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Bilag 1 
Risk- och skadehandtering i statlig verksamhet 
(SOU 1992:40) 
 
Nedenstående bilag er et uddrag fra den svenske betænkning om risiko- 
og skadeshåndtering i staten fra 1992. Uddraget indeholder en gennem-
gang af forsikringsordninger i en række vestlige lande. 
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Bilag 2 

Förordning om statliga myndigheters risk-
handtering (SFS 1995:1300) 
 
Nedenstående bilag er den svenske forordning om risikohåndtering i sta-
ten. Forordningen er udsendt i 1995 og udgør det nuværende regelgrund-
lag for de statslige institutioners risikohåndtering i Sverige. 
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Förordning om statliga myndigheters 
riskhantering; SFS 1995:1300 

utfärdad den 7 december 1995. 
Regeringen föreskriver följande. 

Tillämpningsområde 
1 § Denna förordning gäller för myndigheter under regeringen. 
2 § Bestämmelserna i denna förordning skall tillämpas bara om något 
annat inte följer av lag eller annan författning. 

Riskanalys och skadeförebyggande åtgärder 
3 § Varje myndighet skall identifiera vilka risker för skador eller förluster 
som finns i myndighetens verksamhet. Myndigheten skall värdera 
riskerna och beräkna vilka kostnader som staten har eller kan få med 
hänsyn till dessa risker. Resultatet skall sammanställas i en riskanalys. 
Varje myndighet skall vidta lämpliga åtgärder för att begränsa risker och 
förebygga skador eller förluster. 

Riskfinansiering och skadereglering 
4 § En myndighet får träffa överenskommelse med Kammarkollegiet om 
att kollegiet skall överta myndighetens risker i ekonomiskt avseende och 
dess ansvar för skadereglering. 
Överenskommelsen får inte avse risker och skadereglering där anspråk på 
ersättning 

1. skall handläggas av Justitiekanslern enligt bestämmelserna 
i 3 § förordningen (1995:1301) om handläggning av 
skadeståndsanspråk mot staten,  

2. framställs med stöd av 3 kap. 2 § skadeståndslagen 
(1972:207) i övrigt, eller  

3. framställs med stöd av 6 § lagen (1943:459) om tillsyn 
över hundar och katter.  

5 § En myndighet får inte hos ett enskilt försäkringsbolag teckna eller låta 
teckna försäkring för statens egendom, ansvarighet eller i övrigt för skador 
som staten skall ersätta. Kammarkollegiet får besluta om undantag från 
denna bestämmelse, om det finns särskilda skäl. 
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6 § Det finns bestämmelser om reglering av skador även i förordningen 
(1995:1301) om handläggning av skadeståndsanspråk mot staten. 

Överklagande 
7 § Kammarkollegiets beslut enligt 5 § får överklagas hos regeringen. 
Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1996, då förordningen 
(1954:325) om försäkring av statens egendom m.m. skall upphöra att 
gälla. 
 
På regeringens vägnar 
GÖRAN PERSSON 
Nils Dexe 
(Finansdepartementet) 
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Bilag 3 

New Zealand: State Sector Insurance Ar-
rangements 
 
Nedenstående bilag udgør den new zealandske stats cirkulære om forsik-
ringsforhold. Bilaget blev udsendt i 1989 og udgør regelgrundlaget for 
den nuværende håndtering af forsikringsspørgsmål i den newzealandske 
stat. 
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Bilag 4 
Forsikringstegning i Slots- og Ejendomsstyrel-
sen – foreløbig evaluering 
 
Nedenstående bilag er en redegørelse fra Slots- og Ejendomsstyrelsen om-
kring forsøgsordningen med forsikringstegning for styrelsens ejendomme. 
Redegørelsen bygger på spørgsmål fra Finansministeriet. 
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SES’ erfaringer med forsikringstegning 
Hermed svar på Finansministeriets spørgsmål, jf. mail af 5. marts 2004. 
 
Følgende bilag er vedlagt besvarelsen: 
 
- bygningsforsikringen, police 82-16B-0072866 
- forsikringsvilkårene, 201.5 
- aktivlisten, dvs. ejendomsfortegnelsen 
- skadestatistikker for 2002 og 2003 
- procedure for SES' interne håndtering af forsikringssager (anmeldelse,  
  registrering, evt. ansvar for tredjemand, betaling mv.) 
 
1. Beskrivelse af forsikringsvilkårene 

• Hvilke vilkår gælder for forsikringstegningen?  
Forsikringen er baseret på Forsikringsvilkår 201.5 (vedlagt) og 
selve forsikringspolicen 82-16B-0072866 med aktivliste (vedlagt), 
som indeholder forbehold vedr. nogle af ejendommene. 
 
Forsikringsaftalen er indgået pr. den 1. januar 2002 for en 3-årig 
periode med mulighed for forlængelse med 1 år ad gangen i op til 
2 år. 
 
SES har indgået separat aftale med en forsikringsmægler. Mægle-
ren varetager al kontakt til forsikringsselskabet, bistår SES med 
rådgivning om risikostyring og udfører visse praktiske opgaver for 
SES. 
 

• Hvor meget udgør den samlede forsikringssum?  
Forsikringen omfatter alle SES’ kontorejendomme, jf. aktivlisten. 
Den samlede værdi af SES’ kontorejendomsportefølje er ca. 4,7 
mia. kr., inklusive ejendommene Sankt Annæ Palæ, Løngang-
stræde 21 og Snaregade 10A, som ejes af ejerforeninger og er for-
sikret separat. 
 

• Hvad er den årlige præmie?  
Udgangspunkt for præmien er en pris på 10 kr. pr. m2 (2002-
pris) + tillæg på 5% for fredede arealer. 
 
Mæglerens honorar er 5% af præmien. 
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Præmien indeksreguleres én gang årligt. Alle beløb er eksklusive 
moms og inklusive honorar til mægler: 

2002: kr. 5.512.083,25 
2003: kr. 5.602.339,84 
2004: kr. 3.562.908,00 

 
Det bemærkes, at forsikringen pr. den 1. januar 2004 er ændret 
på væsentlige punkter med konsekvens for størrelsen af præmien: 
1) Der er indført en generel selvrisiko på 250.000 kr. pr. skade, 2) 
fremtidige erstatninger udbetales uden moms, og 3) fredningstil-
lægget er begrænset til 30 mio. kr. pr. år. 
 

• Hvor stor er selvrisikoen?  
I 2002 og 2003 var forsikringen tegnet uden generel selvrisiko. 
Dog gjaldt en selvrisiko på 25.000-50.000 kr. pr. skade for visse 
skadetyper (kortslutning, rørskade osv.), ligesom dækningen var 
begrænset på visse områder (svamp, insekt, husejeransvar osv.). 
 
For 2004 er aftalt en generel selvrisiko på 250.000 kr. pr. skade 
og desuden gælder begrænsninger af dækningen på visse områder, 
herunder begrænsning af fredningstillægget til 30 mio. kr. pr. år. 
 

2. Beskrivelse af administrationen af forsikringsordningen 
• Hvordan fungerer forsikringsordningen i praksis (procedurer, 

kontaktpersoner m.v.)?  
Alle forhold håndteres via en mægler. 
 
Hos SES: Forsikringsordningen er organisatorisk placeret i Drift, 
og driftschefen er overordnet ansvarlig for forsikringsordningen. 
En fuldmægtig i Drift varetager kontakten til mægleren og er ko-
ordinator og kontaktperson for SES, også internt. Driftschefen er 
back-up i fuldmægtigens fravær. Alle skader skal anmeldes til én 
medarbejder i Drift, Teknik & Sikring, som er ansvarlig for an-
meldelse og registrering af alle skader og for regnskabsmæssig op-
følgning i samarbejde med en regnskabsmedarbejder med tilknyt-
ning til Drift. Afdelingslederen i Drift, Teknik & Sikring er back-
up.  
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Hos mægleren: En mægler er kontaktperson for SES, og en part-
ner er overordnet aftaleansvarlig og back-up i mæglerens fravær. 
En medarbejder er kontaktperson for anmeldelser af skader, regn-
skabsmæssig opfølgning og andre daglige forhold. 
 

• Hvor meget tid (antal timer) anvender styrelsen på forsikrings-
mæssige spørgsmål om måneden?  
I gennemsnit 20 timer om måneden, alt inklusive. 
 

• Hvordan vælges udbydere (forsikringsmægler, forsikringsselskab), 
og har I konstateret nogle problemer i forbindelse med udbud af 
forsikringsopgaven?  
Aftalen med forsikringsselskabet er indgået efter gennemført EU-
udbud efter forhandling. Udbudet forløb ikke uden problemer, af 
flere grunde: Dels havde SES på det tidspunkt ikke det rette da-
tamateriale til brug for udbud og indgåelse af forsikringsaftale. 
Dels leverede den første forsikringsmægler, SES entrerede med, 
utilstrækkelig rådgivning. Endvidere havde tilbudsgiverne, altså 
forsikringsselskaberne, vanskeligheder med at levere de oplysnin-
ger, der kræves for at give tilbud på et EU-udbud. Endelig havde 
forsikringsselskaberne svært ved at risikovurdere og prissætte den 
lidt specielle bygningsmasse. Udbudet blev desuden kompliceret 
af, at det forsøgtes gennemført i samarbejde med SFOU, hvis be-
hov og bygningsmasse adskilte sig fra SES’ på vigtige områder. 
Udbudet blev annulleret to gange, før det lykkedes at gennemføre 
udbud efter forhandling med bistand fra en anden mægler. 
 
Mægleraftalen er indgået med den mægler, som bistod med ud-
budet. Opgaven ligger under tærskelværdien og har ikke været i 
EU-udbud. 
 

• Hvordan påvirkes brugere/lejere af ejendommene af forsikrings-
ordningen, f.eks. hvordan håndteres selvrisiko ved skader?  
I 2002 og 2003 var der ingen generel selvrisiko, og de dæknings-
områder, der var behæftet med selvrisiko, lå inden for SES’ an-
svarsområder, dvs. med relation til selve bygningen og de tekniske 
basisinstallationer. Som sådan har brugerne/lejerne været mini-
malt berørt af forsikringsordningen. Omvendt har bruger-
ne/lejerne i visse tilfælde opnået dækning af udgifter til skader, 
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som de tidligere selv ville have afholdt. Med indførelsen af en ge-
nerel selvrisiko på 250.000 kr. fra den 1. januar 2004 vil SES være 
opmærksom på, om skader kan søges dækket hos tredjemand. 
 

 3. Skadestyper og risikostyring 
• Hvordan var antallet af skader fordelt på type (brand, tyveri, hær-

værk m.v.) for henholdsvis 2002 og 2003. Vedlæg udtræk af ska-
desregistreringer fra Willis.  
Skadestatistikker vedlagt. 
 

• Hvilke tiltag er iværksat siden gennemførelsen af privat forsik-
ringstegning for at undgå skader/minimere risikoen for skader?  
SES bestræber sig på at vedligeholde og sikre ejendomme og an-
læg, så skader minimeres og så vidt muligt helt undgås. Det gjorde 
SES også forud for gennemførelsen af privat forsikringstegning. 
 
Forsikringsselskabet tog forbehold for visse typer skader på nogle 
ejendomme, jf. policen. SES har gennemført en konkret vurde-
ring af lønsomheden af og muligheden for at foretage udbedrin-
ger, der kunne føre til fjernelse af forbeholdene, og foretaget ud-
bedringer, hvor det skønnedes hensigtsmæssigt. 
 
En række genopretningsprojekter er iværksat i 2003 og 2004, som 
vil føre til, at de berørte ejendommes stand forbedres med forven-
teligt færre skader til følge.  
 
Bygningssyn og tekniske syn er gennemført med efterfølgende 
udarbejdelse af 10 års budgetter for vedligehold af bygninger og 
tekniske basisinstallationer og prioritering af indsatserne. Denne 
indsats forventes også at føre til en reduktion i antallet af skader. 
 

• Bliver skadesopgørelser og statistikker fra Willis anvendt i forbin-
delse med risikostyring?  
Ja, sammen med resultaterne fra bygningssyn og tekniske syn, 
indrapporteringer fra ejendomsteknikere, eksterne tjenesteydere 
og brugere/lejere, mv. 
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• Har brugen af forsikringsmægler og forsikringsselskab i øvrigt haft 
en indflydelse på styrelsens risikostyring? 
Forsikringsselskab: Forsikringsselskabet tog forbehold for visse ty-
per skader på nogle ejendomme, jf. policen. SES har gennemført 
en konkret vurdering af lønsomheden af og muligheden for at fo-
retage udbedringer, der kunne føre til fjernelse af forbeholdene, 
og foretaget udbedringer, hvor det er skønnet hensigtsmæssigt. 
 
 
Forsikringsmægler: Forsikringsmægleren har ydet rådgivning, dels 
i forbindelse med indførelsen af en generel selvrisiko, dels i kon-
krete situationer, og endelig i forbindelse med udarbejdelsen af 
entrepriseforsikringer. 
 

4. Omkostninger ved forsikringstegning 
• Her ønskes en opgørelse over omkostninger til skader og risiko-

dækning samt indtægter i form af erstatningsudbetalinger for 
2002-2003 samt budgettet for 2004 for SES ejendomme. Neden-
stående tabel bedes anvendt. 

  
 (opgjort i hele tusinde) 2002 2003 2004 
Udgifter     
Forsikringspræmie  5.250.000 5.336.000 3.391.000  

Forsikringsrådgivning 262.000 266.000 287.000  

Skadesudgifter dækket af selvrisiko  0 0 1.300.000  

Øvrige forsikringsudgifter (gebyrer m.v.) 7.000 8.000 0  

Indtægter     

Erstatningsudbetalinger fra forsikringsselskab 1.272.000 1.776.000 ?  

Øvrige indtægter i forbindelse med forsikringssager 0 0 0  

  
 5. Generel vurdering af forsøgsordningen med forsikringstegning 

• Hvad er den samlede vurdering af forsøg med forsikringstegning?  
Evaluering af ordningen pågår og forventes færdig i juni 2004. De 
følgende bemærkninger er foreløbige, og evalueringen kan føre til 
en anderledes vurdering. 
 
Forsikringsordningen blev etableret for at gøre kontorejendoms-
virksomheden i SES sammenlignelig, også på dette punkt, med en 
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privat ejer og udlejer af kontorejendomme. Det formål vurderes 
umiddelbart opfyldt med den eksisterende ordning, især med de 
seneste tilpasninger af forsikringen. 
 
Et andet formål med at etablere forsikringsordningen var, at SES 
skulle tilføres viden og erfaringer med risikostyring fra mægler og 
forsikringsselskab. Dette formål vurderes også opfyldt, jf. ovenfor. 
 
Sammenlignes prisniveauet for forsikringen med DEI er SES’ for-
sikring god og forbedret med de seneste ændringer. Det bemær-
kes, at der må gælde en formodning for, at selvforsikring på lang 
sigt er billigst for SES og staten som helhed – både forsikringssel-
skab (og genforsikringsselskab) og mægler skal jo tjene penge. 
Men forsikringsordningen eliminerer en budgetrisiko. 
 
Administrativt fungerer ordningen fornuftigt i det daglige. Tids-
forbruget er ikke højt og vil blive reduceret i forlængelse af indfø-
relsen af den generelle selvrisiko. 
 
Det første udbud gav visse vanskeligheder, jf. ovenfor. Det er 
SES’ forventning, at både SES, tilbudsgiverne og mægler vil kun-
ne agere væsentligt mere professionelt i forbindelse med et even-
tuelt nyt udbud. 
 
Det skal bemærkes, at SES med ovenstående vurdering af forsøgs-
ordningen med forsikringstegning ikke har forholdt sig til, om det 
generelt er hensigtsmæssigt for statslige institutioner og staten 
som sådan at tegne privat forsikring. Forsøgsordningen er således 
vurderet ud fra forudsætningen i SEA-reformen om, at der skulle 
tegnes en privat forsikring. 
 
En vurdering af om det er hensigtsmæssigt at tegne privat forsik-
ring eller ej vil indgå i SES’ kommende egentlige evaluering af for-
søgsordningen med forsikringstegning, og denne vurdering vil 
formentlig bl.a. være påvirket af, om spørgsmålet anskues fra den 
enkelte statsinstitution eller fra staten samlet.  
 

• Er der eventuelle forslag til alternative forsikringsmodel-
ler/forbedringer af den nuværende ordning? 
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Med tilpasningerne pr. den 1. januar 2004 (generel selvrisiko på 
250.000 kr. pr. skade, omlægning til udbetaling af erstatninger 
uden moms og begrænsning af fredningstillægget til 30 mio. kr. 
pr. år) vurderes det umiddelbart, at ordningen har fundet et for-
nuftigt leje, også prismæssigt og administrationsmæssigt. SES har 
ikke umiddelbart planer om yderligere tilpasninger, og andre til-
tag har ikke været diskuteret med mægleren. 
 
Evalueringen kan give anledning til forslag om tilpasninger 
og/eller alternative modeller. 
 
Jf. ovenfor har det pt. ikke indgået i vurderingen af alternativer, 
om der overhovedet skal tegnes en privat forsikring. 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 



 Omkostningsprincipper for Statens Selvforsikring                                                    Bilag  

Bilag 5 
Forsikringstegning i Statens Forsknings- og 
Uddannelsesbygninger – foreløbig evaluering 
 
Nedenstående bilag er en redegørelse fra Statens Forsknings- og Uddan-
nelsesbygninger omkring forsøgsordningen med forsikringstegning for 
styrelsens ejendomme. Redegørelsen bygger på spørgsmål fra Finansmini-
steriet. 
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Bilag 6 
Cirkulære om selvforsikring i staten 
 
Nedenstående bilag udgør gældende cirkulære om selvforsikring i den 
danske stat. Cirkulæret er udsendt den 22. marts 2004. 
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Bilag 7 
Budgetvejledningen 2.4.4. Selvforsikringsud-
gifter 
 
Nedenstående bilag er et uddrag fra Finansministeriets Budgetvejledning 
og Finansministeriets Økonomisk Administrativ Vejledning. Uddraget 
vedrører selvforsikringsudgifter og specificerer retningslinier for selvforsik-
ring i staten, herunder finansiering af selvforsikringsudgifter. 



 Omkostningsprincipper for Statens Selvforsikring                                                    Bilag  

 

Selvforsikringsudgifter (BV 2.4.4) 
 
Der kan afholdes uforudselige udgifter, der skyldes brand, tyveri, hærværk 
eller anden skade på bygninger, løsøre mv., hvor der som følge af statens 
selvforsikringsordning ikke er tegnet forsikring, jf. Finansministeriets 
cirkulære om statens selvforsikringsordning. 
   
Kan udgifterne ikke afholdes inden for den pågældende bevilling, er der 
adgang til overførsel fra en anden hovedkonto inden for ministerområdet.  
   
Er der er tale om væsentlige merudgifter, bør Finansministeriet orienteres 
på det tidligst mulige tidspunkt.  
   
Er der i et finansår tale om skader inden for det samlede ministerområde 
af helt ekstraordinært omfang, kan merudgifterne søges finansieret af fi-
nanslovens generelle reserver.  
   
Er der tale om totalskade, eller er skaden så omfattende, at der kan opstå 
spørgsmål om væsentlige ændringer af bygninger, anlæg eller driften her-
af, kan der kun disponeres med særskilt forudgående tilslutning fra Fi-
nansudvalget.  
 
Uddybende beskrivelse  
Staten er selvforsikrer, hvilket indebærer, at staten ikke tegner forsikring, 
heller ikke på områder, hvor forsikringstegning i samfundet i øvrigt i al-
mindelighed finder sted. Forsikringstegning kan ske med særlig hjemmel, 
herunder tilladelse fra Finansministeriet. 
  
Der gælder med andre ord et forbud mod, at statsinstitutioner tegner forsik-
ring. Forbuddet gælder også for en række institutioner, der modtager 
statstilskud. 
  
Forbuddet gælder også for risici på Færøerne, i Grønland og i udlandet. 
  
For visse risici er der generelt givet tilladelse til forsikringstegning. 
  

Herudover kan der i konkrete tilfælde af Finansministeriet gives tilladelse 
til forsikringstegning, ligesom der på finansloven eller i lovgivningen i 
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øvrigt kan være givet tilladelse til forsikringstegning i særlige tilfælde. 
 
Reglerne om selvforsikring findes i cirkulære af 22. marts 2004 om selv-
forsikring i staten.   
  
Forbuddet mod forsikringstegning suppleres af særlige budget- og bevil-
lingsregler vedrørende håndteringen af udgifter i anledning af skader mv.  

Forbuddet mod forsikringstegning  
Forbuddet mod forsikringstegning gælder helt generelt.  

Institutioner, der er omfattet af selvforsikringsreglerne må derfor ikke 
tegne forsikring, medmindre forsikringstegning er lovpligtig eller der ge-
nerelt eller konkret er givet tilladelse til det.  
 
Undtagelser  
Lovpligtige forsikringer  
Forsikringstegning kan – og skal – finde sted, hvis forsikringstegning er 
lovpligtig.  

Som eksempel herpå kan nævnes, at indehaveren af et nukleart anlæg her 
i riget skal tegne og opretholde en forsikring til dækning af ansvar for 
nuklear skade.  

På andre områder, hvor forsikringstegning i almindelighed er lovpligtig, 
er der gjort særlig undtagelse for statsinstitutioner. Det gælder på færd-
sels- og arbejdsskadeområdet, hvor pligten til at tegne ansvarsforsikring 
ikke gælder for staten.  

Tilladelsen til at tegne lovpligtige forsikringer, indebærer, at der skal teg-
nes forsikring vedrørende risici i udlandet, hvis selvforsikring er i strid 
med retsprincipperne i det pågældende land.  
 
Generelle undtagelser  
Der er i selvforsikringscirkulæret, budgetvejledningen og andre cirkulærer 
fastsat generelle undtagelser fra forbuddet mod forsikringstegning.  

Der kan således tegnes forsikring for produktansvar og professionelt ansvar i 
forbindelse med indtægtsdækket virksomhed og statsvirksomhedsbevillin-
ger.  
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Der kan endvidere i forbindelse med tjenesterejser til Færøerne, Grønland 
og udlandet tegnes forsikring i overensstemmelse med Finansministeriets 
cirkulære om tjenesterejseforsikringen.  

Der kan desuden tegnes ansvars- og kaskoforsikring for ministerbiler lige-
som der kan tegnes ansvarsforsikring for tjenestebiler i forbindelse med kørsel 
i udlandet, jf. Finansministeriets cirkulære om statens tjenestebiler.  

Der kan i forbindelse med systemeksport på samme vilkår som gælder for 
private virksomheder tegnes forsikring hos Eksport Kredit Fonden mod 
de risici, der er forbundet med betalingen for deres eksport, jf. cirkulære 
om offentlige styrelsers deltagelse i eksportforretninger.  
 
Dispensation og andre særlige undtagelser  
Herudover kan der på særlige områder ved lov – herunder finanslov – eller 
aktstykke være givet tilladelse til forsikringstegning.  

Som eksempel herpå kan nævnes, at visse selvejende institutioner, der er 
omfattet af de såkaldte frihedsaktstykker (Akt 22 4/10 1994 (erhvervssko-
ler) og Akt 226 18/5 1999 (bygningstaxameterordning for seminarier 
m.fl.)), ved optagelse af realkreditlån kan tegne kurssikringsaftaler.  

Herudover kan Finansministeriet meddele dispensation fra forbuddet mod 
forsikringstegning. Dispensationsansøgninger skal forelægges gennem 
vedkommende departement. Dispensation gives ikke ofte og forudsætter, 
at det kan godtgøres, at forsikringstegning vil være økonomisk fordelagtig 
for staten.  

Konsekvenserne af selvforsikringsprincippet  
Staten må – når der ikke er tegnet forsikring – selv bære risikoen for er-
statningsansvar, skader, hændelig undergang m.v., herunder for lånte og 
lejede genstande.  

Selvforsikringsprincippet har ikke betydning for omfanget af statens er-
statningspligt over for andre, herunder ansatte, i tilfælde af skade mv. 
Selvforsikringsprincippet har heller ikke betydning for andres erstatnings-
pligt over for staten. Der kan således i overensstemmelse med almindelige 
erstatningsregler rettes krav mod fx personer, der har forvoldt skade på 
statens ejendom, jf. dog de særlige regler i erstatningsansvarsloven om 
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staten som selvforsikrer, der i visse tilfælde stiller staten, som om forsik-
ring var tegnet.  
 
Statens erstatningsansvar over for andre  
At staten er selvforsikrer, har ikke i sig selv betydning for statens erstat-
ningsansvar over for andre.  

Staten er erstatningspligtig i det omfang, det følger af danske rets almin-
delige erstatningsregler, herunder reglerne i erstatningsansvarsloven.  

Udbetaling af erstatning forudsætter efter budgetvejledningen, at det – 
eventuelt efter indhentet udtalelse fra kammeradvokaten – må anses for 
overvejende sandsynligt, at staten under en retssag ville blive dømt til at 
betale erstatning. Der er således ikke adgang til at udbetale erstatning pr. 
kulance.  
 
Andres erstatningsansvar over for staten  
Staten er som selvforsikrer efter erstatningsansvarslovens § 20 stillet, som 
om der var tegnet forsikring. I praksis gælder dette kun, hvor det i øvrigt 
er normalt at tegne forsikring.  

Det indebærer, jf. erstatningsansvarslovens § 19, stk. 1 og 2, at en skade-
volder ikke vil være erstatningsansvarlig over for staten for tingskade eller 
driftstab, medmindre skaden er forvoldt forsætligt eller ved grov uagt-
somhed, eller skaden er forvoldt ved udøvelse af offentlig eller erhvervs-
mæssig virksomhed eller virksomhed, der kan ligestilles hermed.  

Efter erstatningsansvarslovens § 19, stk. 3, vil en ansat ikke være erstat-
ningsansvarlig for tingskade eller driftstab.  

Erstatningsansvarslovens §§ 19 og 20 gælder ifølge § 21 ikke for erstat-
ningsansvar, der er omhandlet i luftfartsloven, søloven eller færdselslovens 
regler om ansvar for motordrevne køretøjer, eller som i øvrigt er dækket af 
den for køretøjet lovpligtige ansvarsforsikring.  

Bevillingsmæssig behandling af selvforsikring  

Generelt  
Hvor der ikke er tegnet forsikring, er udgangspunktet, at udgifter til er-
statning eller retablering afholdes af den pågældende bevilling.  
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Budgetvejledningens punkt 2.4.4. om selvforsikringsudgifter fastsætter 
dog, at der i forbindelse med uforudselige udgifter, der skyldes skade på 
bygninger, løsøre mv., hvor der som følge af statens selvforsikringsord-
ning ikke er tegnet forsikring, og hvor udgifterne ikke kan afholdes inden 
for den pågældende bevilling, er adgang til overførsel fra en anden hoved-
konto inden for ministerområdet. Bestemmelsen giver ikke adgang til at 
overføre midler fra lovbundne bevillinger.  

Er der er tale om væsentlige merudgifter, bør Finansministeriet orienteres 
på det tidligst mulige tidspunkt.  

Er der i et finansår tale om skader inden for det samlede ministerområde 
af helt ekstraordinært omfang, kan merudgifterne søges finansieret af fi-
nanslovens generelle reserver, dvs. at udgifterne kan afholdes ud over de 
givne bevillinger uden forelæggelse for Finansudvalget mod optagelse på 
TB.  

Er der tale om totalskade, eller er skaden så omfattende, at der kan opstå 
spørgsmål om væsentlige ændringer af bygninger eller anlæg eller driften 
heraf, kan der dog kun disponeres med særskilt forudgående tilslutning 
fra Finansudvalget.  

Det beror på almindelige udgiftspolitiske overvejelser i regeringen, om 
merbevilling skal søges. Formålet med det nævnte krav om orientering af 
Finansministeriet er, at Finansministeriet så tidligt som muligt kan tage 
stilling til de udgiftspolitiske spørgsmål i forhold til sådanne skader.  

På visse områder med hyppig skadesforekomst er der på finansloven fast-
sat særlige "selvrisici", således at skader over dette niveau kan optages på 
TB. Dette er - uanset terminologien - blot udtryk for, at man ikke har 
fundet det hensigtsmæssigt at fastsætte de pågældende styrelsers budget så 
højt, at alle tænkelige skader kan dækkes. Det er en rent budgetmæssig 
konstruktion, der er udtryk for et kompromis mellem forskellige interes-
ser, som det i øvrigt gør sig gældende i den statslige budgetstyring herun-
der i forbindelse med selvforsikringsskader generelt. Også i "selvrisiko"-
tilfældene beror det på almindelige udgiftspolitiske overvejelser, om be-
myndigelsen til at disponere mod optagelse på TB skal udnyttes.  

Særlige regler på de enkelte ministerområder  
De enkelte ministerier har adgang til – inden for de gældende bevillings-
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regler – at tilrettelægge særlige ordninger vedrørende dækning af selvfor-
sikringsskader på ministerområdet.  
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Bilag 8 

Skadesdækning og regnskabsteknisk behand-
ling 
 
I dette bilag gennemgås den bevillings- og regnskabsmæssige behandling 
af institutionens præmiebetaling og opgørelse af aktiver og passiver i for-
bindelse med skadeshændelser er. 
 
Det foreslås, at institutionernes præmie til den fælles statslige forsikrings-
ordning fratrækkes bevillingen ved årets start. Således er der tale om en 
simpel ordning, hvor præmien automatisk beregnes på baggrund af insti-
tutionens opgørelse af materielle aktiver ultimo foregående finansår og 
fratrækkes institutionens givne bevilling. 
 
På baggrund af de samlede skadesudgifter i finansåret, der tæller skader 
over 0,2 mio. kr., får institutionen dækning af skadesudgifter gennem 
forsikringsordningen. Institutionen har en selvrisiko, hvilket betyder, at 
institutionen selv skal dække en del af de samlede skadesudgifter af egen 
bevilling. Institutionens selvrisiko beregnes som 2 pct. af institutionens 
samlede bruttoudgifter i finansåret, dog maksimalt 5 mio. kr. Refusionen 
fra forsikringsordningen vil således udgøre institutionens samlede skades-
udgifter for skader over 0,2 mio. kr. med fradrag af institutionens selvrisi-
ko. I nedenstående boks eksemplificeres det hvordan skadesomkostninger 
dækkes af henholdsvis institution og forsikringsordning.  
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Boks 1. Eksempel på skadesrefusion fra den statslige forsikringsordning. Beregning af 
institutionens samlede udgifter til skader og risikodækning 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Resultatopgørelsen 
Når en institution almindeligvis får skader skal skadesudgifterne indreg-
nes (nedskrivningen af aktiver) i resultatopgørelsen. Hvis skaderne opfyl-
der krav til dækning af skadesudgifter fra den fælles pulje, og institutio-
nen derfor får udbetalt skadeserstatning, indregnes i resultatopgørelsen 
kun den eventuelle forskel mellem værdien af skaderne og forsikrings-
summen, som selvrisikoen udgør. Hvis der som i eksemplet bliver ødelagt 
værdier i en institution for 6,65 mio. kr., og institutionen får udbetalt 4,5 
mio. kr. i forsikring skal værditabet opgøres i resultatopgørelsen som eks-
traordinære omkostninger, mens erstatningsudbetalingen indregnes i re-
sultatopgørelsen som en ekstraordinær indtægt. Institutionen vil derved 

En institution har samlede materielle aktiver for 150 mio. kr., bruttodriftsudgifter 
for 100 mio. kr. og betaler en årlig præmie på 0,5 promille af værdien af de samlede 
aktiver, hvilket svarer til 0,075 mio. kr. 
 
Tabel 1. Institutionens samlede udgifter til skader og refusion fra fælles pulje  
Skade 1 1,00 mio. kr. 
Skade 2 0,50 mio. kr. 
Skade 3 5,00 mio. kr. 
Skade 4 0,15 mio. kr. 
Skadesudgifter i alt 6,65 mio. kr. 
Refusion fra fælles pulje - 4,50 mio. kr.  
Institutionens egenbetaling til skader   2,15 mio. kr.   
Note: Det skal bemærkes, at institutionen i finansåret har haft særdeles høje skadesudgifter 
med en tilsvarende høj refusion fra den interne forsikringsordning. Det forventes dog, at institutionens 
samlede refunderede skadesudgifter over en årrække vil balancere med præmieindbetalingerne til den 
fælles pulje, således at præmieberegningen kan siges at være aktuarmæssig fair.  
 
Institutionen har samlede skader for 6,65 mio. kr. i året, men det er dog kun de 
6,50 mio. kr., der indgår i forsikringsordningen, idet skaden skal udgøre mere end 
0,20 mio. kr. Institutionens selvrisiko på 2 pct. af de samlede bruttodriftsudgifter 
udgør 2,00 mio. kr. Den samlede refusion fra den fælles statslige forsikringsordning 
udgør således 4,50 mio. kr., mens institutionen selv må dække selvrisikoen og små 
skader under 0,20 mio. kr. svarende til en egenbetaling på 2,15 mio. kr. Idet insti-
tutionens præmie udgør 0,075 mio. kr. bliver institutionens samlede omkostninger 
til skades- og risikodækning 2,90 mio. kr.    
 
Tabel 2. Institutionens samlede udgifter til skader og risikodækning 
Institutionens egenbetaling til skader   2,15 mio. kr.   
Risikodækning (præmie) 0,075 mio. kr. 
Institutionens samlede udgifter til skades og risikodækning 2,23 mio. kr. 
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som følge af skaderne på 6,65 mio. kr. få et forringet resultat på 2,15 mio. 
kr., som enten skal dækkes via tidligere opsparet overskud, ved andre re-
sultatforbedringer i tabsåret eller ved afvikling inden for de næste 4 år. 
Som det vil fremgå af nedenstående eksempel forudsættes institutionens 
egenudgifter til skader på 2,15 mio. kr.  dækket via resultatforbedringer 
(overskud på de ordinære poster) i tabsåret, jf. figur 3.    

Balancen 
På balancen reduceres værdien af det materielle anlægsaktiv som følge af 
skaderne. Samtidig gælder et soliditetskrav, ifølge hvilket institutionen 
skal nedbringe den langsigtede gæld på passivsiden, således at den langsig-
tede gæld ikke overstiger den bogførte værdi af institutionens aktiver. 
 
Institutionen har derfor to muligheder; enten at anvende likviderne fra 
skadeserstatningen til at nedbringe den langfristede gæld eller til at øge 
værdien af anlægsaktiver ved at genanskaffe nye anlægsaktiver for skades-
erstatningen. I følgende eksempel har institutionen benyttet skadeserstat-
ningen til at nedbringe den langfristede gæld. 
 
Som det fremgår af figur 1 har institution før skadeshændelser i året ma-
terielle aktiver for 150 mio. kr., jf. boks 1, fordelt på henholdsvis bygnin-
ger, transportmateriale, inventar m.v. Aktiverne er finansieret af gæld på 
SKB-konto, hvilket fremgår af balancens passivside. 
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Figur 1. Institutionens balance før skadeshændelser og erstatningsudbetalinger  (op-
gjort i mio. kr.) 

 
 
I figur 2 har institutionen nedskrevet sine aktiver med 6,65 mio. kr., 
der udgør værdien af de tabte aktiver ved skadeshændelserne. Samti-
dig har institutionen nedbragt den langfristede gæld med tilsvarende 
beløb, dels finansieres ved skadeserstatningen på de 4,5 mio. kr. og 
dels selvfinansieret via besparelse på 2,2 mio. kr. Dette fremgår af 
pengestrømsopgørelsen figur. 3. Ønsker institutionen at genanskaffe 
de tabte aktiver, må den således optage langfristet gæld til finansiering 
af de nye aktiver. Institutionen er dog stillet som før skadeshændel-

Aktiver   Passiver  

Anlægsaktiver:   Egenkapital;  
Immaterielle anlægsaktiver X  Startkapital  X 

   Op- og nedskrivninger X 

Materielle  anlægsaktiver   Reserveret egenkapital X 

Grunde, arealer og bygninger  100,00  Henlæggelser X 

Produktionsanlæg og maskiner    Overført overskud X 
Transportmateriel  40,00  Egenkapital i alt  X 
Inventar og IT udstyr  10,00    
Veje, broer mv. X  Hensatte forpligtelser i alt  X 
Produktion for egen regning X    

Materielle anlægsaktiver i alt  150,00  
Langfristede gældsforplig-
telser:  

   Gæld på SKB-konto 150,00 
Finansielle  anlægsaktiver: X  Prioritetsgæld  X 
Statsforskrivning X  Anden langfristet gæld  X 

Øvrige finansielle anlægsaktiver X  
Langfristede gældsforpligtel-
ser i alt  150,00 

Finansielle anlægsaktiver i alt X    

   
Kortsigtede gældsforpligtel-
ser:  

Anlægsaktiver i alt  150,00   
Leverandører af varer og 
tjenesteydelser  X 

   Anden gæld  X 
Omsætningsaktiver:   Deposita  X 

Varebeholdninger  X  
Forudbetalte indtægter, 
tilskud mv. X 

Tilgodehavender X  Periodiseret bevilling X 
Værdipapirer m.v. i alt  X  Øvrige periodiseringer X 

Likvide beholdninger i alt  X  
Kortfristede gældsforplig-
telser i alt  X 

     
Omsætningsaktiver i alt  X  Gældsforpligtelser i alt  150,00 
     
Aktiver i alt  150,00  Passiver i alt  150,00 
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serne, hvor værdien af materielle anlægsaktiver svarer til værdien af 
den langfristede gæld.  
 
Figur 2. Institutionens balance efter skadeshændelser og erstatningsudbetalinger  
(opgjort i mio. kr.) 

 
 
 
 
 
 
 
 

Aktiver   Passiver  

Anlægsaktiver:   Egenkapital;  
Immaterielle anlægsaktiver X  Startkapital  X 

   Op- og nedskrivninger X 

Materielle  anlægsaktiver: X  Reserveret egenkapital X 

Grunde, arealer og bygninger  94,00  Henlæggelser X 

Produktionsanlæg og maskiner    Overført overskud X 
Transportmateriel  39,35  Egenkapital i alt  X 
Inventar og IT udstyr  10,00    
Veje, broer mv. X  Hensatte forpligtelser i alt  X 
Produktion for egen regning X    

Materielle anlægsaktiver i alt  143,35  
Langfristede gældsforplig-
telser:  

   Gæld på SKB-konto 143,35 
Finansielle  anlægsaktiver: X  Prioritetsgæld  X 
Statsforskrivning X  Anden langfristet gæld  X 

Øvrige finansielle anlægsaktiver X  
Langfristede gældsforpligtel-
ser i alt  143,35 

Finansielle anlægsaktiver i alt X    

   
Kortsigtede gældsforpligtel-
ser:  

Anlægsaktiver i alt  143,35  
Leverandører af varer og 
tjenesteydelser  X 

   Anden gæld  X 
Omsætningsaktiver:   Deposita  X 

Varebeholdninger  X  
Forudbetalte indtægter, 
tilskud mv. X 

Tilgodehavender X  Periodiseret bevilling X 
Værdipapirer m.v. i alt  X  Øvrige periodiseringer X 

Likvide beholdninger i alt  X  
Kortfristede gældsforpligtel-
ser i alt  X 

     
Omsætningsaktiver i alt  X  Gældsforpligtelser i alt  143,35 
     
Aktiver i alt  143,35  Passiver i alt  143,35 
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Figur 3. Institutionens pengestrømsopgørelse  (opgjort i mio. kr.) 

 
Som det ligeledes fremgår af pengestrømsopgørelsen (figur 3) har 
institutionen nedbragt sin finansielle gæld med 6,65 mio. kr. Likvider 
til nedbringelse af gælden fremkommer dels ved erstatningen fra den 
fælles pulje (4,50 mio. kr.) og dels fra institutionens ordinære drift 
(2,15 mio. kr.). 
 

 
 

Pengestrømsopgørelse  
Nettoresultat  X 

Reguleringer X 

Ændring i driftskapital X 

Pengestrømme fra ordinær drift for fin. poster 2,15 

Finansielle indtægter X 

Finansielle omkostninger X 

Pengestrømme fra ordinær drift X 

Andre driftsindtægter X 

Andre driftsomkostninger X 

Ekstraordinære indtægter  4,50 

Ekstraordinære omkostninger X 

Bortfald af bevilling X 

Pengestrømme fra driftsaktivitet 6,65 

Køb af immaterielle anlægsaktiver X 

Salg af immaterielle anlægsaktiver X 

Køb af materielle anlægsaktiver X 

Salg af materielle anlægsaktiver X 

Ændring i finansielle anlægsaktiver X 

Pengestrømme fra investeringsaktivitet X 

Ændring i prioritetsgæld -6,65 

Ændring i anden langfristet gæld X 

Pengestrømme fra finansieringsaktivitet 0 
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Bilag 9 

Statslige institutioners størrelse på baggrund 
af bruttodriftsudgifter 
 
Nedenstående tabel viser samtlige statslige institutioner størrelse kategori-
seret på baggrund af institutionernes bruttodriftsudgifter. 
 
Tabel 1. Statslige institutioners størrelse kategoriseret på baggrund af institutionernes 
bruttodriftsudgifter1 
Kategorisering af 
institutionernes 
bruttodriftsudgifter 

0-10   
mio. 
kr. 

10-100 
mio. kr. 

100-250 
mio. kr. 

250-
1.000 

mio. kr. 

1.000- 
mio. 
kr.  

I alt 

Antal institutioner 69 100 41 21 12 243
Summen af brut-
todriftsud-gifterne 
(mio. kr.) 332 4.189 6.443 8.638 44.661 64.263

Note; 
1 Det er i dag ikke muligt at kategorisere de statslige institutioner på baggrund af deres bruttodriftsomkostnin-
ger. Set som et gennemsnit over flere statslige institutioner må det dog forventes, at bruttodriftsudgifterne ikke 
afviger væsentligt for bruttodriftsomkostningerne. 
 
Tabel 1 viser en oversigt over statslige institutioners størrelse kategoriseret 
på baggrund af institutionernes bruttodriftsudgifter, der benyttes som en 
approksimation for statens bruttodriftsomkostninger.  
 
Det fremgår af tabellen, at ud af 243 statslige institutioner har 69 institu-
tioner bruttodriftsudgifter på under 10 mio. kr. Disse institutioners sam-
lede bruttodriftsudgifter udgør dog kun 332 mio. kr. svarende til 0,5 pct. 
af statens samlede bruttodriftsudgifter og må forventes kun at råde over 
en marginal del af statens aktiver.  
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Bilag 10 

Opgørelse af værdien af statslige ejendomme 
 

Statens ejendomme udgør en meget væsentlig del af statens materielle 
aktiver. I nedenstående tabel gives en oversigt over antallet af statens 
ejendomme, matrikulært areal, bygningsareal og ejendomsvurdering.  
 
Tabel 1. Antallet af ejendomme, matrikulært areal, bygningsareal og ejendomsvurde-
ring for alle statslige institutioner (SE-registret 2003) 
Institution Antal ejen-

domme 
Matrikulært
areal (m²) 

Bygnings-
areal (m²) 

Ejd.vurd. 
 (mio. kr.) 

S-FoU 134 10.101.966 1.273.098 11.412

Skov- og Naturstyrelsen  607 1.892.625.779 251.984 5.458
Slots- og Ejendomsstyrelsen  170 4.995.890 598.947 5.337
Forsvarets Bygningstjeneste  423 274.144.253 2.196.951 4.306
Politiet 145 1.079.344 311.816 2.424
Kriminalforsorgen  93 28.302.947 299.372 809
Nationalmuseet  39 741.921 84.862 746
Danmarks JordbrugsForskning  26 13.053.046 155.741 669
Domstolsstyrelsen  94 233.804 91.502 584
FødevareErhverv  312 126.100.734 27.332 446
Statens Serum Institut  3 1.228.017 54.783 411
Forskningscenter Risø  6 2.377.842 61.712 366
Det Kongelige Teater  5 17.965 35.773 364
Det Kongelige Bibliotek  1 10.082 20.520 350
Udlændingestyrelsen  37 652.824 108.448 328
Fødevaredirektoratet  4 62.253 22.837 305
Statens Bilinspektion  47 300.977 31.676               204 
Statens Museum for Kunst  1 8.240 24.106               200 
Vejdirektoratet  331 16.856.511 48.797               199 
Danmarks Veterinærinstitut  9 97.496 28.684               172 
Beredskabsstyrelsen  23 532.374 66.775               159 
Statsbiblioteket  1 0 13.161               149 
Danmarks Miljøundersøgelser  3 8.245 11.491               130 
Øvrige institutioner 355 48.886.900 288.128               940 
I alt 2.869 2.422.419.410 6.108.496 36.466
Note: SE-registret indeholder en opgørelse af alle statslige ejendomme, dog undtaget veje. Opgø-
relsen for Banestyrelsens område er dog ikke komplet. Endvidere kan det bemærkes, at Domstols-
styrelsens ejendomme per 1. januar 2005 er overført til Slots- og Ejendomsstyrelsen, hvilket der 
ikke er korrigeret for i tabellen. 
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Opgørelsen er baseret på SE-registret. Ejendomsvurderingen skal dog 
tages med forbehold, idet opgørelsen sandsynligvis undervurderer værdien 
af statslige ejendomme, blandt andet fordi opgørelsen ikke er komplet. 
Det bemærkes dog også, at ejendomsværdien ikke alene omfatter værdien 
af bygningerne, men også af jorden (matrikulært areal).  
 
Tabel 2. Ejendomsvurdering for alle statslige ejendomme opgjort efter ministerium 
(mio. kr., SE-registret 2003)  

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
Tabel 2 viser ejendomsvurderingen for statslige ejendomme opgjort efter 
ministerområde med SEA-ejendomsvirksomhederne adskilt. Det fremgår, 
at knap halvdelen af de statslige ejendomme målt på ejendomsvurdering 
allerede følger omkostningsprincipper med hensyn til forsikringstegning. 
Af de øvrige ejendomme der endnu ikke følger omkostningsprincipper 
henhører en stor del under Miljø-, Forsvars- og Justitsministeriet. 
  
Tabel 2 viser ejendomsvurderingen for statslige ejendomme opgjort efter 
ministerområde med SEA-ejendomsvirksomhederne udskilt. SEA-

Ministerium 
Ejendomme 

SEA Øvrige Alle 
§ 6. Udenrigsministeriet  0,0 0,0
§ 7. Finansministeriet 5.337,3 3,8 5.341,0
§ 8. Økonomi- og Erhvervsministeriet  1,0 1,0
§ 11. Justitsministeriet  3.817,0 3.817,0
§ 12. Forsvarsministeriet  4.408,9 4.408,9
§ 15. Socialministeriet  22,2 22,2
§ 16. Indenrigs- og Sundhedsministeriet  569,8 569,8
§ 18. Ministeriet for Flygtninge,  
         Indvandrere og Integration  327,9 327,9
§ 19. Ministeriet for Videnskab, Teknologi 
         og Udvikling 11.411,9 410,8 11.822,7
§ 20. Undervisningsministeriet  144,0 144,0
§ 21. Kulturministeriet  2.300,4 2.300,4
§ 22. Kirkeministeriet  2,7 2,7
§ 23. Miljøministeriet  5.587,3 5.587,3
§ 24. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug 
         og Fiskeri  1.671,2 1.671,2
§ 28. Trafikministeriet  449,9 449,9
I alt 16.749,1 19.716,9 36.466,0
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ejendomsvirksomhederne (Slots og Ejendomsstyrelsen og Statens Forsk-
nings- og Uddannelsesbygninger) er, som beskrevet i kapitel 2, allerede 
omfattet af omkostningsprincipper i form af privat forsikringstegning. 
Endvidere udgør en stor af Slots- og Ejendomsstyrelsens ejendomsværdier 
slotte og haver, der har karakter af nationalejendom. Den samlede ejen-
domsværdi af S-FoU og SES udgør ca. 16,7 mia. kr.  
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Bilag 11 
Opgørelse af værdien af statsligt løsøre 
 
Der er ikke foretaget en samlet opgørelse af værdien af statens løsøre. I 
tabel 1 er i stedet for opgivet statens samlede investeringer i 2002 i løsøre 
,med en levetid på over ét år og af en betydelig størrelse.  
 
Tabel 1. Investeringer i maskiner, materiel og andet inventar (regnskabskonto 152x, 
314x og 324x) for alle statslige institutioner (mio. kr., regnskabet 2002) 
Institution Forsvaret Universiteter Øvrige Alle 
Forsvarskommandoen 2.202,5   2.202,5 
Politiet og anklagemyndigheden m.v.    187,5 187,5 
Inv. vedr. lufttrafiktjeneste Danmark m.v.    164,6 164,6 
Københavns Universitet   163,5  163,5 
Aarhus Universitet   117,4  117,4 
Hjemmeværnet 83,0   83,0 
Syddansk Universitet   80,5  80,5 
Udenrigstjenesten   69,6 69,6 
Aalborg Universitet   59,5  59,5 
Int. finansieret NATO-investeringsprogram  46,2   46,2 
Forskningscenter Risø    45,8 45,8 
Statens Serum Institut   43,0 43,0 
Regeringens fællesudgifter vedr. EU-
formandskabet    36,9 36,9 
Den Kgl. Veterinær- og Landbohøjskole   36,6  36,6 
Handelshøjskolen i København   36,5  36,5 
Redningsberedskabet   36,2 36,2 
Statsbiblioteket og statens avissamling i Århus    34,4 34,4 
Fødevaredirektoratet   32,7 32,7 
Roskilde Universitetscenter   29,0  29,0 
DNLB Universitetsbiblioteket   28,6 28,6 
Forsvarskommandoen materielinvesteringer 27,2   27,2 
Kriminalforsorgen i anstalter og frihed    26,9 26,9 
Banestyrelsen anlæg   25,6 25,6 
ToldSkat   25,5 25,5 
Øvrige institutioner 29,3 33,5 743,8 806,6 
I alt 2.388,2 556,4 1.501,1 4.445,7 
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Tabel 1 viser, at statens investeringer i løsøre samlet udgjorde ca. 4,4 mia. 
kr. i 2002, hvoraf ca. halvdelen udgøres af Forsvarskommandoen. De 
årlige investeringer giver dog ikke et direkte udtryk for værdien af statens 
løsøre. Men hvis det forudsættes, at investeringsniveauet i staten har været 
forholdsvis konstant over en årrække, så vil værdien af statens løsøre svare 
til den økonomiske levetid af de pågældende aktiver multipliceret med de 
årlige investeringer.  
 
Tabel 2. Levetid for maskiner, inventar mv.  
Løsøre Levetid (år) 
Radaranlæg 20 
Installationer  10-20 
Produktionsmaskiner mv.  10 
Skovningsmaskiner 10 
Laboratoriemaskiner 8-10 
Kantinemaskiner 5-7 
Inventar 3-5 
IT-server, AV-udstyr 5 
IT-specialudviklede applikationer 5 
IT-hardware 3 
IT-licenser Licensens varighed 
Udvikling og videreudvikling af IT-software Projektets varighed 

Kilde: Økonomistyrelsen 

 
Den økonomiske levetid for forskellige maskiner, inventar mv. er opgjort 
i tabel 2. Levetiden svinger fra 3- 20 år. Hvis det antages, at den gennem-
snitlige levetid er ca. 10 år, så kan et groft estimat af statens værdier i løs-
øre opgøres til ca. 44,5 mia. kr., jf. tabel 3. En mere præcis opgørelse og 
et mere præcist billede af værdien af statens løsøre, vil blive opnået i for-
bindelse med overgangen til omkostningsregnskaber, hvor værdien af 
statslige institutioners løsøre vil blive gjort op i forbindelse med udarbej-
delsen af åbningsbalancer. 
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Tabel 3. Investeringer i og nuværende estimeret værdi af maskiner, materiel og andet 
inventar (regnskabskonto 152x, 314x og 324x) fordelt på ministerier (mio. kr., regn-
skabet 2002) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ministerium Investerin-
ger  2002 

Nuværende 
estimeret 

værdi 
§  3. Folketinget 16,8 168,2
§  5. Statsministeriet 4,5 44,7
§  6. Udenrigsministeriet 107,8 1.078,4
§  7. Finansministeriet 13,9 139,3
§  8. Økonomi- og Erhvervsministeriet 76,5 764,7
§  9. Skatteministeriet 29,7 297,0
§ 11. Justitsministeriet 252,4 2.524,4
§ 12. Forsvarsministeriet 2.388,2 23.882,0
§ 15. Socialministeriet 15,6 155,7
§ 16. Indenrigs- og Sundhedsministeriet 146,8 1.467,7
§ 17. Beskæftigelsesministeriet 27,9 278,6
§ 18. Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration 16,0 159,6
§ 19. Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling 634,8 6.348,4
§ 20. Undervisningsministeriet 38,4 383,5
§ 21. Kulturministeriet 176,7 1.766,6
§ 22. Kirkeministeriet 0,1 1,2
§ 23. Miljøministeriet 45,7 456,6
§ 24. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 107,0 1.069,8
§ 28. Trafikministeriet 347,1 3.470,7
I alt 4.445,7 44.457,1
Note: I den estimerede nuværende værdi antages det, at aktivernes gennemsnitlige levetid udgør 10 år og at  
investeringsniveauet de seneste ti år har været holdt konstant på niveauet for 2002 i reale termer. 
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Bilag 12 

Opgørelse af værdien af statsligt transportma-
teriel 
 
Ligesom for løsøre er det ikke på nuværende tidspunkt muligt at foretage 
en samlet opgørelse af værdien af statens transportmateriel. Der kan dog – 
på samme vis som for løsøre, jf. bilag 11 – foretages et skøn. Tabel 1 viser 
statens samlede investeringer i 2002 i transportmateriel samt et skøn over 
den nuværende værdi af transportmateriel fordelt på ministerområder. 

 
Tabel 1. Erhvervelse af transportmateriel i 2002 fordelt på ministerier 
 
Ministerium 

Investeringer  
2002 

Nuværende esti-
meret værdi 

§ 5. Statsministeriet 0,5 2,5 
§ 6. Udenrigsministeriet 8,5 42,5 
§ 7. Finansministeriet 0,4 2,0 
§ 8. Økonomi- og Erhvervsministeriet 0,1 0,5 
§ 9. Skatteministeriet 2,2 11,0 
§ 11. Justitsministeriet 49,4 247,0 
§ 12. Forsvarsministeriet 399,6 1998,0 
§ 16. Indenrigs- og Sundhedsministeriet 9,9 49,5 
§ 17. Beskæftigelsesministeriet 0,3 1,5 
§ 18. Min. for Flygtn., Indvandr. og Integration 0,1 0,5 
§ 19. Min. for Videnskab, Tekn. og Udvikling 6,4 32,0 
§ 20. Undervisningsministeriet 0,1 0,5 
§ 21. Kulturministeriet 0,8 4,0 
§ 23. Miljøministeriet 11,0 55,0 
§ 24. Min. for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 5,6 28,0 
§ 28. Trafikministeriet 94,8 474,0 
I alt 589,7 2948,5 

Note: I den estimerede nuværende værdi antages det, at aktivernes gennemsnitlige levetid udgør 5 år og at 
investeringsniveauet de seneste ti år har været holdt konstant på niveauet for 2002 i reale termer. 
 
Af tabellen fremgår det, at der samlet er erhvervet materielle aktiver for en 
værdi af 589,7 mio. kr. i staten i 2002. Med en forventet gennemsnitlig 
økonomisk levetid på ca. 5 år svarer det til en samlet værdi af transport-
materiel i staten på ca. 2,9 mia. kr. Heraf udgør Forsvarsministeriet over 
halvdelen.  
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Bilag 13 

Registrerede udgifter til statens erstatninger  

Der registreres ikke særskilt i statens regnskabsregister på udgifter til ska-
der vedrørende statslige institutioners løbende drift. Der sker dog en sær-
skilt registrering af statens skadesudgifter i forbindelse med erstatninger til 
personer, hvor erstatningen har karakter af et engangstilskud, som ikke 
vedrører den almindelige drift, jf. tabel 1.  

Tabel 1. Opgørelse af erstatninger ydet som investeringstilskud i 2002 (regnskabskon-
to 55.30) 
Erstatninger Mio. kr. 

 
Erstatning til ofre for forbrydelser (§11.23.11) 57,6
Erstatninger i fredningssager og ekspropriationserstatninger (§23.51.01) 19,6
Erstatning i anledning af strafferetlig forfølgning (§11.23.06) 10,5
Erstatninger for bygningsudgifter, tabte lejeindtægter mv. (§ 24.32.02) 1,6
Erstatninger i forbindelse med tinglysningsfejl (§11.42.03) 1,1
Øvrige erstatninger 1,8
Erstatninger i alt 92,2

Kilde: Statsregnskabsregisteret 2002 

Som det fremgår af tabellen blev der i 2002 udbetalt erstatninger for i alt 
92,2 mio. kr. Erstatninger til ofre for forbrydelser udgør over halvdelen af 
samtlige erstatninger, herudover er der også væsentlige erstatninger for-
bundet med fredningssager og ekspropriation, strafferetlig forfølgning, 
bygningsudgifter og tabte lejeindtægter m.v. samt tinglysningsfejl.   

 
 
 
  

 


