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Forsvarsministeriet. København, den 2. maj 2016.

a. Forsvarsministeriet anmoder hermed om Finansudvalgets tilslutning til at anvende op til 119,0 mio.
kr. i perioden 2016-2017 til genopbygning af Forsvarets EH101 helikopter, halenummer M-518, der
den 11. oktober 2014 havarerede i Afghanistan.

Af den samlede udgift på 74,0 mio. kr. i 2016, afholdes 68,0 mio. kr. af den på finansloven opførte
bevilling på 1.572,3 mio. kr. til § 12.13.04. Materielanskaffelser og 6,0 mio. kr. af den på finanslo-
ven opførte bevilling på 3.821,7 mio. kr. til § 12.13.02. Materieldrift.

b. Den 11. oktober 2014 havarerede EH101 helikopteren M-518 i Afghanistan. I perioden marts – ok-
tober 2015 har helikopterleverandøren i samarbejde med Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbs-
styrelse gennemført en omfattende teknisk skadesvurdering af M-518 med henblik på at identificere,
hvilke reparationer der skal udføres, så helikopteren kan konfigureres som de øvrige EH101 helikop-
tere.

Forsvarets operative opgaveløsning, samt træning og styrkeproduktion er udfordret af den man-
glende helikopter.

Genopbygningen forventes påbegyndt i 2016 og afsluttet i 2017 med henblik på levering senest i
2018.

Samlet set estimerer Forsvarsministeriet at skulle afholde materielrelaterede udgifter for ca. 119,0
mio. kr. Udgifterne består af følgende elementer:

Anskaffelsesudgifter, § 12.13.04. Materielanskaffelser (anlægsbev.) ca.107,0 mio. kr.
Anskaffelsesudgifter, § 12.13.02. Materieldrift (driftsbev.) ca. 12,0 mio. kr.

Udgifter på finanslovsbevilling § 12.13.02. Materieldrift svarende til ca. 12,0 mio. kr., omfatter
projektadministration, herunder konsulentstøtte, studier, tidsbegrænset ansættelse af projektmedar-
bejdere, dokumentation og rejseudgifter samt genanskaffelse/reparation af rolleudstyr, der er specifik
for de danske EH101 helikoptere.
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I 2001 anskaffede forsvaret 14 EH101 helikoptere for samlet ca. 3 mia. kr. (PN2001) med en gen-
nemsnitspris på ca. 214 mio. kr. (PN2001). Det er ikke længere muligt at anskaffe en ny helikopter i
samme konfiguration som de øvrige af Forsvarets EH101 helikoptere, idet vitale komponenter, som
indgår i konfigurationen, ikke længere produceres.

Da projektets endelige udgiftsfordeling på finansår først vil kunne fastlægges i forbindelse med
kontraktindgåelse, er de samlede forventelige udgifter foreløbigt påregnet afviklet med følgende be-
løb:

§ 12.13.04. § 12.13.02.
Finansåret 2016: 68,0 mio. kr. 6,0 mio. kr.
Finansåret 2017: 39,0 mio. kr. 6,0 mio. kr.
I alt 107,0 mio. kr. 12,0 mio.kr.

Der vil kunne ske ændringer i betalingsafløbet.
Finansudvalget vil blive orienteret i tilfælde af væsentlige ændringer i projektet.
Erhvervsstyrelsen er orienteret om projektets indhold. Der er ikke krav om industrisamarbejde i

henhold til gældende regler på området.

c. Det er ved større materielanlægsanskaffelser med en samlet kontraktsum på 60 mio. kr. eller dero-
ver forudsat, at de foreslåede dispositioner først kan gennemføres efter særskilt forelæggelse for Fi-
nansudvalget, jf. særlig bevillingsbestemmelse til budgetvejledningens pkt. 2.8.3 på § 12.13.04. på
finansloven for 2016.

d. - - -

e. Under henvisning til ovenstående anmodes hermed om Finansudvalgets tilslutning til at anvende
op til 119,0 mio. kr. i perioden 2016-2017 til genopbygning af Forsvarets EH101 helikopter, hale-
nummer M-518, der den 11. oktober 2014 havarerede i Afghanistan.

Af den samlede udgift på 74,0 mio. kr. i 2016, afholdes 68,0 mio. kr. af den på finansloven opførte
bevilling på 1.572,3 mio. kr. til § 12.13.04. Materielanskaffelser og 6,0 mio. kr. af den på finanslo-
ven opførte bevilling på 3.821,7 mio. kr. til § 12.13.02. Materieldrift.

f. Finansministeriets tilslutning foreligger.

København, den 2. maj 2016

PETER CHRISTENSEN

/ Mikkel Nielsen Østergaard

Til Finansudvalget.
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Tiltrådt af et flertal i Finansudvalget den 19-05-2016 (udvalget med undtagelse af Alternativets medlem, der stemte
imod aktstykket).
Alternativets medlem af udvalget udtaler, at Alternativet oplever en stadig mere fastlåst og militæraktivistisk brug
af midlerne på det danske forsvarsbudget. Senest gennem en meget lukket proces om indkøb af nye kampfly. Selv-
om Alternativet ønsker at bakke pragmatisk op om forsvarets behov - på trods af uenighed om den førte forsvars-
og sikkerhedspolitik - vælger ALT nu at sige stop, da vi ikke oplever, at der er en klar vision for Danmarks sikker-
hedspolitiske bidrag. En sådan vision og plan vil gøre det muligt at prioritere de aktiviteter, der rent faktisk giver
det mest værdiskabende bidrag til den nationale og internationale sikkerhedspolitik.
Enhedslistens medlem af udvalget udtaler, at Enhedslisten ikke støtter den danske indsats i Afghanistan og ønsker
således både personale og materiel trukket ud af den mission.
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