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Besvarelse af spørgsmål 7 alm. del stillet af udvalget den 31. oktober 
2017 efter ønske fra Pelle Dragsted (EL). 
 

Spørgsmål: 
Ministeren bedes redegøre for, hvad den gennemsnitlige årlige udgift er 
for staten i forbindelse med konkurser og tvangsopløsninger af selskaber, 
herunder udspecificeret på forskellige typer af selskaber (f.eks. A/S, K/S, 
IVS etc.) 
 

Svar: 
Erhvervsministeriet er ikke i besiddelse af en opgørelse eller kan trække 
de fornødne data, til at oplyse hvad den gennemsnitlige årlige udgift er for 
Erhvervsministeriet i forbindelse med konkurser og tvangsopløsninger af 
selskaber, heller ikke fordelt på forskellige typer selskaber.   
 
Til besvarelse af spørgsmålet har Erhvervsministeriet indhentet bidrag fra 
Justitsministeriet. Justitsministeriet har den 15. november oplyst Er-
hvervsministeriet, at Domstolsstyrelsen har oplyst at: 
 

”Domstolsstyrelsen har foretaget et groft estimat over domsto-
lenes udgifter forbundet med tvangsopløsningssager og kon-
kurssager i de seneste tre år. Estimatet fremgår af tabellerne 
nedenfor. 
 

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2017-18
ERU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 7
Offentligt



 

 
2/3 

 
 
Domstolene vil formentlig kunne finde oplysninger om dom-
stolenes udgifter på forskellige typer af selskaber ved en ma-
nuel gennemgang af samtlige sager i sagsbehandlingssyste-
met. Det vil være en ressourcekrævende opgave, som vi ikke 
på det foreliggende grundlag har fundet anledning til at iværk-
sætte.  
 
Domstolsstyrelsen er endvidere ikke i besiddelse af statistik, 
hvor antallet af tvangsopløsnings- og konkurssager opdeles på 
forskellige selskabstyper. Som følge heraf kan den gennem-
snitlige udgift pr. sag heller ikke umiddelbart opdeles på sel-
skabstyper.  
 
Domstolsstyrelsen har i estimatet taget udgangspunkt i tabel 6 
under retternes hovedkonto på finansloven (11.41.02. Retter-
ne). Her er de samlede driftsudgifter for de forskellige sags-
områder ved domstolene anført, herunder vedrørende skifte-
sager. De samlede udgifter til generel ledelse og administrati-
on samt hjælpefunktioner er ved analysen fordelt forholds-
mæssigt på de sagsområder, som domstolene varetager. Her-
udover er der gjort brug af oplysninger om aktivitetsudviklin-
gen ved domstolene (målt som antal vægtede sager), ligesom 
der er indlagt nogle antagelser ud fra skønsmæssige vurderin-
ger. Oplysningerne i tabel 1a og 1b er derfor forbundet med 
en vis usikkerhed. 
 

Tabel 1a. Groft estimat over udgifter ved domstolene vedrørende tvangsopløsningssager.

(Mio. kr.) (løbende priser) 2014 2015 2016

Driftsudgifter ved retterne 
1)

21,8 24,3 29,8

Udgifter til skifterettens medhjælper mv.
2)

10,4 8,5 15,6

I alt domstolene 32,2 32,8 45,5

1) Hovedkonto 11.41.02. Retterne.

2) Hovedkonto 11.42.02. Fri  proces  og udgi fter ti l  advokathjælp.

Tabel 1b. Groft estimat over udgifter ved domstolene vedrørende konkurssager.

(Mio. kr.) (løbende priser) 2014 2015 2016

Driftsudgifter ved retterne 
1)

30,8 26,7 22,2

Udgifter til skifterettens medhjælper mv.
2)

59,3 52,9 61,7

I alt domstolene 90,1 79,7 83,9

1) Hovedkonto 11.41.02. Retterne.

2) Hovedkonto 11.42.02. Fri  proces  og udgi fter ti l  advokathjælp.
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I tabel 2 fremgår antallet af afsluttede tvangsopløsningssager 
og konkurssager pr. år ved domstolene (byretterne og Sø- og 
Handelsretten) samt den gennemsnitlige udgift pr. sag. 
 

 
Ved udregningen af den gennemsnitlige udgift pr. sag er der 
gjort brug af estimaterne i tabel 1a og 1b ovenfor. Herudover 
bemærkes, at nogle sager ikke afsluttes samme år, som de 
modtages, og at beregningerne ikke tager højde for denne 
(mindre) periodiseringsudfordring. 
 
Opgørelsen af den gennemsnitlige udgift pr. sag er derfor – på 
tilsvarende vis som de samlede udgifter til at behandle 
tvangsopløsnings- og konkurssager – forbundet med en vis 
usikkerhed. Samlet set findes det derfor rigtigst at estimere 
den gennemsnitlige udgift vedrørende henholdsvis tvangsop-
løsningssager og konkurssager til anslået ca. 5-6.000 kr. og 
12-13.000 kr. pr. sag.” 

 
 
Med venlig hilsen 
 
 
 
Brian Mikkelsen 
  
 

Tabel 2. Gennemsnitlig udgift ved domstolene for afsluttede tvangsopløsnings- og konkurssager. 

 2014 2015 2016 

Afsluttede tvangsopløsningssager 4.992       5.143       10.836      

Gennemsnitlig udgift pr. sag (kr.) 6.446       6.375       4.196      

Afsluttede konkurssager 7.124       6.249       7.104      

Gennemsnitlig udgift pr. sag (kr.) 12.644       12.747       11.811      

 


