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Vedrører: 

Statsrevisorernes beretning nr. 19/2017 om veterinært 
laboratoriebyggeri på DTU 

Uddannelses- og forskningsministerens redegørelse af 23. august 2018 
Transport-, bygnings- og boligministerens redegørelse af 7. september 2018 

1. Rigsrevisionen vurderer i dette notat de initiativer, som Uddannelses- og Forsk-
ningsministeriet og Transport-, Bygnings- og Boligministeriet vil iværksætte som 
følge af Statsrevisorernes bemærkninger og beretningens konklusioner. 
 
 

 
Konklusion 

  
Uddannelses- og forskningsministeren noterer sig, at Statsrevisorerne finder det rele-

vant, at Uddannelses- og Forskningsministeriet vil forelægge et orienterende aktstykke 

for Finansudvalget, der bl.a. giver en status på de 80,3 mio. kr.  

 

Uddannelses- og forskningsministeren oplyser, at det fortsat er Uddannelses- og 

Forskningsministeriets forventning at forelægge et orienterende aktstykke for Finans-

udvalget i 2018. Ministeren oplyser desuden, at forelæggelsen af aktstykket forudsæt-

ter, at der foreligger en afgørelse fra Bygningsstyrelsen om udbetaling af midlerne.  

 

Transport-, bygnings- og boligministeren oplyser, at Bygningsstyrelsen fortsat vurde-

rer, at det nødvendige hjemmelsgrundlag for udbetaling af 80,3 mio. kr. fra laborato-

riepuljen ikke er til stede, og at en udbetaling vil kræve en fornyet politisk beslutning. 

Bygningsstyrelsen har efterfølgende oplyst, at DTU ikke har sendt en ansøgning om 

udbetaling af de 80,3 mio. kr. fra laboratoriepuljen, og at midlerne fortsat står hensat 

hos Bygningsstyrelsen. 

 

Rigsrevisionen vil fortsat følge udviklingen og orientere Statsrevisorerne om: 

 

• Uddannelses- og Forskningsministeriets orienterende aktstykke til Finansudvalget 

• status på Transport-, Bygnings- og Boligministeriets behandling af sagen om de 

80,3 mio. kr. fra laboratoriepuljen. 
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I. Baggrund 

2. Rigsrevisionen afgav i juni 2018 en beretning om veterinært laboratoriebyggeri på 
DTU. Beretningen handlede om DTU’s anvendelse af laboratoriepuljemidlerne bevil-
get på Akt 77 25/4 2013. Midlerne blev bevilget til at opføre nye veterinære laborato-
rie- og staldfaciliteter på DTU Lyngby Campus. 
 
Formålet med undersøgelsen var at vurdere, om DTU havde anvendt hele eller dele 
af bevillingen på 80,3 mio. kr. fra laboratoriepuljen i overensstemmelse med Akt 77. 
Derudover undersøgte vi, om Uddannelses- og Forskningsministeriet havde oriente-
ret Finansudvalget om væsentlige ændringer af laboratoriebyggeriet på DTU.  
 
3. Da Statsrevisorerne behandlede beretningen, konstaterede de, at de 80,3 mio. kr. 
fra laboratoriepuljen, som Finansudvalget bevilgede på Akt 77 til byggeri af veteri-
nærlaboratoriet på DTU, ikke er blevet anvendt. Årsagen er, at DTU annullerede byg-
geriet i maj 2017, da byggeriet ikke kunne realiseres inden for den økonomiske ram-
me, og da det var uklart, om DTU fremadrettet skulle varetage det veterinære bered-
skab.   
 
Statsrevisorerne bemærkede også, at DTU forventer, at laboratoriebyggeriets forbe-
redende faser samlet set vil have kostet ca. 63 mio. kr. 
 
4. Hele sagen og dens dokumenter kan følges på www.rigsrevisionen.dk og på 
www.ft.dk/Statsrevisorerne. 

II. Gennemgang af ministrenes redegørelser 

Uddannelses- og forskningsministerens oplysninger om et orienterende 

aktstykke 

5. Statsrevisorerne bemærkede, at de fandt det relevant, at Uddannelses- og Forsk-
ningsministeriet vil afgive et orienterende aktstykke til Finansudvalget i 2018, der bl.a. 
giver en status på de 80,3 mio. kr. Rigsrevisionen anbefalede i beretningen, at dette 
aktstykke indeholder en orientering om annulleringen af veterinærlaboratoriet og om 
laboratoriepuljemidlerne bevilget på Akt 77. 
 
6. Uddannelses- og forskningsministeren oplyser, at det fortsat er Uddannelses- og 
Forskningsministeriets forventning at forelægge et orienterende aktstykke for Fi-
nansudvalget i 2018. Ministeren oplyser desuden, at forelæggelsen af aktstykket for-
udsætter, at der foreligger en afgørelse fra Bygningsstyrelsen på baggrund af en an-
modning fra DTU om udbetaling af midlerne. 
 
Rigsrevisionen vil fortsat følge Uddannelses- og Forskningsministeriets arbejde med 
det orienterende aktstykke. 
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Transport-, bygnings- og boligministerens oplysninger om udbetalings-

betingelserne for laboratoriepuljen 

7. Statsrevisorerne bemærkede, at Bygningsstyrelsen, som forvalter laboratoriepul-
jen, vurderer, at der ikke er hjemmelsgrundlag for at udbetale de 80,3 mio. kr. til DTU, 
da laboratoriet ikke er opført. En udbetaling fra laboratoriepuljen til dækning af nogle 
af DTU’s omkostninger til de forberedende faser vil ifølge Bygningsstyrelsen kræve 
et nyt aktstykke.  
 
Statsrevisorerne bemærkede også, at DTU ikke er enig i Bygningsstyrelsens vurde-
ring af udbetalingsbetingelserne, og at en vurdering heraf afventer en anmodning fra 
DTU og en afgørelse fra Bygningsstyrelsen.  
 
8. Transport-, bygnings- og boligministeren oplyser, at Bygningsstyrelsen siden of-
fentliggørelsen af beretningen har været i dialog med DTU om vurderingen af udbeta-
lingsbetingelserne for de 80,3 mio. kr. Bygningsstyrelsen har i den forbindelse fast-
holdt vurderingen af, at det nødvendige hjemmelsgrundlag for udbetaling af midlerne 
ikke er til stede, og at en udbetaling derfor vil kræve en fornyet politisk beslutning.  
 
9. Rigsrevisionen konstaterer, at Bygningsstyrelsen har været i dialog med DTU om 
udbetalingsbetingelserne, og at Bygningsstyrelsen fortsat vurderer, at det nødvendi-
ge hjemmelsgrundlag for udbetaling af midlerne ikke er til stede. Bygningsstyrelsen 
har over for Rigsrevisionen – efter transport-, bygnings- og boligministerens afgivelse 
af redegørelsen – oplyst, at DTU ikke har sendt en ansøgning om udbetaling af de 
80,3 mio. kr. fra laboratoriepuljen, og at midlerne fortsat står hensat hos Bygningssty-
relsen.  
 
10. Rigsrevisionen vil fortsat følge denne del af sagen og give Statsrevisorerne en sta-
tus på Transport-, Bygnings- og Boligministeriets behandling af sagen om de 80,3 
mio. kr. fra laboratoriepuljen.  
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