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Aktiviteter i det ydre rum – lovforslag i høring 

Forsikring & Pension har modtaget forslag til lov om aktiviteter i det ydre rum i 

høring, som bl.a. indeholder regler om operatørers ansvar og ministerens mulig-

hed for at indføre krav om forsikring eller anden finansiel sikkerhedsstillelse. 

 

Vi har i den forbindelse følgende bemærkninger: 

 

Forsikring & Pension har erfaring med, at der gennem de senere år har været et 

stigende politisk ønske om at indføre forsikringspligt for erhvervsdrivende på en 

række områder. Vi deltager gerne i drøftelser af, hvilke rammer der er nødven-

dige for at kunne imødekomme sådanne ønsker med henblik på, at forsikrings-

selskaberne kan udvikle og udbyde de pågældende forsikringer. 

 

Ønsket om at indføre forsikringspligt for aktiviteter i det ydre rum forekommer 

imidlertid at være ganske svært forsikringsbart på det danske marked. Vi skal i 

den forbindelse pege på, at såfremt en risiko skal være forsikringsbar, kræver 

det normalt bl.a. følgende:  

 

 At der er flere forsikringstagere til at dele den forsikringsmæssige risiko, så-

ledes at risikoen for, at der indtræder skader spredes mellem flere forsik-

ringstagere.  

 

Vi har dog forstået, at der p.t. formentlig kun er én virksomhed i Danmark, 

der foretager aktiviteter af en sådan karakter, at de vil blive omfattet af reg-

lerne om forsikringspligt.  

  

 At forsikringsselskaberne har mulighed for at beregne risikoen for, at der ind-

træder en skade.  

 

Det vil derfor være nødvendigt for forsikringsselskaberne at få informationer 

om antal skader, skadernes omfang m.v. fra de lande, som har indført forsik-

ringspligt, og som har et erfaringsgrundlag på området. 

 

Det fremgår af lovudkastet, § 11, at statens regres vil skulle omfatte ”Øvrige 

skader (herunder andre rumgenstande i kredsløb)”. Såfremt det er hensig-

ten, at denne regresadgang også skal omfatte skader på andre satellitter, 
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Side 2 

som befinder sig i det ydre rum, forekommer dette i særlig grad at blive me-

get vanskeligt at risikovurdere.  

 

Vi skal desuden bemærke, at det fremgår af § 12 i lovforslaget, at der lægges 

op til en individuel vurdering af, om – og i hvilket omfang – en operatør skal 

tegne en ansvarsforsikring eller stille en anden finansiel sikkerhed, og at der ek-

sempelvis vil blive lagt vægt på, hvorvidt operatøren har tilstrækkelig egenkapi-

tal til at dække potentielle erstatningskrav. Dette forekommer ikke at være hen-

sigtsmæssigt. Med forslaget vil forsikringsselskaberne risikere, at de kun skal 

tegne forsikringer for de små operatører med en forholdsvis lille egenkapital, og 

der vil kunne være en større risiko for skader i denne gruppe. 

 

Yderligere skal vi gøre opmærksom på, at det i relation til indførelse af forsik-

ringspligt vil være væsentligt, at forsikringsselskaberne kender til størrelsen af 

dækningssummer og en eventuel selvrisiko, som forventes at være omfattet af 

en forsikringspligt.  

 

Forsikring & Pension indgår naturligvis gerne i en drøftelse af ovenstående.  

Med venlig hilsen 

Vibeke Henriques Johansson 

 


