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K O M M I S S O R I U M  

for  

en uafhængig task force om reder-, ejer- og forsikringsforholdene ved-

rørende Scandinavian Star 

 

1. Den 7. april 1990 blev der påsat brand på skibet Scandinavian Star. I for-

bindelse med branden omkom 159 mennesker.  

 

Der er efterfølgende af myndighederne i Danmark, Sverige og Norge fore-

taget en række undersøgelser af branden og dens umiddelbare årsag, brand-

slukningsarbejdet og de tekniske forhold på skibet, skibets reder-, ejer- og 

forsikringsforhold samt skibets sødygtighed.  

 

Navnlig overlevende og efterladte har dog rejst spørgsmål om flere af disse 

undersøgelser, ligesom undersøgelserne har givet anledning til politisk de-

bat. Et centralt tema i den forbindelse har været tvivlsspørgsmål forbundet 

med skibets reder-, ejer- og forsikringsforhold og spørgsmål om et muligt 

økonomisk motiv bag branden.   

 

Regeringen og Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Radikale 

Venstre, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti, Nye Borgerlige, Libe-

ral Alliance, Alternativet og Kristendemokraterne er blevet enige om at 

iværksætte en uvildig undersøgelse af reder-, ejer- og forsikringsforholdene 

vedrørende Scandinavian Star. 

 

2. Til brug for undersøgelsen nedsættes en særskilt enhed (”task force”) med 

særlig ekspertise.  

 

Task forcen skal bestå af en universitetsjurist eller lignende med speciale 

inden for f.eks. forsikringsret eller strafferet (formand), en forsvarsadvokat 

med ekspertise inden for f.eks. økonomisk kriminalitet, en (evt. tidligere) 
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anklager og en efterforskningsekspert. Task forcen skal bestå af personer, 

der ikke tidligere professionelt har arbejdet med sagen, og som kan gå til 

arbejdet med uvildige øjne. 

 

Task forcen bistås af et sekretariat med de nødvendige kvalifikationer i form 

af kendskab til efterforskning, forsikringsforhold, køb og salg af skibe mv. 

Task forcen antager selv sekretariatet, men kan anmode Justitsministeriet 

om praktisk bistand i forbindelse hermed. Der lægges op til, at task forcens 

sekretariat vil bestå af 7 årsværk (svarende til 10,5 årsværk over undersø-

gelsens periode på halvandet år). 

 

Vurderer politiet og anklagemyndigheden på baggrund af task forcens ar-

bejde, at der er grundlag for at iværksætte en politimæssig efterforskning, 

forudsættes efterforskere fra politiet og relevant personale fra anklagemyn-

digheden, der måtte indgå i task forcens arbejde, at arbejde videre med sagen 

i politiet og anklagemyndigheden, hvis de selv er indforståede hermed. 

 

Task forcen nedsættes af justitsministeren efter dialog med de under pkt. 1 

nævnte partier, men task forcen og sekretariatet er i deres virke uafhængige 

af Justitsministeriet og Folketinget. Task forcen og sekretariatet vil desuden 

være fysisk adskilt fra Justitsministeriets departement. 

 

3. Task forcen skal undersøge og klarlægge spørgsmål vedrørende reder-, 

ejer- og forsikringsforholdene omkring Scandinavian Star. Herunder kan 

task forcen i forbindelse med sin undersøgelse komme ind på følgende:  

 

- Ejerskabet af skibet på tidspunktet for branden og de nærmere vilkår 

for overdragelsen af skibet forud for branden, herunder finansierin-

gen og registreringen; 

 

- Skibets reder- og forsikringsforhold på tidspunktet for branden samt 

fastsættelse, udbetaling og fordeling af forsikringssummen i forlæn-

gelse af branden;  

 

- Omstændigheder, der kan danne grundlag for mistanke om en sam-

menhæng mellem reder-, ejer- og forsikringsforholdene omkring 

Scandinavian Star og selve brandstiftelsen på skibet. 

 

Task forcen har et bredt mandat til at belyse også andre spørgsmål vedrø-

rende reder-, ejer- og forsikringsforholdene end de nævnte, herunder til at 

fremdrage og undersøge relevante nye forhold vedrørende branden mv.  
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Task forcen afgiver ved afslutningen af sit arbejde en redegørelse for under-

søgelsen og dens resultater, der skal være udfærdiget på en sådan måde, at 

den er egnet til offentliggørelse. Redegørelsen skal indeholde en begrundet 

vurdering af, om der er grundlag for at iværksætte yderligere politimæssig 

efterforskning af forhold, der ikke er strafferetligt forældet. 

 

4. Task forcen anmodes om at færdiggøre sit arbejde inden for ca. halvandet 

år fra nedsættelsen. Task forcen anmodes dog om allerede efter et halvt år 

og igen efter et helt år at afgive en redegørelse for status for sin undersø-

gelse. Der vil i regi af Folketinget skulle oprettes eller udpeges en følge-

gruppe, som vil modtage de halvårlige statusredegørelser fra task forcen. 

Justitsministeriet sørger for at videresende task forcens statusredegørelser 

til følgegruppen. Der lægges op til, at task forcen mødes med følgegruppen 

ved begyndelsen af arbejdet. 

 

Såfremt task forcen undervejs i undersøgelsen vurderer, at der er grundlag 

for at iværksætte yderligere politimæssig efterforskning af forhold, der ikke 

er strafferetligt forældet, anmodes task forcen om så vidt muligt at afgive 

denne vurdering uden at afvente afslutningen af sin undersøgelse eller afgi-

velsen af en halvårlig statusredegørelse. Task forcen vil i den forbindelse 

kunne indstille til politiet, om der efter task forcens vurdering er grundlag 

for at foretage nye afhøringer eller lignende. Det vil dog være politiets vur-

dering, om betingelserne for at indlede nye efterforskningsskridt, herunder 

afhøringer, er opfyldt. 

 

En efterforskning vil således kunne påbegyndes parallelt med task forcens 

arbejde under forudsætning af, at politiet og anklagemyndigheden vurderer, 

at task forcens hidtidige undersøgelse giver grundlag herfor. 

 

5. Task forcen vil inden for lovgivningens rammer kunne indhente oplys-

ninger fra danske myndigheder til brug for arbejdet. Det er en klar forvent-

ning, at danske myndigheder vil samarbejde fuldt ud med task forcen og i 

den forbindelse udlevere alle relevante oplysninger til task forcen, medmin-

dre der foreligger konkrete og begrundede omstændigheder, der taler væ-

sentligt imod. Task forcen vil også kunne anmode om at få oplysninger ud-

leveret fra private på frivilligt grundlag. Det drejer sig f.eks. om materiale, 

som pårørende eller støtteforeninger måtte have indsamlet. Ingen personer, 

herunder personer der risikerer at inkriminere sig selv, vil således være for-

pligtet til at udlevere materiale til brug for task forcens arbejde. 
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Der vil desuden kunne gennemføres mundtlige interviews med vidensper-

soner (f.eks. fra støtteforeninger), der ikke risikerer at inkriminere sig selv, 

med henblik på at indsamle baggrundsinformation til brug for arbejdet. Task 

forcen vil dog ikke kunne foretage afhøringer.  

 

Det forudsættes, at task forcen vil være opsøgende i forhold til at sikre, at 

relevant materiale, som videnspersoner (f.eks. støtteforeninger mv.) måtte 

være i besiddelse af, i videst muligt omfang stilles til rådighed for task for-

cen. Task forcen vil f.eks. kunne opfordre relevante personer og støttefor-

eninger mv. til at stille relevant materiale til rådighed for task forcen.   

 

Task forcen vil i forbindelse med de halvårlige statusredegørelser, jf. pkt. 4 

ovenfor, kunne tilkendegive, om der efter task forcens vurdering er den for-

nødne fremdrift i sagen, eller om undersøgelsen forhindres af, at f.eks. rele-

vante personer ikke ønsker at udtale sig eller udlevere materiale, eller at task 

forcen ikke har tilstrækkelige midler, herunder midler til at oplyse sagen, til 

rådighed. 

 

Task forcen vil kunne inddrage materiale fra tidligere danske og norske un-

dersøgelser mv. af sagen, men vil ikke være bundet af tidligere vurderinger 

eller konklusioner. 

 

For så vidt angår eventuelt materiale fra tredjelande vil udlevering heraf af-

hænge af det pågældende lands samarbejdsvilje. Der vil – afhængig af ka-

rakteren af den konkrete anmodning og under overholdelse af konventions-

mæssige rammer – kunne etableres en ordning, hvor anmodningen formelt 

fremsendes via Justitsministeriet. 

 

6. Udgifterne knyttet til task forcen og dens sekretariat afholdes af Justits-

ministeriet. Det skønnes på et foreløbigt og usikkert grundlag, at de samlede 

udgifter til task forcen vil udgøre i omegnen af ca. 9-10 mio. kr. årligt, dvs. 

ca. 14-15 mio. kr. for den forventede samlede periode på ca. halvandet år. 

Udgiftsskønnet vil skulle konsolideres nærmere, når task forcen er sammen-

sat, og sekretariatet er antaget, ligesom der vil skulle tages højde for de fak-

tiske udgifter til leje af lokaler mv. 


