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1. Sikkerhedsstyrelsens strategiske målbillede  

1.1. Præsentation af Sikkerhedsstyrelsen  
Sikkerhedsstyrelsen arbejder for at skabe tillid og stærke vækstvilkår. Omdrejningspunktet er sikker-
hed, og arbejdsområderne er el, vvs og forbrugerprodukter. 

Sikkerhedsstyrelsen understøtter Erhvervs- og Vækstministeriets vision om at skabe Europas bedste 
vækstvilkår. Gennem risikobaseret markedsovervågning, smart regulering og kommunikation på forkant 
vil Sikkerhedsstyrelsen gøre det let at drive virksomhed og sikkert at agere som forbruger. Styrelsen 
medvirker til at skabe bedre rammevilkår inden for myndighedsområdet uden at gå på kompromis med 
sikkerheden. 

1.2. Mission og vision 

Mission  

Erhvervs- og Vækstministeriets mission:  

Skabe fremtidsrettede vækstvilkår for Danmark i den globale økonomi 

Sikkerhedsstyrelsens mission:  

Sikkerhedsstyrelsen skaber konkurrencedygtige rammevilkår og sikre markeder inden for 
sit myndighedsområde 
 
Styrelsens mission bidrager direkte til Erhvervs- og Vækstministeriets fokus på fremtidsrettede vækst-
vilkår. Den skaber grundlag for politiske tiltag, der kan modernisere og forenkle virksomhedernes ram-
mevilkår, og medvirker dermed til øget konkurrence såvel nationalt som globalt uden at gå på kompro-
mis med sikkerheden.  

Vision 

Erhvervs- og Vækstministeriets vision: 

Europas bedste vækstvilkår  

Sikkerhedsstyrelsens vision:   

Sikkerhedsstyrelsens vision er at skabe stærke vækstvilkår og give forbrugeren det 
bedste udgangspunkt for at træffe sikre valg. 
 
Sikkerhedsstyrelsen bidrager til Erhvervs- og Vækstministeriets fokus på stærke vækstvilkår, da styrel-
sen vil være førende, når det gælder metoderne til markedsovervågning, og virksomhederne dermed 
oplever, at markedsovervågningen er velbegrundet og med færrest mulige byrder. Markedsovervågnin-
gen fokuserer på områder, hvor risikoen er høj eller regelefterlevelsen lav. Det betyder, at styrelsen har 
et vedvarende fokus på at reducere byrderne for de virksomheder, der har styr på tingene, og det ska-
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ber bedre vækstvilkår for virksomhederne, der vil opleve, at Danmark er et attraktivt land at udvikle og 
producere i. 

Både virksomheder og forbrugere kan således have tillid til, at Sikkerhedsstyrelsen bruger sin viden om 
sikkerhed, markedsovervågning og erhvervsregulering til at fremme stærke vækstvilkår og sikre marke-
der. 

1.3. Strategiske målsætninger og kerneopgaver 

1.3.1. Kerneopgaver 
Styrelsen har følgende kerneopgaver: 
 

• Markedsovervågning  
Sikre at elektriske anlæg, elektriske installationer og gasinstallationer udføres og drives, så 
de ikke frembyder fare for personer, husdyr eller ejendom. Sikre at elektrisk materiel, gas-
materiel og generelle forbrugerprodukter, herunder legetøj samt fyrværkeriartikler ved kor-
rekt installation og ved anvendelse i overensstemmelse med sit formål under forudseelige 
forhold, ikke frembyder fare for personer, husdyr eller ejendom. 
 

• Akkreditering og metrologi 
Sikre at kravene til måleinstrumenter følger europæiske regler, og at de danske regler for 
akkreditering af laboratorier, certificerings- og inspektionsorganer er baseret på internatio-
nale aftaler. 

1.3.2. Strategiske målsætninger 
Styrelsen har i strategien for 2016-2020 formuleret tre strategiske målsætninger, der alle dækker opga-
verne på finansloven. 
 

• Risikobaseret markedsovervågning 
Sikkerhedsstyrelsens markedsovervågning er moderne, og virksomhederne skal opleve, at den 
er velbegrundet og med færrest mulige byrder. 
 

• Balanceret kundeservice 
Sikkerhedsstyrelsen udvikler og forbedrer sin sagsbehandling, så der hele tiden skabes den ret-
te balance mellem kundernes forventninger til tid og kvalitet samt en effektiv anvendelse af res-
sourcer. 
 

• Højere regelefterlevelse og oplyste forbrugere 
Sikkerhedsstyrelsen skal være på forkant med myndighedsrollen. Vores regler medvirker til 
konkurrencedygtige rammevilkår for virksomhederne uden at gå på kompromis med sikkerhe-
den. 
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1.3.3. Sikkerhedsstyrelsens budget 

Opgaver Omkostninger mio. kr. Indtægter mio. kr. Budget 2016 I alt 

0. Hjælpefunktioner samt gene-
rel ledelse og administration 

11,7 0 -11,7 

1. Markedsovervågning 71,2 82,9 11,7 

2. Akkreditering og metrologi 4,1 4,1 0 

I alt 87,0 87,0 0 
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2. Resultatmål for 2016 

2.1. Sikkerhedsstyrelsens resultatmål fordelt på strategiske målsætninger 

Risikobaseret markedsovervågning Højere regelefterlevelse og oplyste 
forbrugere 

Hjælpefunktioner samt generel 
ledelse og administration 

Resultatmål 3 Resultatmål 1 Resultatmål 4 

 Resultatmål 2 Resultatmål 5 

  Resultatmål 6 

 
 

2.2. Policy- og udviklingsmål 

Resultatmål 1 Velfungerende og sikkert marked for elinstallationer 

Markedet for elinstallationer skal være velfungerende og sikkert. Der skal i 2016 opstilles et mål for 
virksomhedernes regelefterlevelse i 2020, og kvaliteten af eleftersynsordningen skal øges.  

Vægt: 10 pct. Sikkerhedsstyrelsen tilvejebringer det fornødne grundlag for, at der i 2016 kan fastsættes 
et nationalt mål for udviklingen i elinstallationsvirksomhedernes efterlevelse af reglerne 
om kvalitetsledelsessystemer frem mod 2020.  

Vægt: 10 pct. Sikkerhedsstyrelsen øger kvaliteten af eleftersynsordningen ud fra anbefalingerne fra 
”Arbejdsgruppen om eleftersyn”. Efter overførslen af huseftersynsordningen samtænker 
styrelsen i 2016 de to ordninger og laver en samlet plan for evaluering og forbedring af 
huseftersynsordningen herunder eleftersynsordningen. 
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Resultatmål 2 Bruttokatalog for byrdelettelse 

Der udarbejdes et bruttokatalog, bl.a. på baggrund af forenklingsforslag fra Implementeringsrådet 
og Virksomhedsforum for enklere regler, der muliggør, at erhvervslivets omkostninger kan lettes 
med 0,75 mia. kr. i 2016 og med yderligere 0,75 mia. kr. i 2017. 
Vægt: 15 pct. Sikkerhedsstyrelsen gennemfører i 2016 et nabotjek med henblik på at undersøge mulig-

heden for at modernisere og forenkle de danske regler for metrologi.   

Vægt: 15 pct. Sikkerhedsstyrelsen udarbejder et forslag til en ny lov på gasområdet. Loven skaber fun-
damentet for en modernisering og forenkling af den samlede gasregulering med væsent-
lige lettelser af både virksomhedernes administrative byrder og direkte omkostninger. 
 

 
 

2.3. Driftsmål 

Resultatmål 3 Tilsyn og kontrol 

Der bliver ført et effektivt tilsyn og kontrol af god kvalitet. 

Vægt: 10 pct. Sikkerhedsstyrelsen etablerer et kontrolsystem for e-cigaretter og tobaksvarer, der kan 
behandle notifikationer af de omfattede produkter, hvorved det sikres, at der ikke mar-
kedsføres ulovlige produkter eller produkter, der ikke lever op til notifikationsforpligtelsen. 

Vægt: 10 pct. Der gennemføres tilsyn med henblik på at kunne udtale sig på et statistisk grundlag om 
risikoen i elinstallationer i lejeboliger. 

Vægt: 15 pct. Sikkerhedsstyrelsen indhenter gennem målrettede tilsyn data om virksomheders efterle-
velse af elsikkerhedsreglerne med henblik på at kunne etablere en national indikator. 

Resultatmål 4 God og effektiv service  

Virksomheder og borgere skal opleve en effektiv service, som har fokus på korte sagsbehandlings-
tider og digitalisering. 

Vægt: 5 pct. Sikkerhedsstyrelsen vil fastholde den korte gennemsnitlige sagsbehandlingstid på 14 
dage for behandling af ansøgninger, samt reducere den gennemsnitlige sagsbehand-
lingstid for markedskontrol til 42 dage i 2016. 
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2.4. Interne administrationsmål  

Resultatmål 5 God økonomistyring og prognosepræcision  

Erhvervs- og Vækstministeriet vil fortsætte videreudviklingen af koncernens økonomistyring med 
henblik på at leve op til bedste praksis i staten, herunder med særlig fokus på prognosepræcision. 

Vægt: 5 pct. Sikkerhedsstyrelsen understøtter dette ved fokus på at fastholde god prognosepræcision 
på de hovedkonti, som styrelsen er ansvarlig for.  

 

Resultatmål 6 God arbejdsgiveradfærd  

Erhvervs- og Vækstministeriet har fortsat fokus på god arbejdsgiveradfærd. 

Vægt: 5 pct. Sikkerhedsstyrelsen vil i 2016 fortsætte det eksisterende fokus på langt sygefravær og 
iværksætte nye målrettede initiativer mod kort sygefravær med henblik på, at styrelsens 
samlede gennemsnitlige sygefravær i 2017 kommer under det statslige gennemsnit.  
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3. Målopgørelsesoversigt og budgetmæssige forudsætninger 

Nr. Mål Vægt i 
pct. 

Budget 
uden fæl-
lesudgifter 

Kriterier for delvist opfyldt Kriterier for helt opfyldt 

Politiske udviklingsmål 
 

50 % 1,8   

1a Velfungerende og sikkert 
marked for elinstallatio-
ner 

10 0,1 Styrelsen leverer i november 2016 det fornødne 
faktuelle grundlag forud for processen med at 
fastsætte et nationalt mål for regelefterlevelsen. 

Den samlede sag om fastsættelse af et nationalt 
mål for regelefterlevelsen i elinstallationsbran-
chen er senest primo december sendt til ministe-
ren med henblik på vedtagelse. Indsatsen 
vurderes af departementet.   
    

1b Velfungerende og sikkert 
marked for elinstallatio-
ner 

10 - Efter overførslen af huseftersynsordningen laver 
Sikkerhedsstyrelsen i 2016 en samlet plan for 
evaluering og forbedring af huseftersynsordningen 
herunder eleftersynsordningen. Planen godken-
des af departementet. 
 

Sikkerhedsstyrelsen foretager de ændringer af 
eleftersynsordningen, der anbefales af ”Arbejds-
gruppen om eleftersyn”, i 2016. 

2a Bruttokatalog for byrde-
lettelse 

15 0,4 Styrelsen gennemfører i 2016 en analyse af rele-
vante områder af de danske regler for metrologi. 

Styrelsen leverer beslutningsoplæg til Imple-
menteringsudvalget (IU) over de mulige forbed-
ringer inklusive kvantificering af effekterne. 
 

2b Bruttokatalog for byrde-
lettelse 

15 1,3 Sikkerhedsstyrelsen udarbejder et lovforslag til en 
ny lov om gasinstallationer og gasmateriel til lov-
programmet 16/17.  

Sikkerhedsstyrelsen udarbejder et lovforslag til 
en ny lov om gasinstallationer og gasmateriel til 
lovprogrammet 16/17. Lovforslaget indeholder 
væsentlige lettelser af både virksomhedernes 
adminstrative byrder og direkte omkostninger. 
Dette vurderes af departementet.  
 
 
 

Driftsmål 40 % 2,2   
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Nr. Mål Vægt i 
pct. 

Budget 
uden fæl-
lesudgifter 

Kriterier for delvist opfyldt Kriterier for helt opfyldt 

 
3a Tilsyn og kontrol 10 - Sikkerhedsstyrelsen har leveret de nødvendige 

bidrag til loven og gennemført bekendtgørelserne, 
der er nødvendige for ordningen, så ikrafttrædelse 
kan ske inden for den politisk besluttede frist. 
 

Der er etableret et kontrolsystem, hvor virksom-
hederne kan anmelde produkter, omfattet af 
tobaksvaredirektivet, og Sikkerhedsstyrelsen er 
begyndt at føre kontrol med produkterne. 

3b Tilsyn og kontrol 10 0,7 De gennemførte tilsyn medfører, at Sikkerheds-
styrelsen kan fastlægge risikoniveauet for elinstal-
lationer i 1 kategori af lejeboliger med et konfiden-
sinterval på 90 %. 
 

De gennemførte tilsyn medfører, at Sikkerheds-
styrelsen kan fastlægge risikoniveauet for elin-
stallationer i 2 kategorier af lejeboliger med et 
konfidensinterval på 90 %. 

3c Tilsyn og kontrol 15 1,5 Sikkerhedsstyrelsen har gennem tilsyn i erhvervs-
installationer indhentet data med et konfidensin-
terval på 90 % om regelefterlevelsen i 2 af de 
udvalgte brancher. 
 

Sikkerhedsstyrelsen har gennem tilsyn i er-
hvervsinstallationer indhentet data med et kon-
fidensinterval på 90 % om regelefterlevelsen i de 
3 udvalgte brancher. 

4 God og effektiv service 5 - Den gennemsnitlige nettosagsbehandlingstid for 
behandling af ansøgninger1 på maksimalt 14 da-
ge fastholdes i 2016 eller den gennemsnitlige 
nettosagsbehandlingstid for markedskontrol2 re-
duceres fra 46 dage i 2015 til maksimalt 42 dage i 
2016. 

Både den gennemsnitlige nettosagsbehand-
lingstid for behandling af ansøgninger på mak-
simalt 14 dage fastholdes i 2016 og den gen-
nemsnitlige nettosagsbehandlingstid for mar-
kedskontrol reduceres fra 46 dage i 2015 til 
maksimalt 42 dage i 2016. 

Interne administrationsmål 
 

10 % -   

5 God økonomistyring og 
prognosepræcision 

5 - Nettoforbruget ved årsafslutning må ikke overstige 
nettoudgiftsbevillingen, medmindre det er god-
kendt af departementet. Styrelsens samlede 
prognosepræcision må ikke overstige en gen-

Nettoforbruget ved årsafslutning må ikke over-
stige nettoudgiftsbevillingen, medmindre det er 
godkendt af departementet. Styrelsens samlede 
prognosepræcision må ikke overstige en gen-

                                                   
1 Autorisationsansøgninger, Transportklassifikationer og Driftsleder. 
2 Proaktive, Reaktive, Driftstilsyn, Dokumentationstest – pyro og Funktionstest – pyro. 
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Nr. Mål Vægt i 
pct. 

Budget 
uden fæl-
lesudgifter 

Kriterier for delvist opfyldt Kriterier for helt opfyldt 

nemsnitlig afvigelsesprocent på 4,4 pct., medmin-
dre det er godkendt af departementet. For gebyr-
ordningen om e-cigaretter og tobaksvarer må den 
gennemsnitlige afvigelsesprocent ikke overstige 
30 pct.3 4 5 6    

nemsnitlig afvigelsesprocent på 3,4 pct., med-
mindre det er godkendt af departementet. For 
gebyrordningen om e-cigaretter og tobaksvarer 
må den gennemsnitlige afvigelsesprocent ikke 
overstige 15 pct.      

6 God arbejdsgiveradfærd 5 - Målet med udgangen af 2017 er at komme under 
det statslige gennemsnit for sygefravær. Sikker-
hedsstyrelsens samlede gennemsnitlige sygefra-
vær i 2016 er på højst 12 dage. 
Målet opgøres på baggrund af tal fra mTime. 
 

Målet med udgangen af 2017 er at komme un-
der det statslige gennemsnit for sygefravær.  
Sikkerhedsstyrelsens samlede gennemsnitlige 
sygefravær i 2016 er på højst 11 dage.  
Målet opgøres på baggrund af tal fra mTime. 

                                                   
3 Dette er forudsat, at at alle de foreslåede gebyrelementer tiltrædes af regeringen. Dette gælder for begge målepunkter. 
4 Huseftersynsordningen, som styrelsen forventes at overtage i 2016, indgår ikke i dette mål. Dette gælder for begge målepunkter. 
5 Der budgetteres i 2016 under nuværende forudsætninger med et underskud på 7 mio. kr. Der tages forbehold for, at ordningen ikke er politisk godkendt. 
6 Målet er foreløbigt og genforhandles senest med udgangen af 1. kvartal 2016 med henblik på, at konteringen på SIK’s finanslovsbevilling af gebyrområdet vedr. e-cigaretter og tobaksvarer er endeligt 

fastlagt. 



 

 
 

4. Formalia og påtegning 

 
1. Mål- og resultatplanen indgås mellem Sikkerhedsstyrelsen og Erhvervs- og Vækstministeriets depar-
tement. Mål- og resultatplanen træder i kraft den 1. januar 2016 og gælder for hele 2016. Mål- og resul-
tatplanen er en del af ministeriets rullende kontraktstyring. De årlige bevillinger afhænger af årets fi-
nanslov. 
 
2. Mål- og resultatplanen kan genforhandles i løbet af kontraktåret, hvis eksterne faktorer, som styrel-
sen ikke kunne eller burde have forudset, gør, at et eller flere resultatkrav ikke kan nås.  
 
3. Mål- og resultatplanen er ikke retsligt bindende og fjerner ikke ministerens beføjelser og ansvar. Mi-
nisteren har stadig det sædvanlige parlamentariske ansvar, og gældende lovgivning og hjemmelskrav, 
budget- og bevillingsregler, overenskomster osv. skal følges, med mindre der på sædvanlig måde er 
skaffet hjemmel til fravigelse. 
 
4. Mål- og resultatplanen ændrer ikke det almindelige over-underordnelsesforhold mellem departement 
og styrelse eller de opgaver, som bestyrelsen er tillagt i medfør af § 345, stk. 7 i lov om finansiel virk-
somhed.    
 
5. Mål- og resultatplanen er i overensstemmelse med Finansministeriets anbefalinger for mål- og resul-
tatstyring i staten.  
 
6. Status på resultatopfyldelsen i mål- og resultatplanen skal rapporteres, når departementet beder 
herom, og skal følge departementets instrukser. Den endelige resultatopfyldelse i mål- og resultatpla-
nen skal rapporteres i styrelsens årsrapport i overensstemmelse med Moderniseringsstyrelsens og 
departementets vejledninger. 
 
7. Sikkerhedsstyrelsens direktør har ansvaret for overholdelse af og afrapportering på mål- og resultat-
planen samt eventuel genforhandling. 
 
 
 
København den 12. februar                
 
 
 
 

                      Esbjerg den           
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