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§ 40. Genudlån mv.

A. Oversigter.

Realøkonomisk oversigt:
Mio. kr. Nettotal Udgift Indtægt

Udgifter uden for udgiftsloft ................................................. 22.920,8 79.867,7 56.946,9

Genudlån af statslån ................................................................................ 74.993,3 54.214,0
40.21. Genudlån af statslån ....................................................................... 74.993,3 54.214,0

Inkonverterbare realkreditlån ................................................................ - -
40.31. Inkonverterbare realkreditlån .......................................................... - -

Ordningen om selvstændig likviditets nettoinvesteringer ................... 4.874,4 2.732,9
40.41. Ordningen om selvstændig likviditets nettoinvesteringer ............. 4.874,4 2.732,9

Artsoversigt:
Finansielle poster ....................................................................................... - 410,8
Kapitalposter ............................................................................................... 79.867,7 56.536,1
Aktivitet i alt .............................................................................................. 79.867,7 56.946,9
Bevilling i alt ............................................................................................. 79.867,7 56.946,9

B. Bevillinger.

 Udgift Indtægt
——— Mio. kr. ———

Genudlån af statslån

40.21. Genudlån af statslån
01. Genudlån til Finansiel Stabilitet ............................................. - -
02. Genudlån til Verdensmålsfonden (tekstanm. 104) ................ 175,0 -
03. Genudlån til Udbetaling Danmark ......................................... - -
05. Genudlån til Danmarks Radio ................................................ - 101,0
06. Genudlån til Danmarks Grønne Fremtidsfond (tekstanm.

105) ......................................................................................... 223,0 -
07. Genudlån til Kalaallit International A/S (tekstanm. 106 og

107) ......................................................................................... 150,0 -
08. Kapitalindskud i medfør af Kreditpakken ............................. - -
09. Genudlån til LD Fonde ........................................................... 355,4 1.554,0
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10. Genudlån til Evida (tekstanm. 108) ....................................... - -
11. Genudlån til Vækstfonden ...................................................... 25.400,0 25.400,0
12. Genudlån til Danmarks Grønne Investeringsfond ................. 8.800,0 8.900,0
13. Genudlån til Naviair (tekstanm. 109) .................................... - -
14. Genudlån til SAS (tekstanm. 110) ......................................... - -
20. Genudlån til Uddannelses- og Forskningsstyrelsen ............... 3.525,9 3.230,5
22. Genudlån til Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering . 4,5 4,8
24. Mellemregning med Miljø- og Fødevareministeriet, refinan-

sieringsordningen, Økonomistyrelsen .................................... - -
26. Statslån til Landsbyggefonden, Indenrigs- og Boligministeri-

et .............................................................................................. 104,1 -
40. Genudlån til Sund og Bælt Holding A/S ............................... 650,0 650,0
41. Genudlån til Femern Bælt A/S ............................................... - -
42. Genudlån til A/S Femern Landanlæg .................................... 11.100,0 1.650,0
43. Genudlån til Ring 3 Letbane I/S ............................................ 1.350,0 350,0
44. Genudlån til Fjordforbindelsen Frederikssund (tekstanm.

103) ......................................................................................... - -
50. Genudlån til Metroselskabet I/S ............................................. 6.600,0 5.600,0
51. Genudlån til Udviklingsselskabet By og Havn I/S ............... 2.400,0 1.400,0
52. Genudlån til A/S Storebælt .................................................... 2.055,4 2.555,4
53. Genudlån til A/S Øresundsforbindelsen ................................. 800,0 1.200,0
54. Genudlån til Energinet ............................................................ 6.000,0 -1.000,0
56. Genudlån til Nordsøfonden .................................................... 300,0 -
57. Genudlån til Statens Serums Institut ...................................... - -
60. Indenlandske genudlån til Danmarks Skibskredit A/S .......... - 87,6
61. Udenlandske genudlån til Danmarks Skibskredit A/S .......... - -
62. Genudlån til EKF Danmarks Eksportkredit ........................... 5.000,0 2.530,7

 Inkonverterbare realkreditlån

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

mistyrelsen .............................................................................. - -

Ordningen om selvstændig likviditets nettoinvesteringer

40.41. Ordningen om selvstændig likviditets nettoinvesteringer
01. Ordningen om selvstændig likviditets nettoinvesteringer ..... 4.874,4 2.732,9

C. Tekstanmærkninger.

Materielle bestemmelser.

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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Nr. 104. ad 40.21.02.
Finansministeren kan lade Investeringsfonden for Udviklingslande (IFU) optage genudlån hos

Danmarks Nationalbank til finansiering af Verdensmålsfonden. Lånoptagelsen skal ske inden for
en samlet ramme på maksimum 800,0 mio. kr. Lånene kan optages i perioden 2018-2023, og et
lån kan løbe over en periode på maksimalt 10 år.

Stk. 2. Fonden betaler for modtagelsen af genudlån en provision til staten på 0,15 pct. af
nominelt udestående.

Stk. 3. Eventuelle tab på lånet vil blive afholdt over Udenrigsministeriets bistandsramme på
finanslovens § 6.3. Bistand til udviklingslandene.

Stk. 4. Bestemmelserne i § 2, stk. 2, 4 og 5, i lov om bemyndigelse til optagelse af statslån,
jf. LBK nr. 849 af 22. juni 2010, finder tilsvarende anvendelse.

Nr. 105. ad 40.21.06.
Finansministeren kan lade Investeringsfonden for Udviklingslande (IFU) optage genudlån hos

Danmarks Nationalbank til medfinansiering af sit engagement i Danmarks Grønne Fremtidsfond.
Stk. 2. Lånoptagelsen skal ske inden for en samlet ramme på 300,0 mio. kr. i 2020, 600,0

mio. kr. i 2021 og 1,0 mia. kr. i 2022 og frem. Lånene kan optages i perioden 2020-2025, og et
lån kan maksimalt løbe over en periode på 10 år.

Stk. 3. Der er fastsat en risikopræmie på 1,75 pct. p.a. af nominelt udestående. Heraf betaler
IFU for modtagelsen af genudlån en provision til staten på 0,15 pct. af nominelt udestående og
de resterende 1,60 pct. finansieres af § 6. Udenrigsministeriet.

Nr. 106. ad 40.21.07.
Finansministeren kan lade Kalaallit Airports International A/S optage genudlån hos Danmarks

Nationalbank med henblik på finansiering af lufthavnene i Nuuk og Ilulissat. Lånoptagelsen skal
ske inden for en samlet ramme på maksimum 450,0 mio. kr. og i perioden 2019-2050.

Stk. 2. Genudlån kan kun ydes i løbet af anlægsperioden for lufthavnene i Nuuk og Ilulissat,
og der vil ikke være mulighed for at optage nye lån herefter, dog kan eksisterende lån refinansi-
eres. Alle lån skal være tilbagebetalt i 2050.

Stk. 3. Kalaallit Airports International A/S betaler for modtagelsen af genudlån en provision
til staten på 0,15 pct. af nominelt udestående på lån optaget i medfør af stk. 1.

Stk. 4. Bestemmelserne i § 2, stk. 2, 4 og 5, i lov om bemyndigelse til optagelse af statslån,
jf. LBK nr. 849 af 22. juni 2010, finder anvendelse på genudlån efter stk. 1.

Nr. 107. ad 40.21.07.
Finansministeren kan stille en statsgaranti for betalingen af renter, afdrag og andre finansielle

transaktioner i forbindelse med, at Kalaallit Airports International optager lån på 450,0 mio. kr.
til brug for udvikling, anlæg og drift af lufthavne i Nuuk og Ilulissat.

Stk. 2. Kalaallit Airports International A/S betaler for modtagelsen af garantien en provision
til staten på 0,15 pct. af nominelt udestående.

Nr. 108. ad 40.21.10.
Finansministeren kan lade Evida Holding A/S optage genudlån hos Danmarks Nationalbank

til at opfylde sit formål som fastsat i vedtægterne. Lånoptagelsen skal ske inden for en samlet
ramme af 2.716,4 mio. kr. Lånene kan optages i perioden 2020-2021, og et lån kan løbe over en
periode på maksimalt 10 år.

Stk. 2. Evida Holding A/S betaler for modtagelsen af genudlån en provision til staten på 1,15
pct. p.a. af nominelt udestående.

Stk. 3. Eventuelle tab på lånene vil blive afholdt på § 7. Finansministeriet.
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Nr. 109. ad 40.21.13.
Finansministeren kan lade Naviair optage genudlån hos Danmarks Nationalbank til at opfylde

sit formål som fastsat i vedtægterne. Lånoptagelsen skal ske inden for en samlet ramme af 500,0
mio. kr. Lånene kan optages i 2021, og et lån kan løbe over en periode på maksimalt 10 år.

Stk. 2. Naviair betaler for modtagelsen af genudlån en provision til staten af nominelt ude-
stående.

Stk. 3. Eventuelle tab på lånene vil blive afholdt på § 28. Transportministeriet uden for delloft
for drift.

Nr. 110. ad 40.21.14.
Finansministeren kan lade SAS optage genudlån hos den danske stat gennem genudlånsord-

ningen, som varetages af Danmarks Nationalbank. Lånoptagelsen skal ske inden for en samlet
ramme på 1,5 mia. SEK og i perioden 2021-2022. Der vil ikke være mulighed for at optage nye
lån herefter, dog kan eksisterende lån refinansieres. Alle lån skal være tilbagebetalt senest i 2026.

Stk. 2. SAS betaler for modtagelsen af genudlån en provision til staten på op til 5 pct. p.a.
af nominelt udestående på lån optaget i medfør af stk. 1.

Stk. 3. Eventuelle tab vil blive afholdt på § 7. Finansministeriet.



Anmærkninger

§ 40. 
Genudlån mv. 





§ 40. 9

Flerårsbudget:
Mio. kr. 2019 2020 2021 F 2023 2024 2025
Udgifter uden for udgiftsloft:

Nettotal ....................................................... 18.507,8 63.665,0 24.384,7 22.920,8 - - -
Udgift ......................................................... 41.763,8 89.848,0 72.059,4 79.867,7 - - -
Indtægt ....................................................... 23.256,0 26.183,0 47.674,7 56.946,9 - - -

Specifikation af nettotal:

Genudlån af statslån ................................ 17.101,2 63.665,0 22.958,0 20.779,3 - - -
40.21. Genudlån af statslån ...................... 17.101,2 63.665,0 22.958,0 20.779,3 - - -

Inkonverterbare realkreditlån ............... - - - - - - -
40.31. Inkonverterbare realkreditlån ........ - - - - - - -

Ordningen om selvstændig likviditets
nettoinvesteringer ..................................... 1.406,6 - 1.426,7 2.141,5 - - -
40.41. Ordningen om selvstændig li-

kviditets nettoinvesteringer ........... 1.406,6 - 1.426,7 2.141,5 - - -

Artsoversigt:
Mio. kr. 2019 2020 2021 F 2023 2024 2025
Bevilling i alt ............................................. 18.507,8 63.665,0 24.384,7 22.920,8 - - -
Aktivitet i alt .............................................. 18.507,8 63.665,0 24.384,7 22.920,8 - - -

Udgift ..................................................... 41.763,8 89.848,0 72.059,4 79.867,7 - - -
Indtægt ................................................... 23.256,0 26.183,0 47.674,7 56.946,9 - - -

Specifikation af aktivitet i alt:
Finansielle poster:

Indtægt ................................................... 66,8 18,0 1.504,1 410,8 - - -
Kapitalposter:

Udgift ..................................................... 41.763,8 89.848,0 72.059,4 79.867,7 - - -
Indtægt ................................................... 23.189,2 26.164,9 46.170,6 56.536,1 - - -
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Genudlån af statslån

40.21. Genudlån af statslån

40.21.01. Genudlån til Finansiel Stabilitet

Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Udgiftsbevilling ........................................... - - - - - - -
Indtægtsbevilling ......................................... - - - - - - -
10. Genudlån til Finansiel Stabilitet

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

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.
Lånene ydes på samme vilkår, som staten selv opnår som låntager. Selskabet betaler for modta-
gelsen af genudlån en provision til staten på 0,15 pct. af nominelt udestående, jf. § 37.62.01.
Garantiprovision af udlån med statsgaranti.

40.21.02. Genudlån til Verdensmålsfonden (tekstanm. 104)

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.

Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres Beskrivelse

BV 2.2.1. Budgetteringen er udtryk for IFU'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 på
tekstanmærkning nr. 104 til § 40. Genudlån mv.
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Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Udgiftsbevilling ........................................... 149,8 50,0 250,0 175,0 - - -
10. Genudlån til Verdensmålsfonden

Udgift ................................................... 149,8 50,0 250,0 175,0 - - -
54. Statslige udlån, tilgang ................. 141,7 46,2 250,0 175,0 - - -
56. Emissionskurstab, tilgang ............. 8,2 3,8 - - - - -

10. Genudlån til Verdensmålsfonden
I henhold til tekstanmærkning nr. 104 til § 40. Genudlån mv. kan finansministeren lade In-

vesteringsfonden for Udviklingslande (IFU) optage genudlån hos Nationalbanken til finansiering
af Verdensmålsfonden. Genudlånene har en samlet ramme på 800 mio. kr. Lånene optages i pe-
rioden 2018-2023, og et lån kan løbe over en periode på maksimalt 10 år. Lånene må ikke ydes
på bedre vilkår, end staten selv kan opnå som låntager. Fonden betaler for modtagelsen af gen-
udlån en provision til staten på 0,15 pct. af nominelt udestående, jf. § 37.62.01. Garantiprovision
af udlån med statsgaranti. Eventuelle tab på genudlånet vil blive dækket over Udenrigsministeriets
§ 6. som intern statslig overførsel.

40.21.03. Genudlån til Udbetaling Danmark

Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Udgiftsbevilling ........................................... 22,5 47,9 - - - - -
Indtægtsbevilling ......................................... 1,5 1,3 - - - - -
10. Genudlån til Udbetaling Dan-
 mark

Udgift ................................................... 22,5 47,9 - - - - -
54. Statslige udlån, tilgang ................. 22,5 47,9 - - - - -
Indtægt ................................................ 1,5 1,3 - - - - -
55. Statslige udlån, afgang .................. 1,5 1,3 - - - - -

10. Genudlån til Udbetaling Danmark
Bevillingen omfatter et genudlån til Udbetaling Danmark til finansieringen af nye IT-syste-

mer. Det fremgår af § 32, stk. 5 i bekendtgørelse af lov om Udbetaling Danmark (LBK nr. 1507
af 6. december 2016), at Udbetaling Danmark kan optage genudlån af statslån. Lånene forrentes
med rentesatsen for den statslige likviditetsordning, der aktuelt er 5 pct. Der forventes et samlet
lånoptag på 87,4 mio. kr. i perioden 2017-2019, hvorefter lånene tilbagebetales over en 8-årig
periode svarende til investeringens afskrivningsperiode.
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40.21.05. Genudlån til Danmarks Radio

Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Udgiftsbevilling ........................................... 381,2 292,2 646,0 - - - -
Indtægtsbevilling ......................................... 498,0 377,0 747,0 101,0 - - -
10. Genudlån til Danmarks Radio

Udgift ................................................... 381,2 292,2 646,0 - - - -
54. Statslige udlån, tilgang ................. 356,0 276,0 646,0 - - - -
56. Emissionskurstab, tilgang ............. 25,2 16,2 - - - - -
Indtægt ................................................ 498,0 377,0 747,0 101,0 - - -
55. Statslige udlån, afgang .................. 498,0 377,0 747,0 101,0 - - -

10. Genudlån til Danmarks Radio
I henhold til tekstanmærkning nr. 1 på § 21. Kulturministeriet kan DR inden for den til enhver

tid gældende låne- og garantiramme benytte sig af statslige genudlån optaget i Nationalbanken.
Der betales ikke garantiprovision for modtagelsen af genudlån.

40.21.06. Genudlån til Danmarks Grønne Fremtidsfond (tekstanm. 105)

Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Udgiftsbevilling ........................................... - - 350,0 223,0 - - -
10. Genudlån til Danmarks Grønne
 Fremtidsfond

Udgift ................................................... - - 350,0 223,0 - - -
54. Statslige udlån, tilgang ................. - - 350,0 223,0 - - -

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.

Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres Beskrivelse

BV 2.2.1. Budgetteringen er udtryk for IFU'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. 105 til § 40. Genudlån mv.
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10. Genudlån til Danmarks Grønne Fremtidsfond
I henhold til tekstanmærkning nr. 105 til § 40. Genudlån mv. kan finansministeren lade In-

vesteringsfonden for Udviklingslande (IFU) optage genudlån hos Nationalbanken til finansiering
af Danmarks Grønne Fremtidsfond. Lånoptagelsen skal ske inden for en samlet ramme på 300
mio. kr. i 2020, 600 mio. kr. i 2021 og 1,0 mia. kr. i 2022 og frem. Lånene kan optages i perioden
2020-2025, og et lån kan maksimalt løbe over en periode på 10 år. Der er fastsat en risikopræmie
på 1,75 pct. p.a. af nominelt udestående. Heraf betaler IFU for modtagelsen af genudlån en pro-
vision til staten på 0,15 pct. af nominelt udestående og de resterende 1,60 pct. finansieres af §
6. Udenrigsministeriet.

40.21.07. Genudlån til Kalaallit International A/S (tekstanm. 106 og 107)

Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Udgiftsbevilling ........................................... - - 300,0 150,0 - - -
10. Genudlån til Kalaallit Internatio-
 nal A/S

Udgift ................................................... - - 300,0 150,0 - - -
54. Statslige udlån, tilgang ................. - - 300,0 150,0 - - -

10. Genudlån til Kalaallit International A/S
I henhold til tekstanmærkning nr. 106 til § 40. Genudlån mv. kan Kalaallit Airports Interna-

tional A/S optage genudlån hos Nationalbanken med henblik på finansiering af lufthavnene i
Nuuk og Ilulissat. Lånoptagelsen skal ske inden for en samlet ramme på maksimum 450 mio. kr.
og i perioden 2019-2050. Alle lån skal være tilbagebetalt i 2050. Kalaallit Airports International
betaler for modtagelsen af genudlån en provision til staten på 0,15 pct. af nominelt udestående
på genudlånet, hvor den danske stat dækker for den resterende kreditrisiko på 1,73 pct., jf. §
37.64.01. Kreditrisici i forbindelse med lån og garantier.

Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres Beskrivelse

BV 2.2.1. Budgetteringen er udtryk for Kalaalit Internationals 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 på tekstanmærkning nr. 106 til § 40. Genudlån mv.
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40.21.08. Kapitalindskud i medfør af Kreditpakken

Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Indtægtsbevilling ......................................... - - - - - - -
10. Kapitalindskud i medfør af Kre-
 ditpakken

Indtægt ................................................ - - - - - - -
59. Værdipapirer, afgang .................... - - - - - - -

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.

40.21.09. Genudlån til LD Fonde

Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Udgiftsbevilling ........................................... - 51.415,1 37.745,1 355,4 - - -
Indtægtsbevilling ......................................... - - 29.699,8 1.554,0 - - -
20. Genudlån til LD Fonde, indeks-

lån, nominel værdi
Udgift ................................................... - 51.415,1 36.277,2 - - - -
54. Statslige udlån, tilgang ................. - 51.415,1 36.277,2 - - - -
Indtægt ................................................ - - 27.567,5 1.172,7 - - -
55. Statslige udlån, afgang .................. - - 27.567,5 1.172,7 - - -

30. Genudlån til LD Fonde, indeks-
 lån, indeksering

Udgift ................................................... - - 1.467,9 355,4 - - -
54. Statslige udlån, tilgang ................. - - 1.467,9 355,4 - - -
Indtægt ................................................ - - 664,4 25,9 - - -
55. Statslige udlån, afgang .................. - - 664,4 25,9 - - -

40. Genudlån til LD Fonde, indeks-
lån, løbende indeksering
Indtægt ................................................ - - 1.467,9 355,4 - - -
25. Finansielle indtægter .................... - - 1.467,9 355,4 - - -

20. Genudlån til LD Fonde, indekslån, nominel værdi
Ifølge § 17 c i lov nr. 1223 af 21. august 2020 om ændring af lov om forvaltning og admi-

nistration af tilgodehavende feriemidler, SU-loven og lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension
kan LD Fonde optage lån hos staten til at finansiere førtidige udbetalinger af feriemidler. LD
Fonde benytter de løbende indbetalinger af feriemidler fra arbejdsgiverne til at afdrage lånet.
Lånet forrentes ikke, men indekseres løbende med lønudviklingen på samme vilkår som ar-
bejdsgivernes feriemidler. Der budgetteres ikke provisioner på långivningen, da den løbende in-
deksering er tilstrækkelig til at dække de løbende administrative omkostninger og statens kredi-
trisiko forbundet med långivningen.
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30. Genudlån til LD Fonde, indekslån, indeksering
På denne konto bogføres værdien af indekseringen (forskellen mellem den indekserede ho-

vedstol og den nominelle hovedstol på udstedelsestidspunktet og ved afdrag).

40. Genudlån til LD Fonde, indekslån, løbende indeksering
Denne konto anvendes som modpost til den løbende indeksopskrivning på § 40.21.09.30.

Genudlån til LD Fonde, indekslån, indeksering. Kontoen sikrer korrekt bogføringsstruktur, idet
indeksopskrivningen ikke påvirker det samlede omfang af genudlån.

40.21.10. Genudlån til Evida (tekstanm. 108)

Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Udgiftsbevilling ........................................... - - - - - - -
10. Genudlån til Evida

Udgift ................................................... - - - - - - -
54. Statslige udlån, tilgang ................. - - - - - - -

10. Genudlån til Evida
I henhold til tekstanmærkning nr. 108 til § 40. Genudlån mv. kan finansministeren lade Evida

Holding A/S optage genudlån hos Nationalbanken. Lånoptagelsen skal ske inden for en samlet
ramme på 2716,4 mio. kr. Lånene kan optages i perioden 2020-2021, og et lån kan maksimalt
løbe over en periode på 10 år. Evida Holding A/S betaler for modtagelsen af genudlån en pro-
vision til staten på 1,15 pct. af nominelt udestående

40.21.11. Genudlån til Vækstfonden

Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres Beskrivelse

BV 2.2.1. Budgetteringen er udtryk for Evidas 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. 108 til § 40. Genudlån mv.

Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres Beskrivelse

BV 2.2.1. Budgetteringen er udtryk for Vækstfondens skøn over omfanget af genud-
lån, der udbetales af Nationalbanken på vegne af Finansministeriet. Der
kan optages udgifter til genudlån ud over det budgetterede direkte på for-
slag til lov om tillægsbevilling, dog inden for de rammer der er fastsat i
lov om Vækstfonden og tekstanmærkninger nr. 134, 136, 151, 152, 160
og 164 på § 8. Erhvervsministeriet.
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Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Udgiftsbevilling ........................................... - - 1.444,4 25.400,0 - - -
Indtægtsbevilling ......................................... - - - 25.400,0 - - -
10. Genudlån til Vækstfonden

Udgift ................................................... - - 1.444,4 25.400,0 - - -
54. Statslige udlån, tilgang ................. - - 1.444,4 25.400,0 - - -
Indtægt ................................................ - - - 25.400,0 - - -
55. Statslige udlån, afgang .................. - - - 25.400,0 - - -

10. Genudlån til Vækstfonden
I henhold til lov om vækstfonden kan finansministeren lade vækstfonden optage genudlån

hos Nationalbanken. Lånoptagelsen skal ske inden for de rammer der er fastsat i lov om Vækst-
fonden og tekstanmærkninger nr. 134, 136, 151, 152, 160 og 164 på § 8. Erhvervsministeriet.

40.21.12. Genudlån til Danmarks Grønne Investeringsfond

Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Udgiftsbevilling ........................................... - - - 8.800,0 - - -
Indtægtsbevilling ......................................... - - - 8.900,0 - - -
10. Genudlån til Danmarks Grønne
 Investeringsfond

Udgift ................................................... - - - 8.800,0 - - -
54. Statslige udlån, tilgang ................. - - - 8.800,0 - - -
Indtægt ................................................ - - - 8.900,0 - - -
55. Statslige udlån, afgang .................. - - - 8.900,0 - - -

10. Genudlån til Danmarks Grønne Investeringsfond
I henhold til lov nr. 1165 af 8. juni 2021, lov om ændring af lov om Danmarks Grønne In-

vesteringsfond, vedtaget i folketingsåret 2020-21, kan finansministeren lade Danmarks Grønne
Investeringsfond optage genudlån hos Nationalbanken. Lånoptagelsen skal ske inden for en samlet
ramme på 6.000,0 mio. kr. i 2021, 8.000,0 mio. kr. i 2022 og frem. Rammen kan forhøjes, i det
omfang der er etableret bevillingsmæssig hjemmel hertil. Fonden betaler garantiprovision til sta-
ten for den del af statsgarantien, der er udnyttet af fonden, jf. § 2, stk. 3, i lov om bemyndigelse
til optagelse af statslån.

Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres Beskrivelse

BV 2.2.1. Budgetteringen er udtryk for Danmarks Grønne Investeringsfonds skøn
over omfanget af genudlån, der udbetales af Nationalbanken på vegne af
Finansministeriet. Der kan optages udgifter til genudlån ud over det bud-
getterede direkte på forslag til lov om tillægsbevilling, dog inden for de
rammer der er fastsat i lov nr. 1165 af 8. juni 2021, lov om ændring af lov
om Danmarks Grønne Investeringsfond.
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40.21.13. Genudlån til Naviair (tekstanm. 109)

Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Udgiftsbevilling ........................................... - - - - - - -
Indtægtsbevilling ......................................... - - - - - - -
10. Genudlån til Naviair

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

10. Genudlån til Naviair
I henhold til tekstanmærkning nr. 109 til § 40. Genudlån mv. kan finansministeren lade Na-

viair optage genudlån hos Danmarks Nationalbank til at opfylde sit formål som fastsat i vedtæg-
terne. Lånoptagelsen skal ske inden for en samlet ramme på 500,0 mio. kr. Lånene kan optages
i 2021, og et lån kan maksimalt løbe over en periode på 10 år. Naviair betaler for modtagelsen
af genudlån en provision til staten af nominelt udestående. Eventuelle tab på lånene vil blive af-
holdt på § 28. Transportministeriet uden for delloft for drift.

40.21.14. Genudlån til SAS (tekstanm. 110)

Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres Beskrivelse

BV 2.2.1. Budgetteringen er udtryk for Naviairs 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 i tekstan-
mærkning nr. 109 til § 40. Genudlån, mv.

Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres Beskrivelse

BV 2.2.1. Budgetteringen er udtryk for SAS' 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 i tekstan-
mærkning nr. 110 til § 40. Genudlån, mv.
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Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Udgiftsbevilling ........................................... - - - - - - -
Indtægtsbevilling ......................................... - - - - - - -
10. Genudlån til SAS

Udgift ................................................... - - - - - - -
56. Emissionskurstab, tilgang ............. - - - - - - -
Indtægt ................................................ - - - - - - -
55. Statslige udlån, afgang .................. - - - - - - -

10. Genudlån til SAS
I henhold til tekstanmærkning nr. 110 til § 40. Genudlån mv. kan finansministeren lade SAS

optage genudlån hos den danske stat gennem genudlånsordningen, som varetages af Danmarks
Nationalbank. Lånoptagelsen skal ske inden for en samlet ramme på 1,5 mia. SEK. og i perioden
2021-2022. Der vil ikke være mulighed for at optage nye lån herefter, dog kan eksisterende lån
refinansieres. Alle lån skal være tilbagebetalt senest i 2026 SAS betaler for modtagelsen af gen-
udlån en provision til staten til staten på op til 5 pct. p.a. af nominelt udestående på lån optaget
i medfør af stk. 1. Eventuelle tab vil blive afholdt på § 7. Finansministeriet.

40.21.20. Genudlån til Uddannelses- og Forskningsstyrelsen

Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Udgiftsbevilling ........................................... 3.391,9 5.972,1 3.549,0 3.525,9 - - -
Indtægtsbevilling ......................................... 2.567,7 2.980,0 3.033,6 3.230,5 - - -
10. Genudlån til Styrelsen for Vide-
 regående Uddannelser

Udgift ................................................... 3.391,9 5.972,1 3.549,0 3.525,9 - - -
54. Statslige udlån, tilgang ................. 3.391,9 5.972,1 3.549,0 3.525,9 - - -
Indtægt ................................................ 2.567,7 2.980,0 3.033,6 3.230,5 - - -
55. Statslige udlån, afgang .................. 2.567,7 2.980,0 3.033,6 3.230,5 - - -

10. Genudlån til Styrelsen for Videregående Uddannelser
På kontoen budgetteres genudlån til finansiering af studielån mv. Genudlånet forrentes med

den gennemsnitlige statsobligationsrente for året.

ad 54. Statslige udlån, tilgang. Til finansiering af låneudbetalingerne efter LBK nr. 627 af 28.
juni 2001 låner Finansministeriet (Økonomistyrelsen) et tilsvarende beløb til Styrelsen for
Institutioner og Uddannelsesstøtte, jf. § 19.82.06.10. Genudlån.

ad 55. Statslige udlån, afgang. Bevillingen omfatter bl.a. afdrag på studielån efter 1. august 1998,
jf. § 19.82.06.10. Genudlån.
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40.21.22. Genudlån til Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering

Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Udgiftsbevilling ........................................... 1,7 2,0 4,2 4,5 - - -
Indtægtsbevilling ......................................... 1,0 1,2 4,5 4,8 - - -
10. Genudlån til Styrelsen for Ar-

bejdsmarked og Rekruttering
Udgift ................................................... 1,7 2,0 4,2 4,5 - - -
54. Statslige udlån, tilgang ................. 1,7 2,0 4,2 4,5 - - -
Indtægt ................................................ 1,0 1,2 4,5 4,8 - - -
55. Statslige udlån, afgang .................. 1,0 1,2 4,5 4,8 - - -

10. Genudlån til Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering
På kontoen budgetteres genudlån til finansiering af lån til uddannelsesløft.

ad 54 Statslige udlån, tilgang. Til finansiering af låneudbetalingerne efter Aftale mellem den
daværende SR-regering, Venstre, Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om re-
form af beskæftigelsesindsatsen af juni 2014 låner Finansministeriet (Økonomistyrelsen) et
tilsvarende beløb til Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, jf. § 17.32.03.20. Genud-
lån.

ad 55. Statslige udlån, afgang. Bevillingen omfatter bl.a. afdrag på lån, jf. § 17.32.03.20 Gen-
udlån.

40.21.24. Mellemregning med Miljø- og Fødevareministeriet, refinansieringsord-
ningen, Økonomistyrelsen

Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Udgiftsbevilling ........................................... 0,4 - - - - - -
Indtægtsbevilling ......................................... 32,2 33,1 29,2 - - - -
10. Mellemregning med Miljø- og
 Fødevareministeriet, refinansi-
 eringsordningen

Udgift ................................................... 0,4 - - - - - -
54. Statslige udlån, tilgang ................. 0,4 - - - - - -
Indtægt ................................................ 32,2 33,1 29,2 - - - -
55. Statslige udlån, afgang .................. 32,2 33,1 29,2 - - - -

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 overtagne gældsforpligtelser og obligationer under refinansieringsordningen. 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. Der henvises i øvrigt til anmærkningerne under § 24.24.44. Refi-
nansieringsordningen for landbruget samt § 24.24.44.72. Mellemregning med Finansministeriet,
Udbetaling Danmark 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.



20 § 40.21.26.

40.21.26. Statslån til Landsbyggefonden, Indenrigs- og Boligministeriet

Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Udgiftsbevilling ........................................... 300,0 291,8 187,8 104,1 - - -
10. Statslån til Landsbyggefonden,

Indenrigs- og Boligministeriet,
 Udbetaling Danmark

Udgift ................................................... 300,0 291,8 187,8 104,1 - - -
54. Statslige udlån, tilgang ................. 300,0 291,8 187,8 104,1 - - -

10. Statslån til Landsbyggefonden, Indenrigs- og Boligministeriet, Udbetaling Danmark
Bevillingen omfatter udlån til Indenrigs- og Boligministeriet til dækning af videreudlån til

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

40.21.40. Genudlån til Sund og Bælt Holding A/S

Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Udgiftsbevilling ........................................... 674,5 - - 650,0 - - -
Indtægtsbevilling ......................................... 300,0 - - 650,0 - - -
10. Genudlån til Sund og Bælt Hol-
 ding A/S

Udgift ................................................... 674,5 - - 650,0 - - -
54. Statslige udlån, tilgang ................. 650,0 - - 650,0 - - -
56. Emissionskurstab, tilgang ............. 24,5 - - - - - -
Indtægt ................................................ 300,0 - - 650,0 - - -
55. Statslige udlån, afgang .................. 300,0 - - 650,0 - - -

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.

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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40.21.41. Genudlån til Femern Bælt A/S

Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Udgiftsbevilling ........................................... 6.820,2 9.394,2 2.000,0 - - - -
Indtægtsbevilling ......................................... 925,0 9.030,0 - - - - -
10. Genudlån til Femern Bælt A/S

Udgift ................................................... 6.820,2 9.394,2 2.000,0 - - - -
54. Statslige udlån, tilgang ................. 6.475,0 9.030,0 2.000,0 - - - -
56. Emissionskurstab, tilgang ............. 345,2 364,2 - - - - -
Indtægt ................................................ 925,0 9.030,0 - - - - -
55. Statslige udlån, afgang .................. 925,0 9.030,0 - - - - -

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. 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.

40.21.42. Genudlån til A/S Femern Landanlæg

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. 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 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.
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Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Udgiftsbevilling ........................................... 2.253,9 3.151,6 900,0 11.100,0 - - -
Indtægtsbevilling ......................................... 800,0 1.500,0 250,0 1.650,0 - - -
10. Genudlån til A/S Femern Lan-
 danlæg

Udgift ................................................... 2.253,9 3.151,6 900,0 11.100,0 - - -
54. Statslige udlån, tilgang ................. 2.100,0 3.000,0 900,0 11.100,0 - - -
56. Emissionskurstab, tilgang ............. 153,9 151,6 - - - - -
Indtægt ................................................ 800,0 1.500,0 250,0 1.650,0 - - -
55. Statslige udlån, afgang .................. 800,0 1.500,0 250,0 1.650,0 - - -

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. 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.

40.21.43. Genudlån til Ring 3 Letbane I/S

Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Udgiftsbevilling ........................................... 1.313,1 216,2 900,0 1.350,0 - - -
Indtægtsbevilling ......................................... 350,0 - - 350,0 - - -
10. Genudlån til Ring 3 Letbane I/S

Udgift ................................................... 1.313,1 216,2 900,0 1.350,0 - - -
54. Statslige udlån, tilgang ................. 1.100,0 200,0 900,0 1.350,0 - - -
56. Emissionskurstab, tilgang ............. 213,1 16,2 - - - - -
Indtægt ................................................ 350,0 - - 350,0 - - -
55. Statslige udlån, afgang .................. 350,0 - - 350,0 - - -

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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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. Lånene ydes
på samme vilkår, som staten selv opnår som låntager. Ring 3 Letbane I/S har til opgave at pro-
jektere, anlægge og drive en letbane på Ring 3. Der betales ikke garantiprovision for modtagelsen
af genudlån.

40.21.44. Genudlån til Fjordforbindelsen Frederikssund (tekstanm. 103)

Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Udgiftsbevilling ........................................... 110,1 131,6 - - - - -
Indtægtsbevilling ......................................... - 100,0 - - - - -
10. Genudlån til Fjordforbindelsen
 Frederikssund

Udgift ................................................... 110,1 131,6 - - - - -
54. Statslige udlån, tilgang ................. 100,0 130,0 - - - - -
56. Emissionskurstab, tilgang ............. 10,1 1,6 - - - - -
Indtægt ................................................ - 100,0 - - - - -
55. Statslige udlån, afgang .................. - 100,0 - - - - -

10. Genudlån til Fjordforbindelsen Frederikssund
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. 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.

Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres Beskrivelse

BV 2.2.1. Budgetteringen er udtryk for Fjordforbindelsen Frederikssunds 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 I/S.

Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Udgiftsbevilling ........................................... 12.169,7 6.657,7 5.750,0 6.600,0 - - -
Indtægtsbevilling ......................................... 4.150,0 3.800,0 3.250,0 5.600,0 - - -
10. Genudlån til Metroselskabet I/S

Udgift ................................................... 12.169,7 6.657,7 5.750,0 6.600,0 - - -
54. Statslige udlån, tilgang ................. 11.600,0 6.300,0 5.750,0 6.600,0 - - -
56. Emissionskurstab, tilgang ............. 569,7 357,7 - - - - -
Indtægt ................................................ 4.150,0 3.800,0 3.250,0 5.600,0 - - -
55. Statslige udlån, afgang .................. 4.150,0 3.800,0 3.250,0 5.600,0 - - -

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. Lånene ydes på samme vilkår, som staten selv opnår som låntager. Der betales ikke
garantiprovision for modtagelsen af genudlån.

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
Arealudviklingsselskabet I/S.
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40.21.51. Genudlån til Udviklingsselskabet By og Havn 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 I/S.

Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Udgiftsbevilling ........................................... 1.054,9 1.426,1 1.400,0 2.400,0 - - -
Indtægtsbevilling ......................................... 2.150,0 1.800,0 1.950,0 1.400,0 - - -
10. Genudlån til udviklingsselskabet

By og Havn
Udgift ................................................... 1.054,9 1.426,1 1.400,0 2.400,0 - - -
54. Statslige udlån, tilgang ................. 1.000,0 1.400,0 1.400,0 2.400,0 - - -
56. Emissionskurstab, tilgang ............. 54,9 26,1 - - - - -
Indtægt ................................................ 2.150,0 1.800,0 1.950,0 1.400,0 - - -
55. Statslige udlån, afgang .................. 2.150,0 1.800,0 1.950,0 1.400,0 - - -

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

skabet By og Havns finansieringsbehov vedrørende finansiering af udviklingsselskabet By og
Havns aktiviteter gennem genudlån af statslån. Lånene ydes på samme vilkår, som staten selv
opnår som låntager. Der betales ikke garantiprovision for modtagelsen af genudlån.

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, By og Havns forret-
ningsstrategi og i forretningsordenen for bestyrelsen i By og 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: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Udgiftsbevilling ........................................... 3.232,9 2.098,2 1.236,2 2.055,4 - - -
Indtægtsbevilling ......................................... 2.911,0 1.014,3 2.061,2 2.555,4 - - -
10. Genudlån til A/S Storebælt

Udgift ................................................... 3.211,9 2.083,9 1.200,0 2.000,0 - - -
54. Statslige udlån, tilgang ................. 3.100,0 2.000,0 1.200,0 2.000,0 - - -
56. Emissionskurstab, tilgang ............. 111,9 83,9 - - - - -
Indtægt ................................................ 2.890,0 1.000,0 2.025,0 2.500,0 - - -
55. Statslige udlån, afgang .................. 2.890,0 1.000,0 2.025,0 2.500,0 - - -

20. Genudlån til A/S Storebælt, in-
deksobligationer, nominel værdi
Udgift ................................................... - - - - - - -
54. Statslige udlån, tilgang ................. - - - - - - -

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

Udgift ................................................... 21,0 14,3 36,2 55,4 - - -
54. Statslige udlån, tilgang ................. 21,0 14,3 36,2 55,4 - - -

40. Genudlån til A/S Storebælt, in-
deksobligationer, løbende indek-

 sering
Indtægt ................................................ 21,0 14,3 36,2 55,4 - - -
25. Finansielle indtægter .................... 21,0 14,3 36,2 55,4 - - -

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. Formålet med ordningen er at sikre selskabet adgang til billig finan-
siering. 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 A/S Storebælt, indeksobligationer, nominel værdi
På denne konto bogføres den nominelle værdi af indeksobligationer ved udstedelse og afdrag.

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).

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

Genudlån til A/S Storebælt, indeksobligationer, indeksering. Kontoen sikrer korrekt bogførings-
struktur, idet indeksopskrivningen ikke påvirker det samlede omfang af genudlån.
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40.21.53. Genudlån til A/S Øresundsforbindelsen

Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Udgiftsbevilling ........................................... 1.376,4 1.266,4 1.000,0 800,0 - - -
Indtægtsbevilling ......................................... 900,0 1.150,0 650,0 1.200,0 - - -
10. Genudlån til A/S Øresundsfor-
 bindelsen

Udgift ................................................... 1.376,4 1.266,4 1.000,0 800,0 - - -
54. Statslige udlån, tilgang ................. 1.300,0 1.200,0 1.000,0 800,0 - - -
56. Emissionskurstab, tilgang ............. 76,4 66,4 - - - - -
Indtægt ................................................ 900,0 1.150,0 650,0 1.200,0 - - -
55. Statslige udlån, afgang .................. 900,0 1.150,0 650,0 1.200,0 - - -

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.
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.

40.21.54. Genudlån til Energinet

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 Energinets skøn over omfanget af genud-
lån, 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 den til enhver tid
gældende låneramme, jf. LBK nr. 147 af 20. februar 2018 af lov om
Energinet.



28 § 40.21.54.

Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Udgiftsbevilling ........................................... 3.886,9 4.188,8 6.000,0 6.000,0 - - -
Indtægtsbevilling ......................................... 518,6 1.712,7 1.000,0 -1.000,0 - - -
10. Genudlån til Energinet.dk

Udgift ................................................... 3.868,3 4.176,1 6.000,0 6.000,0 - - -
54. Statslige udlån, tilgang ................. 3.700,0 4.000,0 6.000,0 6.000,0 - - -
56. Emissionskurstab, tilgang ............. 168,3 176,1 - - - - -
Indtægt ................................................ 500,0 1.700,0 1.000,0 -1.000,0 - - -
55. Statslige udlån, afgang .................. 500,0 1.700,0 1.000,0 -1.000,0 - - -

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

Udgift ................................................... 18,6 12,7 - - - - -
54. Statslige udlån, tilgang ................. 18,6 12,7 - - - - -

40. Genudlån til Energinet.dk, in-
deksobligationer, løbende indek-

 sering
Indtægt ................................................ 18,6 12,7 - - - - -
25. Finansielle indtægter .................... 18,6 12,7 - - - - -

10. Genudlån til Energinet.dk
Ifølge bekendtgørelse af lov om Energinet, jf. LBK nr. 147 af 20. februar 2018 er finansmi-

nisteren 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 lån-
tager. Selskabet betaler for modtagelsen af genudlån en provision til staten på mellem 0,15 og
0,70 pct. af det nominelle udestående afhængigt af genudlånets varighed, jf. akt. 67 af den 12.
december 2019.

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).

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

Genudlån til Energinet, indeksobligationer, indeksering. Kontoen sikrer korrekt bogføringsstruk-
tur, idet indeksopskrivningen ikke påvirker det samlede omfang af genudlån.

40.21.56. Genudlån til Nordsøfonden

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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Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Udgiftsbevilling ........................................... - 540,4 800,0 300,0 - - -
10. Genudlån til Nordsøfonden

Udgift ................................................... - 540,4 800,0 300,0 - - -
54. Statslige udlån, tilgang ................. - 500,0 800,0 300,0 - - -
56. Emissionskurstab, tilgang ............. - 40,4 - - - - -

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.

40.21.57. Genudlån til Statens Serums Institut

Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Udgiftsbevilling ........................................... - - - - - - -
Indtægtsbevilling ......................................... - - - - - - -
10. Genudlån til Statens Serums In-
 stitut

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

10. Genudlån til Statens Serums Institut
I henhold til tidligere tekstanmærkninger nr. 7 og 8 på § 16. Sundhedsministeriet, optaget

på finansloven fra og med 2008 til og med 2017, blev sundhedsministeren bemyndiget til med
finansministerens tilslutning at lade Statens Serum Institut optage statslån hos Nationalbanken til
finansiering af instituttets anlægsinvesteringer og kapitalinvesteringer, jf. § 16.35.01. Statens Se-
rum Institut. Lånene ydes på samme vilkår, som staten selv opnår som låntager. Instituttet 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. Lånene blev tilbagebetalt i 2017.
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40.21.60. Indenlandske genudlån til Danmarks Skibskredit A/S

Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Indtægtsbevilling ......................................... 115,6 115,6 115,6 87,6 - - -
10. Genudlån til Danmarks Skib-

skredit A/S (indenlandsk)
Indtægt ................................................ 115,6 115,6 115,6 87,6 - - -
55. Statslige udlån, afgang .................. 115,6 115,6 115,6 87,6 - - -

10. Genudlån til Danmarks Skibskredit A/S (indenlandsk)
I henhold til akt. 184 af 25. juni 2003 og tidligere tekstanmærkning nr. 105 på § 8. Erhvervs-

og Vækstministeriet optaget på finansloven fra 2004 til og med 2016, blev den daværende er-
hvervs- og vækstminister 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 kunne 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.
Der kan således ikke udbetales nye lån efter 2015, og de eksisterende lån afdrages frem til 2024.
Der betales ikke garantiprovision for modtagelsen af genudlån.

40.21.61. Udenlandske genudlån til Danmarks Skibskredit A/S

Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Udgiftsbevilling ........................................... 27,1 -8,9 - - - - -
Indtægtsbevilling ......................................... 800,7 408,8 79,6 - - - -
10. Genudlån til Danmarks Skib-
 skredit A/S

Udgift ................................................... 27,1 -8,9 - - - - -
54. Statslige udlån, tilgang ................. 27,1 -8,9 - - - - -
Indtægt ................................................ 773,5 417,7 79,6 - - - -
55. Statslige udlån, afgang .................. 773,5 417,7 79,6 - - - -

15. Genudlån til Danmarks Skib-
skredit A/S, ikke-realiserede va-

 lutakursreguleringer
Indtægt ................................................ 27,1 -8,9 - - - - -
25. Finansielle indtægter .................... 27,1 -8,9 - - - - -

10. Genudlån til Danmarks Skibskredit A/S
I henhold til akt. 184 af 25. juni 2003 og tidligere tekstanmærkning nr. 105 på § 8. Erhvervs-

og Vækstministeriet optaget på finansloven fra 2004 til og med 2016, blev den daværende er-
hvervs- og vækstminister 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 kunne 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.
Der kan således ikke udbetales nye lån efter 2015, og de eksisterende lån afdrages frem til 2024.
Der betales ikke garantiprovision for modtagelsen af genudlån.



§ 40.21.61.15. 31

15. Genudlån til Danmarks Skibskredit A/S, ikke-realiserede valutakursreguleringer
Der budgetteres ikke længere på kontoen.

40.21.62. Genudlån til EKF Danmarks Eksportkredit

Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Udgiftsbevilling ........................................... - 2.714,7 3.000,0 5.000,0 - - -
Indtægtsbevilling ......................................... 3.044,6 2.158,9 1.634,2 2.530,7 - - -
10. Genudlån via EKF Danmarks
 Eksportkredit

Udgift ................................................... - 2.714,7 3.000,0 5.000,0 - - -
54. Statslige udlån, tilgang ................. - 2.615,3 3.000,0 5.000,0 - - -
56. Emissionskurstab, tilgang ............. - 99,4 - - - - -
Indtægt ................................................ 3.044,6 2.158,9 1.634,2 2.530,7 - - -
55. Statslige udlån, afgang .................. 3.044,6 2.158,9 1.634,2 2.530,7 - - -

10. Genudlån via EKF Danmarks Eksportkredit
På kontoen budgetteres genudlån til EKF Danmarks Eksportkredit. Genudlånet ydes af fi-

nansministeren med hjemmel i § 9 i lov nr. 104 af 3. marts 2016 om EKF Danmarks Eksport-
kredit. Det er en forudsætning, at ydelsen af statslige genudlån sker under hensyn til den af Na-
tionalbanken udarbejdede Retningslinjer for finansielle transaktioner. Lånene ydes i danske kroner
inden for en samlet ramme på 25,0 mia. kr. Lånene ydes på samme vilkår, som staten selv opnår
som låntager. Selskabet betaler for modtagelsen af genudlån en provision til staten på mellem
0,15 pct. og 0,7 pct. af nominelt udestående, jf. § 37.62.01. Garantiprovision af udlån med
statsgaranti.

Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres Beskrivelse

BV 2.2.1. Budgetteringen er udtryk for EKF Danmarks Eksportkredits 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 således
at det samlede genudlån ikke overskrider lånerammen på 25 mia. kr.,
jf. lov nr. 1549 om ændring af lov om EKF Danmarks Eksportkredit
af 19. december 2017.
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Inkonverterbare realkreditlån

40.31. Inkonverterbare realkreditlån

40.31.01. Administration af inkonverterbare realkreditlån mv., Økonomistyrelsen
Staten kunne - i henhold til lov nr. 354 af 6. juni 1995, lov om imødegåelse af indlånseffekter

på inkonverterbare realkreditlån, mv. og lov nr. 456 af 22. maj 2006, lov om ændring af lov om
imødegåelse af indlåsningseffekter på inkonverterbare realkreditlån m.v. - indtil den 31. december
2015 overtage gælden fra låntagere med inkonverterbare realkreditlån for at imødegå indlås-
ningseffekter. Ordningen blev afviklet i 2018.

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 vedr. inkonverterbare realkreditlån, Økonomistyrelsen.

Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Udgiftsbevilling ........................................... - - - - - - -
Indtægtsbevilling ......................................... - - - - - - -
10. Opkøb af obligationer

Indtægt ................................................ - - - - - - -
25. Finansielle indtægter .................... - - - - - - -
59. Værdipapirer, afgang .................... - - - - - - -

20. Overtagen gæld
Udgift ................................................... - - - - - - -
85. Prioritetsgæld og anden lang-

  fristet gæld, afgang ....................... - - - - - - -

10. Opkøb af obligationer
Der opkøbes ikke længere obligationer, da ordningen er afviklet.

20. Overtagen gæld
Der overtages ikke længere gæld, da ordningen er afviklet.
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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: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Udgiftsbevilling ........................................... 4.596,7 - 4.596,7 4.874,4 - - -
Indtægtsbevilling ......................................... 3.190,1 - 3.170,0 2.732,9 - - -
10. Institutionernes nettoinvesterin-
 ger

Udgift ................................................... 2.827,4 - 2.827,4 3.195,4 - - -
54. Statslige udlån, tilgang ................. 2.827,4 - 2.827,4 3.195,4 - - -
Indtægt ................................................ 2.439,5 - 2.439,5 2.351,9 - - -
55. Statslige udlån, afgang .................. 2.439,5 - 2.439,5 2.351,9 - - -

20. Huslejeordningens nettoinveste-
 ringer

Udgift ................................................... 1.769,3 - 1.769,3 1.679,0 - - -
54. Statslige udlån, tilgang ................. 1.769,3 - 1.769,3 1.679,0 - - -
Indtægt ................................................ 750,5 - 730,5 381,0 - - -
55. Statslige udlån, afgang .................. 750,5 - 730,5 381,0 - - -

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.
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Anmærkninger til tekstanmærkninger

Materielle bestemmelser.

Ad tekstanmærkning nr. 103.
Tekstanmærkningen er på baggrund af lov nr. 1519 af 27. december 2014, lov om en ny

fjordforbindelse ved Frederikssund, optaget på finanslovforslaget for 2017. Tekstanmærkningen
indeholder hjemmel til uanset § 14 i lov nr. 1519 af 27. december 2014, lov om en ny fjordfor-
bindelse ved Frederikssund, at yde garanti af statskassen for renter, afdrag og andre finansielle
transaktioner 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, lov
om en ny fjordforbindelse ved Frederikssund, varetage anlæg af en ny vejforbindelse over Ros-
kilde Fjord, herunder bl.a. anlæg af en ny højbro, samt etablering, drift og vedligehold af et be-
talingsanlæg. Projektet finansieres af et samlet statsligt bidrag på 659,5 mio. kr. (2014-pl), inkl.
5,0 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 Frederikssund,
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 jf. § 14 stk. 2 til "at yde garanti af statskassen for betaling
af renter og afdrag". Finansministeren er endvidere bemyndiget til, jf. § 14 stk. 2, "i det omfang
det måtte anses for hensigtsmæssigt, at dække Fjordforbindelsen Frederikssunds finansieringsbe-
hov 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.

Ad tekstanmærkning nr. 104.
Tekstanmærkningen blev første gang indsat på finansloven for 2018. Ifølge den udviklings-

politiske og humanitære strategi skal dansk udviklingsbistand i større grad katalysere viden og
samfundsløsninger samt geare finansiering og investeringer gennem offentlige-private-partner-
skaber. Der etableres derfor en verdensmålsfond, som består af to dele: 1) En SDG-equity fond
med et forventet kapitalgrundlag på 4.000,0-5.000,0 mio. kr., hvoraf 60 pct. vil blive søgt tilve-
jebragt fra de institutionelle investorer; 2) En SDG lånefond med en kapital på 1000,0-2000,0
mio. kr., som tilbyder lån til investeringer, der fremmer verdensmålene.

Adgangen til genudlån er udelukkende tilknyttet Verdensmålsfonden, og eventuelle tab på
lånet vil blive opgjort som udviklingsbistand og afholdt over Udenrigsministeriets bistandsramme
på finansloven § 6.3. Bistand til udviklingslandene.

Der kan optages lån i perioden 2018-2023, som løber over en periode på maksimalt 10 år.
Lånene må ikke ydes på bedre vilkår, end staten selv kan opnå som låntager. Fonden betaler for
modtagelsen af genudlån en provision til staten på 0,15 pct. af nominelt udestående.

IFU vil ikke kunne optage anden lånefinansiering til SDG equity fonden, men vil have mu-
lighed for at søge ekstern finansiering fra andre kilder end Nationalbanken til øvrige aktiviteter.

Verdensmålsfonden er ikke en konkurrenceudsat aktivitet, således at evt. konkurrencefor-
vridning som følge af statsstøtte ikke forekommer.
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Ad tekstanmærkning nr. 105.
På finansloven for 2020, blev det besluttet at oprette "Danmarks Grønne Fremtidsfond" med

en samlet kapacitet på 25.000,0 mio. kr., jf. Aftale mellem regeringen, Radikale Venstre, Socia-
listisk Folkeparti, Enhedslisten og Alternativet om finansloven for 2020 af december 2019.

Formålet med fonden er at investere i grønne løsninger og bæredygtig udvikling, og står på
skuldrene af eksisterende indsatser i Danmarks Eksportkredit (EKF), Vækstfonden, Danmarks
Grønne Investeringsfond (DGIF) og IFU. Med oprettelse af Fonden blev IFU bemyndiget til at
udstede en statsgaranti på op til 300,0 mio. kr. i 2020, 600,0 mio. kr. i 2021 og 1000,0 mio. kr.
i 2022 og frem.

IFU har efterfølgende vurderet, at det er mere hensigtsmæssigt, at IFU tilvejebringer kapi-
talgrundlaget via statens genudlån. Kapitalgrundlaget vil blive anvendt til lånefinansiering af in-
vesteringsprojekter, og statens genudlån er i den sammenhæng et mere omkostningseffektivt fi-
nansieringsredskab.

Bemyndigelsen til at udstede en statsgaranti har aldrig været anvendt. Ændringen til statens
genudlån vil være billigere for IFU og medfører ikke budgetmæssige eller risikomæssige impli-
kationer for staten. Der er således udelukkende tale om en teknisk ændring, hvor IFU's adgang
til en statsgaranti ifm. etableringen af Danmarks Grønne Fremtidsfond udgår og i stedet etableres
en adgang for IFU til et genudlån fra staten ifm. Danmarks Grønne Fremtidsfond.

Lånene anvendes inden for formålet af lov om ændring af lov om internationalt udviklings-
samarbejde, og formålet med Fremtidsfonden. Det bemærkes, at IFU allerede har adgang til
genudlån fra staten ifm. Verdensmålsfonden, jf. tekstanmærkning nr. 104 på § 40. Genudlån mv.
Ad tekstanmærkning nr. 106.

Tekstanmærkningen blev første gang indsat på finansloven for 2020. Det grønlandske selv-
styre har gennem en længere årrække ønsket at anlægge tre nye lufthavne i hhv. Nuuk, Ilulissat
og Qaqortoq. For at bidrage til at modernisere infrastrukturen med nye lufthavne i Nuuk og Ilu-
lissat indgik den daværende VLAK-regering og Naalakkersuisut den 10. september 2018 en aftale
om dansk engagement i lufthavnsprojekterne i Nuuk og Ilulissat. Der blev den 11. december 2018
indgået en politisk aftale mellem den daværende VLAK-regering og alle Folketingets partier om
blandt andet statens engagement i lufthavnsprojekterne i Nuuk og Ilulissat. Den danske stats bi-
drag udmøntes i et kapitalindskud på 700,0 mio. kr., en genudlånsfacilitet på 450,0 mio. kr. og
en statsgaranti på 450,0 mio. kr. til selskabet Kalaallit Airports International A/S. Der henvises i
øvrigt til akt. 101 af 21. marts 2019.

Genudlånene vil kunne optages med henblik på at finansiere anlæg af lufthavnene i Nuuk
og Ilulissat. Genudlånet vil som udgangspunkt følge Nationalbankens gældende retningslinjer,
dog vil staten, i henhold til aftale af 10. september 2018 ml. den daværende VLAK-regering og
Naalakkersuisut, kunne konvertere udestående lån til egenkapital, såfremt lånene misligholdes. I
så fald vil staten kunne opnå en ejerandel af Kalaallit Airports International A/S på op til, men
ikke mere end 50,0 pct. Genudlåne følger samme vilkår, som staten selv kan opnå som låntager.
Herudover betaler selskabet en provision på 0,15 pct. årligt af det nominelle udestående.

Genudlånene kan kun ydes i løbet af anlægsperioden for lufthavnene i Nuuk og Ilulissat inden
for en samlet ramme på 450 mio. kr. til kursværdi, og der vil ikke være mulighed for at optage
nye lån herefter. Eksisterende lån vil dog kunne refinansieres ved at optage et nyt lån på samme
tidspunkt som det oprindelige lån udløber, dog skal alle lån være tilbagebetalt i 2050.

Ved at yde genudlån til Kalaallit Airports International A/S påtager staten sig en kreditrisiko.
Den består i risikoen for, at låntageren ikke afdrager på gælden og/eller ikke betaler renterne som
aftalt. Finansministeriet ønsker fremover at afdække denne risiko ved at foretage hensættelser.
Der vil derfor blive budgetteret en hensættelse til kreditrisikoen på § 07.11.78. Risikopræmie
vedr. statsgarantier og genudlån. Præmien er på baggrund af dels projektets forventede penge-
strømme og belåningsgrad og dels dialog med finansielle rådgiver blevet vurderet til at udgøre
1,73 pct. årligt af det nominelle udestående, eksl. provisionsbetalingen. En fuld udnyttelse af
genudlånsrammen indebærer derfor en hensættelse på 7,8 mio. kr. årligt.
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Ad tekstanmærkning nr. 107.
Tekstanmærkningen blev første gang indsat på finansloven for 2020. Det grønlandske selv-

styre har gennem en længere årrække ønsket at anlægge tre nye lufthavne i hhv. Nuuk, Ilulissat
og Qaqortoq. Aftale mellem den daværende VLAK-regering og Naalakkersuisut om dansk en-
gagement i lufthavnsprojektet i Grønland og styrket erhvervssamarbejde mellem Danmark og
Grønland af september 2018 blev indgået, mhp. at bidrage til at modernisere infrastrukturen med
nye lufthavne i Nuuk og Ilulissat. Der blev endvidere indgået Aftale mellem den daværende
VLAK-regering og alle Folketingets partier om blandt andet statens engagement i lufthavnspro-
jekterne i Nuuk og Ilulissat af december 2018. Den danske stats bidrag udmøntes i et kapita-
lindskud på 700,0 mio. kr., en genudlånsfacilitet på 450,0 mio. kr. og en statsgaranti på 450,0
mio. kr. til selskabet Kalaallit Airports International A/S. Der henvises i øvrigt til akt. 101 af 21.
marts 2019.

Som en del af aftalen stiller den danske stat en statsgaranti for en låneramme på op til 450,0
mio. kr., som Kalaallit Airports International A/S søger optaget i Den Nordiske Investeringsbank.
Staten garanterer for betalingen af renter, afdrag og andre finansielle transaktioner i forbindelse
med lån optaget hos Den Nordiske Investeringsbank inden for lånerammen.

I det tilfælde hvor der ikke kan indgås en aftale med Den Nordiske Investeringsbank, for-
pligter den danske stat sig til at stille en statsgaranti til en anden långiver på tilsvarende vilkår,
men først efter enighed herom mellem finansministeren og Naalakkersuisoq for finanser. Garan-
tien udløber sammen med det optagne lån.

Som en del af aftalen betaler Kalaallit Airports International A/S for modtagelsen af garantien
en provision til Nationalbanken på 0,15 pct. af det garanterede beløb. Såfremt der er tab vil ud-
giften blive budgetteret på § 7. Finansministeriet.

Ved at stille garanti over for en långiver påtager staten sig en kreditrisiko. Den består i risi-
koen for, at låntageren ikke afdrager på gælden og/eller ikke betaler renterne som aftalt. Finans-
ministeriet ønsker fremover at afdække denne risiko ved at foretage hensættelser. Der vil derfor
blive budgetteret en hensættelse til kreditrisikoen på § 07.11.78. Risikopræmie vedr. statsgarantier
og genudlån. Præmien er på baggrund af dels projektets forventede pengestrømme og belånings-
grad og dels dialog med finansielle rådgiver blevet vurderet til at udgøre 1,73 pct. årligt af det
nominelle udestående, eksl. provisionsbetalingen. En fuld udnyttelse af garantirammen indebærer
derfor en hensættelse på 7,8 mio. kr. årligt.
Ad tekstanmærkning nr. 108.

Det statslige selskab Energinet har i henhold til den politiske aftale om fremtidig organisering
af gasdistribution fra 2017 opkøbt en række selvstændige gasdistributionsselskaber og samlet dem
i ét selskab, Evida. Der er med akt. 23 af december 2020 truffet beslutning om, at Finansmini-
steriet skal overtage ejerskabet af Evida.

Evida har forud for Finansministeriets overtagelse af ejerskabet og som led i selskabets drift
optaget lån hos Energinet. Evida skal indfri disse lån, når ejerskabet overgår til Finansministeriet.
Det er vurderet, at Evida mest hensigtsmæssigt kan finansiere indfrielsen af de koncerninterne lån
mhp. at sikre Evidas fortsatte drift og opfyldelse af sit formål som fastsat i vedtægterne ved, at
Evida bl.a. optager genudlån.
Ad tekstanmærkning nr. 109.

Tekstanmærkningen er på baggrund af akt. nr. 174 af den 11. marts 2021 optaget på finans-
loven for 2022. Tekstanmærkningen indeholder hjemmel til at finansministeren kan lade Naviair
optage genudlån hos Danmarks Nationalbank.

Naviair er en selvstændig offentlig virksomhed, som er 100 pct. ejet af staten. Naviair leder
den civile flytrafik i det danske luftrum, herunder indflyvningskontrol og tårnkontrol til CPH og
Roskilde lufthavn. Naviairs hovedindtægter kommer fra luftfartsselskaberne, som betaler gebyrer
for Naviairs ydelser.

Naviair kan benytte sig af et statsligt genudlån på 500,0 mio. kr. optaget i Danmarks Natio-
nalbank samtidigt med, at Naviair søger en forlængelse af nuværende lånefacilitet på 500,0 mio.
kr. Naviair vil dermed samlet have 1.000,0 mio. kr. i likviditet til rådighed, hvilket vurderes at



§ 40. 37

kunne håndtere Naviairs midlertidige likviditetsbehov og samtidig sikre en hensigtsmæssig kapi-
talstruktur. Genudlånet følger Nationalbankens eksisterende retningslinjer for genudlån.

Ad tekstanmærkning nr. 110.
Tekstanmærkningen er på baggrund af akt. nr. 174 af den 11. marts 2021 optaget på finans-

loven for 2022. Tekstanmærkningen indeholder hjemmel til at finansministeren i 2021 bemyndi-
ges til enten:

i) at udstede en statsgaranti for en specifik lånefinansiering til SAS, der over en femårig pe-
riode og i relation til den specifikke lånefinansiering dækker betalingen af renter, afdrag, andre
skyldige beløb og andre finansielle transaktioner, som SAS ikke kan betale, idet dog statsgaran-
tien maksimalt vil kunne dække tab op til 1.500,0 mio. SEK svarende til ca. 1.100,0 mio. kr. pr.
14. juni 2021, eller;

ii) at indgå en genudlånsaftale med SAS, hvori SAS får mulighed for at optage genudlån i
perioden 2021-2022 hos den danske stat gennem genudlånsordningen, som varetages af Danmarks
Nationalbank, inden for en samlet ramme på maksimum 1.500,0 mia. SEK svarende til ca. 1.100,0
mia. kr. pr. 14. juni 2021, idet dog alle lån skal være tilbagebetalt senest 2026.

Staten påtager sig en kreditrisiko ved enten at stille en statsgaranti eller et genudlån til rå-
dighed, og denne risiko skal finansieres, hvilket sker ved at SAS betaler en løbende provision til
staten.
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