare realkreditlån

40.31. Inkonverterbare realkreditlån

40.31.01. Administration af inkonverterbare realkreditlån mv., Moderniseringssty-
relsen

Moderniseringsstyrelsen kunne - i henhold til lov nr. 354 af 6. juni 1995 og lov nr. 456 af
22. maj 2006 - indtil 31. december 2015 overtage gælden fra låntagere med inkonverterbare re-
alkreditlån for at imødegå indlåsningseffekter. Statens Administration overtog gælden mod at
modtage et beløb fra låntager, som vil kunne dække de overtagne forpligtelser samt omkostninger,
således at ordningen i sin helhed er udgiftsneutral for staten.

På grund af tidsmæssige forskydninger i kapitalmellemværender og forskelle i afviklings-
profiler vil der ikke være mulighed for i det enkelte finansår at opnå fuldstændig balance mellem
indtægter og udgifter. Med akt. 386 af 21. juni 1995 er der givet tilslutning til ordningens bevil-
lings- og konteringsmæssige konsekvenser.

 Vedrørende ordningens overskud samt renteindtægter og -udgifter henvises til § 37.23.02.
Renter vedrørende inkoverterbare realkreditlån, Moderniseringsstyrelsen.

Budgetspecifikation: 
Mio. kr. 2014 2015 2016 F 2018 2019 2020
Udgiftsbevilling ........................................... 42,5 58,6 35,0 5,1 - - -
Indtægtsbevilling ......................................... 28,7 31,2 20,5 5,5 - - -

10. Opkøb af obligationer
Udgift ................................................... - 27,5 - - - - -
58. Værdipapirer, tilgang .................... - 27,5 - - - - -
Indtægt ................................................ 18,6 27,8 20,5 5,5 - - -
25. Finansielle indtægter .................... -4,6 -2,0 -4,5 - - - -
59. Værdipapirer, afgang .................... 23,1 29,8 25,0 5,5 - - -

20. Overtagen gæld
Udgift ................................................... 42,5 31,1 35,0 5,1 - - -
85. Prioritetsgæld og anden lang-

  fristet gæld, afgang ....................... 42,5 31,1 35,0 5,1 - - -
Indtægt ................................................ 10,1 3,4 - - - - -
25. Finansielle indtægter .................... 1,3 0,4 - - - - -
84. Prioritetsgæld og anden lang-

  fristet gæld, tilgang ....................... 8,8 3,0 - - - - -

10. Opkøb af obligationer
Da ordningen er under afvikling, er der alene indtægter fra salg og udtræk af obligationer.

20. Overtagen gæld
Da ordningen er under afvikling, er der alene udgifter til afdrag på overtagen gæld.
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Ordningen om selvstændig likviditets nettoinvesteringer

40.41. Ordningen om selvstændig likviditets nettoinvesteringer

40.41.01. Ordningen om selvstændig likviditets nettoinvesteringer
Statens institutioner kan inden for deres driftsbevillinger finansiere investeringer ved intern

statslig låntagning.
På hovedkontoen afholdes udgifter svarende til institutionernes nettoinvesteringer, dvs. for-

skellen mellem optagelse af gæld til finansiering af investeringer og afdragene på denne gæld.
De forventede nettoinvesteringer for de enkelte institutioner fremgår af finansieringsoversig-

terne (tabel 9) i anmærkningerne til de enkelte virksomhedsbærende hovedkonti.

Budgetspecifikation: 
Mio. kr. 2014 2015 2016 F 2018 2019 2020
Udgiftsbevilling ........................................... 6.325,3 6.667,1 5.900,0 4.801,4 - - -
Indtægtsbevilling ......................................... 4.939,8 4.636,1 4.900,0 4.017,9 - - -

10. Institutionernes nettoinvesterin-
 ger

Udgift ................................................... 3.504,3 3.639,4 3.400,0 3.500,0 - - -
54. Statslige udlån, tilgang ................. 3.504,3 3.639,4 3.400,0 3.500,0 - - -
Indtægt ................................................ 3.321,2 3.284,5 3.200,0 3.200,0 - - -
55. Statslige udlån, afgang .................. 3.321,2 3.284,5 3.200,0 3.200,0 - - -

20. Huslejeordningens nettoinveste-
 ringer

Udgift ................................................... 2.820,9 3.027,8 2.500,0 1.301,4 - - -
54. Statslige udlån, tilgang ................. 2.820,9 3.027,8 2.500,0 1.301,4 - - -
Indtægt ................................................ 1.618,6 1.351,5 1.700,0 817,9 - - -
55. Statslige udlån, afgang .................. 1.618,6 1.351,5 1.700,0 817,9 - - -

10. Institutionernes nettoinvesteringer
På kontoen konteres nettoinvesteringerne for de institutioner, der er omfattet af omkost-

ningsbaserede bevillinger.

20. Huslejeordningens nettoinvesteringer
På kontoen konteres huslejeordningens nettoinvesteringer i ejendomsporteføljen, dvs. for-

skellen på optagelse af gæld til investeringer og afdragene på denne gæld, både for så vidt angår
huslejeordningens langfristede gæld og byggekredit.



§ 40. 27

Anmærkninger til tekstanmærkninger

Materielle bestemmelser.

Ad tekstanmærkning nr. 100.
Tekstanmærkningen er på baggrund af akt. 79 af 2009 optaget på finanslovforslaget for 2010

og fremstår uændret hertil. Tekstanmærkningen indeholder hjemmel til at yde genudlån til Island
på op til 675 mio. USD udbetalt i rater i perioden 2009-2010.

Island har i samarbejde med IMF udarbejdet et program for stabilisering og genopbygning
af økonomien, der omfatter stabilisering af valutakursen, omfattende reformer af banksektoren
samt en plan for finanspolitik konsolidering. IMF-programmet blev godkendt af IMF's bestyrelse
den 19. november 2008. Som en del af IMF-aftalen vil IMF yde lån på 2,1 mia. USD til Island,
som udbetales i flere rater i perioden 2008-2010, betinget af Islands tilfredsstillende implemen-
tering af stabiliseringsprogrammet.

Med henblik på at bidrage til Islands økonomiske genopbygning har Danmark, Sverige,
Norge og Finland, betinget af IMF-programmet, givet koordineret tilsagn om at ville stille i alt
2,5 mia. USD til rådighed i form af mellemfristede lån i tillæg til et IMF-lån. De nordiske lån
svarer til de supplerende lån, som IMF vurderede nødvendige for, at det skønnede samlede fi-
nansieringsbehov i stabiliseringsprogrammet var fuldt finansieret og kunne vedtages i IMF's be-
styrelse. De nordiske lån er endvidere betinget af, at Island specificerer en mellemfristet finans-
politisk konsolideringsplan, samt at Islands internationale forpligtelser honoreres.

Danmarks bidrag ventes at udgøre godt ¼ af de samlede nordiske lån, dvs. 675 mio. USD,
svarende til ca. 3,7 mia. kr. Danmarks og de øvrige nordiske landes andel af det samlede nordiske
bidrag afspejler landenes relative andel af de nordiske landes IMF-kvoter. Renten på lånet er en
fleksibel rente og er ifølge låneaftalen mellem Danmark og Island fastsat til Euribor 3 mdr. + 275
basispoint. De øvrige nordiske långivere har indgået tilsvarende aftaler om renten på lånet.

I forbindelse med Folketingsvalget 2011 blev ressortansvaret for lånet til Island overdraget
fra Finansministeriet til Økonomi- og Indenrigsministeriet. Ministeransvaret er ajourført som
følge heraf.

I 2014 blev lånet førtidigt indfriet.

Ad tekstanmærkning nr. 102.
Tekstanmærkningen er på baggrund af akt. 108 af 12. april 2011 optaget på finanslovforslaget

for 2013 og fremstår uændret hertil. Tekstanmærkningen indeholder hjemmel til at yde genudlån
til Irland på op til 400 mio. EUR, svarende til ca. 3 mia. kr., udbetalt i rater i perioden 2011-2013.

Som en del af låneprogrammet yder IMF et lån på 19,5 mia. SDR (ca. 22,5 mia. EUR). Hertil
kommer et lånebidrag fra EU27 via lånemekanismen EFSM på 22,5 mia. EUR samt et lånebidrag
fra eurolandenes lånefacilitet EFSF på 17,7 mia. EUR. Udover det danske bilaterale lån yder også
Sverige og Storbritannien bilaterale lån på hhv. 600 mio. EUR og ca. 3,2 mia. GBP (ca. 3,8 mia.
EUR). Lånene udbetales over genopretningsprogrammets tidshorisont frem til udgangen af 2013
betinget af Irlands tilfredsstillende implementering af genopretningsprogrammet.

Fra dansk og svensk side vil der blive fastlagt en rente lig interbankmarkedsrenten Euribor
3 mdr. plus et tillæg på 1,0 procentpoint. Hertil kommer gebyrer. Det bemærkes desuden, at det
i låneaftalen er sikret, at renten på lånet ikke vil kunne blive lavere end Danmarks egne finansi-
eringsomkostninger.

Jf. akt. 108 af 12. april 2011 vil det danske lån have samme stilling i prioritetsrækkefølgen
som de bilaterale lån fra Storbritannien og Sverige samt lånet fra eurolandene via EFSF, men vil
i prioritetsrækkefølgen ligge under lånene ydet af IMF og EU27-mekanismen EFSM.
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I forbindelse med Folketingsvalget 2011 blev ressortansvaret for lånet til Irland overdraget
fra Finansministeriet til Økonomi- og Indenrigsministeriet. Ministeransvaret er ajourført som
følge heraf.

I forbindelse med Folketingsvalget 2015 blev ressortansvaret for lånet til Irland overdraget
fra det opsplittede Økonomi- og Indenrigsministerium til Finansministeriet. Ministeransvaret er
ajourført som følge heraf.

Ad tekstanmærkning nr. 103.
Tekstanmærkningen er på baggrund af lov nr. 1519 af 27. december 2014 optaget på fi-

nanslovforslaget for 2017. Tekstanmærkningen indeholder hjemmel til uanset § 14 i lov nr. 1519
af 27. december 2014 at yde garanti af statskassen for renter, afdrag og andre finansielle trans-
aktioner i forbindelse med, at Fjordforbindelsen Frederikssund optager lån til varetagelse af sin
virksomhed.

Fjordforbindelsen Frederikssund skal, i henhold til lov nr. 1519 af 27. december 2014 om
en ny Fjordforbindelse ved Frederikssund, varetage anlæg af en ny vejforbindelse over Roskilde
Fjord, herunder bl.a. anlæg af en ny højbro, samt etablering, drift og vedligehold af et beta-
lingsanlæg. Projektet finansieres af et samlet statsligt bidrag på 659,5 mio. kr. (2014-pl), inkl. 5
mio. kr. afsat til projektets forberedelse, og derudover ved optagelse af statsgaranterede lån og
statslige genudlån.

Det fremgår af § 14, stk. 1 og 2, i ovennævnte anlægslov for Fjordforbindelsen Frederiksund,
at Fjordforbindelsen Frederikssund kan optage lån til varetagelse af sin virksomhed. Lån optages
efter finansministerens nærmere bestemmelse med henblik på at opnå de bedst mulige vilkår. I
loven bemyndiges finansministeren bemyndiges til at yde garanti af statskassen for betaling af
renter og afdrag . Finansministeren er endvidere bemyndiget til, i det omfang det måtte anses
for hensigtsmæssigt, at dække Fjordforbindelsen Frederikssunds finansieringsbehov gennem
statslige genudlån . Sådanne lån må ikke ydes på bedre vilkår end dem, som staten selv kan opnå
som låntager. Efter anlægsloven for Fjordforbindelsen Frederikssund er der således alene hjemmel
til at udstede en statsgaranti på lån til betaling af renter og afdrag, men ikke til at dække andre
finansielle transaktioner.
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