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Præsentation af Sikkerhedsstyrelsen 
Sikkerhedsstyrelsens fokus er på de sikkerhedstekniske aspekter ved produkter, installationer og anlæg, hvor 
der er risiko for, at der kan ske ulykker i form af f.eks. brand, eksplosioner, elektrisk stød, forbrændinger og 
forgiftninger. Det er Sikkerhedsstyrelsens målsætning at være et videncenter for sikkerhedstekniske pro
blemstillinger. 

Styrelsen har følgende ansvarsområder: 
• Gassikkerhed ved installationer og materiel og virksomhedsregulering af den faglige kompetence 

(autorisationer) på gas samt vand- og afløbsområdet. 
• Elsikkerhed ved anlæg for produktion, transmission og distribution samt installationer og materiel. 

Desuden har Sikkerhedsstyrelsen ansvaret for virksomhedsregulering af den faglige kompetence (au
torisationer) på elområdet. 

• Produktsikkerhed generelt for forbrugerprodukter, herunder legetøj. 
• Fyrværkerisikkerhed ved fyrværkeriartikler, produktion, oplag og virksomhedsregulering af import, 

salg, overdragelse og anvendelse. Desuden har Sikkerhedsstyrelsen ansvaret for at uddanne festfyr
værkere. 

• Akkreditering og metrologi. DAN AK er tilknyttet som den udførende part af myndighedsregulerin
gen, men styrelsen overtager dele af opgaven over en årrække. 

Mission og vision 
Økonomi- og Erhvervsministeriets mission er: 
At skabe fremtidsrettede vækstvilkår for borgere og virksomheder i en stadig mere global verden. 

Sikkerhedsstyrelsens mission er: 
At skabe tryghed. 

Gennem missionen bidrager styrelsen til at opfylde ministeriets mission, da øget tryghed skaber fremtidssik
rede vækstvilkår. 

Økonomi- og Erhvervsministeriets vision: 
Visionen er at opnå Europas bedste vækstvilkår, så det er attraktivt at bo, arbejde og drive virksomhed i 
Danmark. 

Sikkerhedsstyrelsens vision: 
Vi vil sætte dagsordenen på det sikkerhedstekniske område - nationalt og internationalt. 

Styrelsens vision er at være førende på det sikkerhedstekniske område. Ved opfyldelse af visionen sikres det, 
at danske virksomheder har adgang til den nyeste viden på området, og at danske myndigheder har mulighed 
for at påvirke de europæiske regler. 

Sikkerhedsstyrelsen har i 2009 en særlig udfordring i form af udvikling og implementering af lovgivning, 
bekendtgørelser og en ny administrativ praksis, der bringer styrelsens aktiviteter i bedre overensstemmelse 
med europæiske direktiver, forordninger og afgørelser samtidig med, at der fortsat opretholdes et åbent, sik
kert og konkurrencedygtigt dansk marked. 

Økonomi- og Erhvervsministeriets arbejdsprogram 
Økonomi- og Erhvervsministeriet har et fælles arbejdsprogram, som angiver de større strategiske mål, som 
koncernen samlet arbejder efter for at efterleve ministeriets mission og indfri ministeriets vision. Arbejds
programmet angiver også årlige resultatmål for ministeriets indsats for at nå de langsigtede strategiske mål. 

Sikkerhedsstyrelsen medvirker til at opfylde følgende strategiske mål: 
Økonomi- og Erhvervsministeriets kunder skal opleve et højt serviceniveau og et effektivt tilsyn. 
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Kvalitet og pris i byggeriet skal være på højde med andre sammenlignelige nordeuropæiske lande. 

Sikkerhedsstyrelsen har hovedansvaret for at nå følgende årlige resultatmål i arbejdsprogrammet: 

• Det ledsagende udvalg i forbindelse med udarbejdelsen af lovforslag til ny produktsikkerheds lov af
slutter sit arbejde og afgiver rapport. 

• Sikkerhedsstyrelsen overholder en ekspeditionstid på maksimalt 80 kalenderdage for 90 % af sager 
vedrørende markedskontrol (som inkluderer laboratorieprøvning af produktet) for området Generel 
produktsikkerhed. 

Igennem hele kontrakten angives, når et resultatkrav er identisk med eller bidrager til opfyldelsen af et årligt 
resultatmål i arbejdsprogrammet. 

Sikkerhedsstyrelsens opgavehierarki (side 3) 
Styrelsen har opstillet en værdikæde og et opgavehierarki. Værdikæden viser, hvordan en række nøglepro
cesser bidrager til at opfylde styrelsens mission, som er at skabe tryghed i samfundet. Opgavehierarkiet er 
opdelt efter produktgrupper og er næsten identisk med styrelsens opgaver i finansloven. Den eneste forskel 
er, at produktsikkerhed og fyrværkeri er adskilt i opgavehierarkiet. Derudover er en række opgaver identiske 
på tværs af produktgrupper. Disse fremgår af kolonnen til højre. Nederst i hierarkiet vises hjælpefunktioner, 
generel ledelse og administration. 

Sikkerhedsstyrelsens strategier 
Sikkerhedsstyrelsens overordnede strategi består af tre eksterne hovedstrategier: 

Sikkerhedsstrategien giver et højt sikkerhedsniveau for forbrugere og professionelle. Det vil sige, at sikker
hedsstrategien både fokuserer på borgere og virksomheders adfærd og den indbyggede sikkerhed i produkter 
og installationer. Der skal udvælges den rette balance mellem regler, dialog og information, kontrol og sank
tionering. Strategien sigter mod et højt sikkerhedsniveau, hvor alle i samfundet tager sit medansvar for sik
kerheden inden for fastlagte rammer. 

Internationaliseringsstrategien indebærer, at løsninger skal ses i en international kontekst. Strategien fokuse
rer på bredt forankrede internationale løsninger med højst mulig sikkerhed indbygget. En konsekvens af stra
tegien er, at Sikkerhedsstyrelsen systematisk arbejder for at erstatte særlige nationale løsninger med bredere 
internationale løsninger, hvor det er muligt. 

Effektiviseringsstrategien medvirker til en professionel styrelse via effektivisering og udvikling. Den offent
lige sektor skal bruge færre ressourcer i de kommende år. Samtidig stiger forventningerne fra borgere og 
virksomheder til bedre service og hurtigere sagsbehandling. Det er derfor helt nødvendigt at tænke nyt, så 
styrelsen kan indfri de større forventninger. Det er ikke kun et spørgsmål om at arbejde hmiigere, men mere 
at tænke i bedre processer, nye måder at nå de samme mål, og hvordan samordning med andre sikkerheds
tekniske områder kan resultere i øget produktivitet for det offentlige som helhed. 

For at realisere de tre eksterne strategier er der endvidere en række interne fokusområder i relation til medar
bejdere og læring. Alle tre strategier er udmøntet i konkrete strategiske fokusområder, som fremgår af figu
ren. Sikkerhedsstyrelsens strategiske målsætninger og resultatkrav for 2009 er formuleret på baggrund af 
opgavehierarkiet og strategikortet nedenfor. 
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Sikkerhedsstyrelsen skaber tryghed 
Produktgrupper: 
Elsikkerhed Gassikkerhed Produktsikkerhed Fyrværkerisikkerhed Akkreditering og Alle 

metrologi 

Produkter: 

Til,Y,,n o~ ove1 åg-
omg 

onnatio" 

F4stsætte ref!ler 

-Tilsyn med området 
-Tilsynsordning med 
kontrakthavere 

i -Efterforskning afulyk-
ker 
-Overvågning og ud-
pegning af notified 
bodies 

-Kontro I instanser 
-Autorisationer 

I -Uddannelsesrelationer 

-Stærkstrøms-
I bekendtgørelsen 

-Tilsyn og overvågning 
-Efterforskning afulyk-
ker 
-Overvågning og ud-
pegning af notified 
bodies 
Overvågning af gassel-
skaber 

1-Kontrolinstanser 
-Autorisationer 

-Uddanne lsesre lati oner 

-Gasreglementet 

-Koordinering med øvri-
ge kontrolmyndigheder 
-Notifikationer 

-Efterforskning afulyk-
ker 
-Overvågning og udpeg-
ning af notified bodies 

I 

I 

-Regler om sikkerheds-
mæssige tiltag 

-Tilskud til fyrværkeri-
virksomheder (pulje) 
-Koordinering med øvrige 
kontrolmyndigheder 

-Efterforskning af ulykker 
- Tilsyn 

-Godkendelse af nytårsfyr-
værkeri 
-Virksomhedsgodkendelse 
af producenter & importører

1 -Festfyrværkere 
-Godkendelse af transport-
klassificering 

I 

-Fyrværkeri bekendtgørelse 

Koordinering af metro- -Internationalt og Nor-
logiområdet via metro- disk Samarbejde 
logiudvalget -Ministerbetjening 

- Tilsyn med området 
for legal metrologi 
-Opfølgning på Resul- - Markedsovervågning 
tatkontrakt og tilsyn -Løbende 
medDANAK pro j ektop gaver 
-Klagesager -Statistik 
-Overvågning og ud-
pegning af notified 
bodies 

I -Information & Presse
I -Kursusvirksomhed 

-EU-overvågning og 
-Regler akkreditering 

generelt EU-arbejde 
og metrologi 

-Standardiserin 
NB: Styrelsens opgaver på finansloven er: elsikkerhed, gassikkerhed, generel produktsikkerhed og fyrværkeri , akkreditering og metrologi 

Produkterupper: 
Ledelses-, organisations
og kompetenceudvikling 
Personale administration 
Økonomi- og resultatsty
ring 
Intern service 

I Produkter: 
Ledelse - Ledelsesinformation - Organisationsudvikling - Interne møder (der ikke kan tilskrives et kerneprodukt) - Medarbejder- og ledelsesudviklingssamtaler -
Administration af kurser til medarbejdere - Deltagelse i kurser 
Personalepolitiske sager - Ansættelser og fratrædelser - Administration af ferie, sygdom og merarbejde m.m. - Sikkerhed og beredskab 
Finanslov og øvrige bevillingssager - Budget og budgetopfølgning - Bogholderi og regnskab - Styrelsesresultatkontrakt og status - Tidsregistreringssystem -
Tilskudsadministration - Gebyradministration - Indkøb - Rigsrevisionssager 
Telefon, post og personmodtagelse - Mødebetjening - Øvrig intern service - Sekretærbistand - Journalisering og arkiv - Hjemmeside, intranet og nyhedsbrev - IT
drift - Ejendoms og lokaleadministration - Kantine drift - Rengøring 
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Sikkerhedsstyrelsens strategikort 

---- ---
Højt sikkerhedsniveau Påvirke samfundsudviklingEjerperspektiv 

for forbrugere og professionelle ved internationale løsninger 

Kendt og anerkendt styrelse og Et naturligt sted at 
samarbejdspartner p__@cere sikkerhedsopgaver:.

Øge forbrugertryghed gennem -

!,lddannelse 

Udvikling af risikostyring Udbygge 
og metodevalg Interessentfeed-backUdvikle samarbejdsmodelUlykkesefterforskning og andre systematiske 

111ålinger
Procesperspektiv Styrke Proces-, kvalitets- og

dokumentation Flytte vægten hen mod resursestyringEtablere og analyser internationale løsningermålrettet kommunikation · videreudvikle SIK's 

Videreudvikle indtægtsdækket ._,,_gpgaveportefølj;.
Fremme det indre marked 

virksomhed -gennem international 
standardisering 

Videreudvikling af 
Udvikle engelskkompetencer Etablere Videreudvikle systematisk Organisations

Medarbejder- og Ambassadørkorps stoikturenskompetenceudvikling
Udvikling af 

læringsperspektiv kernekompetencer 
Projektstyring og

Udvikling af juridiske Tværorganisatorisk
kompetencer i relation til EU ret arbejde 

Udvikle forhandlingskompetencer 
Udvikling af skriftlige og 
sproglige kompetencer 

Sikkerhedsstrategi 

Effe ktivise ri ngsstrateg i 

I nte rnationa liseringsstrateg i 

~ 

SIKKERHEDSSTYRELSEN 

Fremtidsrettede vækstvilkår 
for borgere og virksomheder 

Borgerne oplever 
Øget(!Jget; tryghed 

sikkerhedsadfærd 

Synlig kontrol 
og sanktioner 

Brugerperspektiv 
(og eksterne inter- Regulering via 
essenter) ·Styrke forebyggende enkle regler

indsats ved vejledning, 
Information og 

gode internationale 
sikkerhedsstandarder 

Stimulere erhvervsudvikling via 
sikkerhedsteknisk forspring 

Balancere sikkerhed med andre 
samfundshensyn 

Bedre koordinering 
mellem myndighed~ --- Konsistent og 

kompetent drift og 
administration 

Udvikle netværk og 
partnerskaber 
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Strategiske målsætninger, resultatmål og resultatkrav 
Tabel 1 • Oversigt over strategiske målsætninger og årets resultatmål 

Nr. Produkt og Mål 
Vægt 
i pct. 

Budget 
uden / med 
fæ Iles udgifter 

El-sikkerhed 
El-sikkerhed - Sikkerhedsniveauet i de danske el-installationer forbedres. 48,5 

Der udarbejdes et udkast til en rammebekendtgørelse under stærkstrømsloven der 
indeholder de generelle sikkerhedskrav, som skal være opfyldt i et elektrisk stærk-

I. 
strømsanlæg. 

15 

48,5*/57,3 
I 2009 udvides antallet af driftstilsyn som et led i at opnå større el-sikkerhed. Det 

2. sker som følge af reglerne om tvungen fejlstrømsafbryder. 7 

Gas-sikkerhed 
Gas-sikkerhed - Nedbrin~e antallet afRasulykker per forbruRerinstallationer. 5,6 

Der gennemføres en analyse af sikkerhedsforholdene for naturgasinstallationer. 
3. 7 5,6/6,6 

Generel produktsikkerhed og fyrværkeri 12,4 
Produktsikkerhed - Det generelle sikkerhedsniveauforbedres gennem målrettede projekter mod pro-
blematiske produktgruvver. 

Der udarbejdes et samlet forslag til en ny produktsikkerhedslov, og der opretholdes 
4. en effektiv markedsovervågning. 20 6,8/8 

Fyrværkeri - Nedbrin~e antallet afde alvorliRste.fyrværkeriulykker i Danmark 
Krav til fyrværkeriartikler og markedsovervågningen bringes i overensstemmelse 

5. med europæisk lovgivning. 7 5,6/6,6 

Akkrediterinir oir metroloiri 2,3 
Akkreditering og Metrologi - Erhvervsfremmeindsatsen på akkreditering og metrologi giver større 
effekt for de danske virksomheder. 

Kravene til anvendelse af akkreditering og til DAN AK fastsættes for at opnå størst 
6. mulig effekt. 7 2,3/2,7 

Fælles mål for alle områder 
I forbindelse med EU-varepakken udarbejdes en samlet strategi for markedsovervåg-
ning i henhold til forordning om akkreditering og markedstilsyn, forordning om 

7. gensidig anerkendelse af varer og afgørelse om fælles rammer for markedsføring af 
produkter. 

20 n.a./8,4** 

Realisering af administrative lettelser ved at forenkle autorisationsbestemmelser. 
8. 15 Note 1 

Virksomhedernes indberetninger til Økonomi- og Erhvervsministeriet digitaliseres. 
9. 2 Note 1 

Hjælpefunktioner irenerel ledelse og administration 15,3 
Sum på produktniveau 100 68,8/84,1 
Overordnet budget 89,2 
Dækningsgrad 77,1/94,3*** 
Note l: Styrelsen vurderer, at dette mål ikke kan budgetteres. 
* Opgjort uden resurseindsatsen til IDV-aktiviteter. 
**Styrelsenafventer endelig afklaring på tillægsbevilling, og tallet er ikke medregnet i totalsummen. 
** * De opgaver, der er målsat vil ikke kunne løses uden den daglige drift af området. Derudover er opgaverne dele af større sam
menhænge, hvorfor det ikke giver optimale registreringer, hvis der skal føres separat for målet. Budgettal er derfor opgjort overord
net. 
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El-sikkerhed 
Elsikkerhed vedrører alle i Danmark - både private forbrugere, virksomheder og elfagfolk. Sikkerhedsstyrel
sen arbejder for at højne elsikkerheden f.eks. gennem kontrol og tilsyn, holdningsbearbejdelse om sikker 
udførelse af anlæg/installationer og anvendelse af elektriske produkter samt standardisering. Ud over døds
fald og personskader medfører elbrande og elulykker årligt store samfundsøkonomiske omkostninger. 

Strategisk mål 201 I. Sikkerhedsniveauet i de danske el-installationer forbedres. 

Stærkstrømsreglementet er et meget omfangsrigt regelsæt for el-sikkerhed. Arbejdet med kundgørelsesloven 
viste, at regelkomplekset ikke er klart opdelt mellem bindende retsregler og de fælleseuropæiske standarder 
på området, som er blevet implementeret de seneste 20 år. Samtidigt er mange bindende retsregler ikke pro
portionale med hensyn til den sikkerhedsmæssige effekt og visse ikke let forståelige. Derfor ønsker styrelsen 
at udarbejde en ny, forenklet reguleringsmodel. 

El-sikkerhed - Stærkstrømsbekendtgørelsen 
I. Der udarbejdes et udkast 

til en rammebekendtgø-
relse under stærkstrøms-
loven, der indeholder de 
generelle sikkerheds-
krav, som skal være op-
fyldt i et elektrisk stærk-
strømsanlæg. 

Aktivitet a. Analyse af gældende regelsæt for stærkstrømsinstallatio-
ner og anlæg i Danmark og tilsvarende fælleseuropæiske 
standarder på elområdet. 

Aktivitet b. Udarbejdelse af et udkast til en rammebekendtgørelse for 
stærkstrømsanlæg, der primært indeholder overordnede 
krav, der kan opfyldes ved anvendelse af fælleseuropæi-
ske standarder. Desuden skal der i den forbindelse udar-
bejdes en tilhørende konsekvensanalyse af indførelsen af 
en sådan rammebekendtgørelse. 

Kvalitet C. Det endelige udkast til en rammebekendtgørelse under 
stærkstrømsloven godkendes af Installations og Netud-
valget under Det Tekniske Sikkerhedsråd. 

El-sikkerhed - Tilsyn med området 
2. I 2009 udvides antallet 

af driftstilsyn som et led 
i at opnå større el-
sikkerhed efter indføre]-
se af reglerne om tvun-
gen fejlstrømsafbryder. 

Aktivitet a. Der udføres 200 driftstilsyn i 2009. 
Produktivitet b. Enhedsomkostningerne ved driftstilsynene er mindst 2 % 

lavere i 2009, end de var i 2008. 

Gassikkerhed 
Danske forbrugere bruger bygas (primært i Købehavn og på Frederiksberg), naturgas (fordelt over hele lan
det, undtagen bykernerne i de største provinsbyer) og flaskegas (ca. 0,4 mio. primært simple installationer). 

Strategisk mål 2010. Nedbringe antallet afgasulykker per forbrugerinstallation. 

I perioden 2005 - 2007 blev der sat særligt fokus på sikkerhedsforholdene i bygasinstallationer i forbindelse 
med projektet om konvertering af bygaskvaliteten. Selve projektets gennemførelse resulterede i et løft i sik
kerhedsforholdene. F-gasinstallationers sikkerhedsforhold har i 2008 været på dagsordenen, bl.a. igennem 
udarbejdelse af nye og moderniserede regler på området. I perioden 2009 - 2010 er det planlagt at sætte fo
kus på sikkerheden ved forbrugernes naturgasinstallationer, da mange installationer nu er over 25 år gamle. 
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Gassikkerhed- Gasreglementet, tilsyn og overvågning 
3. Der gennemføres en 

analyse af sikkerheds-
forholdene for naturgas-
installationer. 

Aktivitet a. Analyse af gasselskabernes tilsyn med eksisterende in-
stallationer for at fastslå udviklingstendenser i fejlmøn-
steret. 

Aktivitet b. Analyse af tilsyn med nye installationer inden for de 
sidste 3 år for at klarlægge omfanget af installatør- og 
produktfejl. 

Kvalitet C. Gasudvalget skal godkende rapporten og komme med en 
indstilling inden årets udgang. Rapporten skal indholde 
forslag til: 

• Regelændringer i Gasreglementets afsnit A. 
• Definition af gasprodukternes risikoniveau i henhold 

til den kommende risikobaserede markedsovervåg-
ning. 

Produktsikkerhed 
Forbrugerne skal have tillid til, at der er sunde og sikre produkter på markedet. Sikkerhedsstyrelsen overvå
ger den generelle produktsikkerhed, herunder kontrol af sikkerheden ved produkter til småbørn og andre 
forbrugerprodukter. 

Sikkerhedsstyrelsen administrerer produktsikkerhedsloven. Loven dækker et meget bredt spektrum af pro
dukter, og produktgrupper med sikkerhedsmæssige udfordringer varierer fra år til år. Derfor tilrettelægger 
Sikkerhedsstyrelsen en prioriteret markedsovervågning ud fra en risikovurdering. Effekten af indsatsen på 
området måles derfor mest hensigtsmæssigt via en række målrettede projekter, som styrelsen gennemfører. 

Strategisk mål 2012. Det generelle sikkerhedsniveauforbedres gennem målrettede projekter mod problema
tiske produktgrupper. 

Sikkerhedsstyrelsen måtte efter en forespørgsel fra EU kommissionen i juni 2007 bekræfte, at dele af det 
europæiske produktsikkerhedsdirektiv, der sidst blev ændret i 2004, ikke var fuldt ud implementeret i dansk 
lovgivning. Derfor er det nødvendigt at lave et forslag til en ny dansk produktsikkerhedslov. Den nye lov 
skal sikre en god regulering af det generelle produktsikkerhedsområde, så der opnås en høj grad af sikkerhed 
på området. Endvidere skal regelsættet være overskueligt og tilgængeligt for brugerne, som er forbrugere, 
producenter, importører og forhandlere af produkter samt produktsikkerhedsmyndigheder og Sikkerhedssty
relsen selv. 
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Produktsikkerhed - Regler om sikkerhedsmæssige tiltag og markedsovervågning 
4. Der udarbejdes et samlet 

forslag til en ny pro-
duktsikkerhedslov og 
der opretholdes en ef-
fektiv markedsovervåg-
mng. 

Aktivitet* a. Det ledsagende udvalg i forbindelse med udarbejdelsen 
af lovforslag til ny produktsikkerhedslov afslutter sit ar-
beide og afgiver rapport inden 1. maj 2009. 

Kvalitet* b. Ekspeditionstiden er på maksimalt 80 kalenderdage for 
90 % af sager vedrørende markedskontrol (som inklude-
rer laboratorieprøvning af produktet), for området Gene-
re! produktsikkerhed. 

Aktivitet C. Ny Produktsikkerhedslov fremsættes i oktober 2009. 

Kvalitet d. I lovforslaget er der ingen væsentlige processuelle pro-
blemer. ØEMs procedurer for høring over lovforslag og 
frister fastsat i ministerbetjeningsvejledningen og i 
Håndbog i Folketingsarbejdet skal være overholdt. Vur-
deres af de Jovansvarlige i departementet. 

Kvalitet e. I lovforslaget er der ingen tekniske fejl, der overstiger 
bagatelgrænsen. Vurderet af departementets Juridiske 
Sekretariat. 

* Målene er en del af Økonomi- og Erhvervsministeriets arbejdsprogram. Dette opgøres pr. 1. oktober 2009. 

Fyrværkeri 
Sikkerhedsstyrelsen arbejder for at højne sikkerhedsniveauet ved opbevaring og brug af fyrværkeri. Der ar
bejdes for, at opbevaring affyrværkeri skal ske forsvarligt og uden risiko for virksomhederne internt og for 
det omgivende samfund. Det sikres, at impotieret og produceret fyrværkeri er godkendt og sikke1i for for
brugerne. Der arbejdes for sikker anvendelse af festfyrværkeri. Der arbejdes via oplysning, kampagner og 
undervisning for at reducere ulykker i forbindelse med brug af fyrværkeri. 

Fyrværkeriulykker har store menneskelige konsekvenser og kan have konsekvenser for virksomheder og det 
omgivende samfund. Derfor er det vigtigt at sikre, at fyrværkeriatiiklerne er sikre for brugerne under anven
delsen, for tilskuerne og for virksomhederne i forbindelse med håndtering og opbevaring. 

Strategisk mål 2012. Nedbringe antallet afde alvorligste fyrværkeriulykker i Danmark. 

Fabrikant eller importør af fyrværkeri skal udføre egenkontrol med, at fyrværkeriartikler overholder de fast
satte krav til konstruktion, funktion, mærkning og produktionskontrol for at sikre, at producerede atiikler er i 
overensstemmelse med de godkendte modeller. Hvis ikke der udføres produktionskontrol af en vis kvalitet, 
kan det ikke sikres at de producerede artikler vil være sikre at opbevare og bruge. Dansk lovgivning på fyr
værkeriområdet og administrationen af denne lovgivning kræver en revision, således at fyrværkeridirektivet 
implementeres ved en særskilt bekendtgørelse og at loven fortsat opretholder de særlige danske krav til mar
kedsføring af fyrværkeriartikler. 

Fyrværkeri - Fyrværkeribekendtgørelse og Markedsovervågning 
5. Krav til fyrværkeriartik-

ler og markedsovervåg-
ningen bringes i overens-
stemmelse med europæ-
isk lovgivning. 

Aktivitet a. Fyrværkeridirektivet implementeres. Bekendtgørelsen 
notificeres til EU inden den 1. september 2009. 

Kvalitet b. Der udformes en ny strategi for markedsovervågning og 
tilhørende markedskontrolplaner af fyrværkeriartikler 
med udgangspunkt i en risikobaseret markedsovervåg-
ning. Strategien og markedskontrolplanerne bliver fore-
lagt og godkendt i fyrværkeriudvalget inden årets ud-
gang. 
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Metrologi og akkreditering 
Det samlede danske metrologisystem udgør et vigtigt redskab til udvikling og kontrol med virksomheders 
produkter (metrologi er læren om måling). 

På tilsvarende måde udgør det danske akkrediteringssystem et vigtigt redskab for at virksomhederne kan få 
anerkendt deres prøverapporter og lignende dokumentation af produkter og systemers overensstemmelse 
med internationale standarder. Myndighedsadministrationen skal sikre rammerne for, at effekten af resurser
ne på områderne bliver optimal. 

Strategisk mål 2011. Erhvervsfremmeindsatsen på akkreditering og metrologi giver større effekt for 
de danske virksomheder. 

Den vedtagne EU-forordning for akkreditering og markedsovervågning skal sikre større effekt af EU's indre 
marked, blandt andet ved at harmonisere kravene til de nationale akkrediteringsorganer og deres virksomhed. 

Akkreditering og metrolo •i - Markedsovervågning 
6. Kravene til anvendelse 

af akkreditering og til 
DANAK fastsættes for 
at opnå størst mulig ef-
fekt. 

Aktivitet a. Kontrakt med DANAK og DANAKs vedtægter forband-
les og implementeres inden udgangen af 2009. 

På tværs af områder 
Udover de seks mål for de enkelte produktgrupper har styrelsen opsat mål på tværs af grupperne, vedrørende 
implementering af varepakken, administrative lettelser på autorisationsområdet og i arbejdet med at øge an
tallet af indberetninger via virk.dk. 

Der er vedtaget en varepakke i EU, som er med til at forbedre rammerne for et fælles marked i EU. Dette 
sker ved at opsætte fælles krav til akkreditering og markedstilsyn. Som et led i denne implementering skal 
Sikkerhedsstyrelsen udarbejde en række procedurer og strategier indenfor styrelsens områder. 

Varepakke - Markedsovervågning 
7. I forbindelse med EU-

varepakken udarbejdes 
en samlet strategi for 
markedsovervågning i 
henhold til forordning 
om akkreditering og 
markedstilsyn, forord-
ning om gensidig aner-
kendelse af varer og af-
gørelse om fælles ram-
mer for markedsføring 
af produkter. 

Aktivitet a. Der skal udformes procedurer for sagsbehandlingjf for-
ordningen om gensidig anerkendelse af varer samt for 
kommunikation via det danske kontaktpunkt. De nye pro-
cedurer kan tages i brug den 15 . maj 2009. 

Kvalitet b. Der skal udarbejdes en overordnet markedsovervågnings-
strategi for Sikkerhedsstyrelsens produktområder. 

Med denne strategi som grundlag skal der udarbejdes 
konkrete markedsovervågningsplaner på de specifikke 
faglige områder. Disse skal kunne meddeles EU-
kommissionen den 31. december 2009. 
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Det allerede implementerede Direktiv om gensidig anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer og Ser
vicedirektivet gør det nødvendigt at analysere de nuværende autorisationsordninger for at kunne leve op til 
EU-reguleringen og for at undersøge retsstillingen for egne borgere og udlændinge. Herudover gør hensynet 
til at forenkle og lette byrderne for erhvervslivet det nødvendigt at have en effektiv, moderne og fremtidssik
ret regulering med baggrund i sikkerheds- og sundhedsmæssige betragtninger. 

Administrative lettelser - Autorisationer 
8. Realisering af admini-

strative lettelser ved 
forenkling af autorisati-
onsbestemmelser. 

Aktivitet a. Styrelsen udarbejder en rapport indeholdende analyse og 
anbefalinger samt efterfølgende høringer inden 1. oktober 
2009. 

Effekt b. Styrelsen sikrer, at rapporten indeholder forslag om, hvor-
dan der kan ske en samlet reduktion af de administrative 
byrder ved kvalitetsstyringssystememe på mindst 15 pct. 

Det fremgår af Økonomi- og Erhvervsministeriets Arbejdsprogram for 2009, at 50 pct. af virksomhedernes 
indberetninger til Økonomi- og Erhvervsministeriet skal foretages digitalt via Virk.dk. Sikkerhedsstyrelsen 
skal understøtte denne målsætning ved at arbejde for at øge andelen af digitale indberetninger til Sikkerheds
styrelsen. 

Digitale indberetninger - Virk.dk 
9. Virksomhedernes ind-

beretninger til Økono-
mi- og Erhvervsmini-
steriet digitaliseres. 

Effekt a. 10 pct. af virksomhedernes indberetninger 
til Sikkerhedsstyrelsen skal foretages digitalt via Virk.dk. 
i 2009. 
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Budgetmæssige forudsætninger 

F 
2009 Budget Difference 

BOI 
2010 

BO2 
2011 

BO3 
2012 

Nettoudgiftsbevilling 12,3 12,3 - 11,9 11,8 10,4 
Forbrug af reserveret bevil-
linJ?; 1,6 1,6 - - - -
Indtægt 72,8 72,8 - 72,8 72,8 72,8 
Udgift (omkostninger) 89,2 89,2 - 86,3 84,6 83,2 
Hjælpefunktioner samt gene-
re! ledelse o~ administration 15,3 15,3 - 15,4 14,9 14,6 

Elsikkerhed 53,6 53,6 - 50,9 50,2 49,5 

Gassikkerhed 5,6 5,6 - 5,5 5,3 5,2 
Generel produktsikkerhed og 
fvrværkeri 12,4 12,4 - 12,2 11,9 11,7 

Akkrediterin~ o~ metrolo~i 2,3 2,3 - 2,3 2,3 2,2 
Årets resultat -2 5 -2,5 - -1 ,6 - -

Sikkerhedsstyrelsen overordnede budget er udarbejdet i forhold til den forventede ressourcesituation. 
Det skal bemærkes, at Sikkerhedsstyrelsen fordeler fællesudgifterne på de eksternt rettede produktgrupper 
(som i måloversigten i afsnit 2) på baggrund af det direkte forbrug på produktgrupperne. Fællesudgifterne er 
udgifterne til hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration. 
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Formalia og påtegning 

1. Resultatkontrakten indgås mellem Sikkerhedsstyrelsen og departementet. Resultatkontrakten træder i 
kraft den 1. januar 2009 og gælder for hele 2009. Resultatkontrakten er en del af ministeriets rullen
de kontraktstyring. De årlige bevillinger afhænger af årets finanslov. 

2. Resultatkontrakten kan genforhandles i løbet af kontraktåret, hvis eksterne faktorer, som institutio
nen ikke kunne eller burde have forudset, gør, at et eller flere resultatkrav ikke kan nås. 

3. Resultatkontrakten er ikke retsligt bindende og fjerner ikke ministerens beføjelser og ansvar. Mini
steren 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. Resultatkontrakten ændrer ikke det almindelige over-underordnelsesforhold mellem departement og 
styrelse. 

5. Resultatkontrakten er i overensstemmelse med Finansministeriets henstillinger for kontraktstyring. 

6. Status på resultatopfyldeisen i resultatkontrakten skal rapporteres, når departementet beder herom og 
følge departementets instrukser. Den endelige resultatopfyldelse i resultatkontrakten skal rapporteres 
i styrelsens årsrapport i overensstemmelse med Økonomistyrelsen og departementets vejledninger. 

7. Styrelsesdirektøren har ansvaret for overholdelse af og afrapportering på resultatkontrakten samt 
eventuel genforhandling. 

København den {Gjanuar 2009 Esbjerg den(\)anuar 2009 
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Scoreb02 
Nr. Produkt og Mål Vægt 

i pct. 
Delvist opfyldt 
(50 point) 

Opfyldt (100 
point) 

El-sikkerhed - Sikkerhe,lsniveauet i de danske el-installationer forbedres. 
I. Der udarbejdes et udkast til en rammebekendtgørelse 

under stærkstrømsloven der indeholder de generelle 
sikkerhedskrav, som skal være opfyldt i et elektrisk 
stærkstrømsanlæg. 

15 2 resultatkrav 
opfyldt. 

3 resultat-
krav opfyldt. 

2. I 2009 udvides antallet af driftstilsyn som et led i at 
opnå større el-sikkerhed efter indførelse af reglerne 
om tvungen fejlstrømsatbryder. 

7 1 resultatkrav 
opfyldt. 

2 resultat-
krav opfyldt. 

Gas-sikkerhed - Nedbringe antallet afgasulvkker perforbruJ!erinstallationer. 
3. Der gennemføres en analyse af sikkerhedsforholdene 

for naturgasinstallationer. 
7 2 resultatkrav 

onfvldt. 
3 resultat-
krav opfyldt. 

Produktsikkerhed - Det generelle sikkerhedsniveau forbe,lres gennem målrettede projekter mod problematiske pro-
duktJ ruooer. 
4. Der udarbejdes et samlet forslag til en ny produktsik-

kerhedslov og der opretholdes en effektiv markeds-
overvågning. 

20 4 resultatkrav 
opfyldt. 

5 resultat-
krav opfyldt. 

Fvrværkeri - Nedhri112e antallet afde alvorli2ste fvrværkeriulvkker i Danmark 
5. Krav til fyrværkeriartikler og markedsovervågningen 

bringes i overensstemmelse med europæisk lovgiv-
nin_g. 

7 1 resultatkrav 
opfyldt. 

2 resultat-
krav opfyldt. 

akkreditering og metrologi - Erhvervsfremmeindsatsen på akkreditering og metrologi giver større effekt for de danske 
virksomheder. 
6. Kravene til anvendelse af akkreditering og til DA-

NAK fastsættes for at opnå størst mulig effekt. 
7 1 resultat-

krav opfyldt. 
Fælles må/for alle områder 
7. I forbindelse med EU-varepakken udarbejdes en sam-

let strategi for markedsovervågning i henhold til for-
ordning om akkreditering og markedstilsyn, forord-
ning om gensidig anerkendelse af varer og afgørelse 
om fælles rammer for markedsføring af produkter. 

20 1 resultatkrav 
opfyldt. 

2 resultat-
krav opfyldt. 

8. Realisering af administrative lettelser ved forenkling 
af autorisationsbestemmelser. 

15 l resultatkrav 
oofvldt. 

2 resultat-
krav opfyldt. 

9. Virksomhedernes indberetninger til Økonomi- og 
Erhvervsministeriet digitaliseres. 

2 1 resultat-
krav opfyldt. 

Resultatkontrakten angiver styrelsens vigtigste målsætninger og resultatmål for 2009, og er udvalgt således, 
at styrelsens strategiske mål indgår samtidig med, at de udvalgte mål er dækkende for hele styrelsens virk
somhed. Der er enighed blandt partnerne om, at kontrakten skal være ambitiøs, herunder sætte ambitiøse mål 
for styrelsens indsats de kommende år. Kontrakten skal derigennem påvirke og motivere styrelsen til at opnå 
markante og synlige resultater, og dermed forbedre sikkerheden i Danmark. Heri ligger også implicit, at det 
ikke kan forventes, at alle mål opfyldes, og et manglende opfyldt mål er således ikke et udtryk for at sikker
hedsniveauet på styrelsens ansvarsområder falder, eller at Sikkerhedsstyrelsens nødvendigvis har løst en 
opgave på uacceptabel vis. 

Et overforbrug på mere end 20 pct. eller en overbudgettering på mere end 20 pct. medfører en reducering af 
scoren med 25 point. Et resultatmål der er fuldt opfyldt, men fejlbudgetteret gives således 75 point, mens et 
resultatmål der er delvist opfyldt og fejlbudgetteret giver 25 point. 

Målene 1, 4, 7 har styrelsens særlige bevågenhed og bør være opfyldt for at kontrakten er tilfredsstillende 
opfyldt. 
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Bilag 1 - Måling af de strategiske målsætninger 

Produktgruppe: El-sikkerhed 

Strategisk målsætning: Sikkerhedsniveauet i de danske el-installationer forbedres. 

Et højt sikkerhedsniveau forstås i denne sammenhæng som, at der er få fejl i de danske el-installationer. Det
te måles ved det gennemsnitlige antal fejl der konstateres ved tilfældigt udpegede tilsyn. 

Løbende opfølgning: Der måles årligt på målsætningen for at følge fremdriften i forhold til den strategiske 
målsætning. Dette offentliggøres i årsrapport for 10-pct-tilsynsordningen som offentliggøres på Sikkerheds
styrelsens hjemmeside. 

Endelig opgørelse: Målet opgøres endeligt i årsrapporten for 2011. Målsætningen startede i 2009. Den stra
tegiske målsætning vil blive vurderet som opfyldt, hvis der i perioden 2009-2011 er færre fejl pr. tilsyn end 
der var i perioden 2004-2008. 

Data, der ligger til grund for opgørelsen: I forbindelse med tilsyn under 10-pct-tilsynsordningen bliver der på 
baggrund af tilsynene fø1i statistik over typen af fejl i ordningen. Dette datamateriale indberettes til Sikker
hedsstyrelsen. Målsætningen opfyldes hvis antallet af fejl pr. tilsyn på nye elektriske installationer nedbrin
ges. Dette måles i forhold til et løbende gennemsnit for den strategiske periode (dvs . det opgøres ved antallet 
affej I pr. tilsyn for 2009, 2010 og 2011 divideret med tre) af den totale fejlmængde pr. tilsyn (inden for alle 
fejlkategorier). Sammenlignet med det gennemsnitlige antal fejl for de seneste fem år før målsætningen star
tede (årene 2004-2008). Da målet med tilsynet er at få kendskab til niveauet generelt i Danmark er det kun 
fejl fundet i forbindelse med de tilfældigt udpeget tilsyn der medregnes, da der må forventes at findes flere 
fejl , når tilsynene målrettes mod problemområder. 

Produktgruppe: Gas-sikkerhed 

Strategisk målsætning: Nedbring antallet afulykker per forbrugerinstallationer. 

Løbende opfølgning: Der måles årligt på målsætningen for at følge fremdriften i forhold til den strategiske 
målsætning. Dette offentliggøres i styrelsens statistik for antallet af gasulykker. 

Endelig opgørelse: Målet opgøres endeligt i årsrapporten for 2010. Målsætningen startede i 2006. Den stra
tegiske målsætning vil blive vurderet som opfyldt, hvis der i perioden 2006-2010 er færre årlige ulykke per 
forbrugerinstallationer end i perioden 1997-2005. At de anvendte tidsperioder er så lange, skyldes at antallet 
af ulykker i forvejen er meget lavt, hvorfor tilfældige udsving let kan påvirke niveauet for ulykker. 

Data, der ligger til grund for opgørelsen: 
- Ulykker hvor gassen eller gasanlæg er den direkte årsag til personskade eller skader på materiel 
- Skader som udelukkende vedrører gasanlægget er normalt ikke medtaget 
- Selvmord og selvmordsforsøg er ikke medtaget 

For så vidt angår by- og naturgasområdet, har distributionsselskaberne indberetningspligt når de får kend
skab til gasulykker i deres respektive forsyningsområde . For flaskegasområdet bygger opgørelsen på indbe
retninger fra politiet, borgere og lign, f.eks. presseoplysninger. 

Der skelnes ikke mellem alvorligheden af ulykkerne, da antallet af dødsulykker er sjældne og derfor kun 
betyder lidt i forhold til statistikken. Samtidig sker opgørelsen samlet for alle tre former for gas. Hvorved 
tilfældige udsving under en af formerne får mindre betydning i forhold til målingen. 
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Produktgruppe: Produktsikkerhed 
Strategisk målsætning: Det generelle sikkerhedsniveau forbedres gennem målrettede projekter mod 
problematiske produktgrupper. 

Løbende opfølgning: Resultaterne for de enkelte projekter opgøres i det pågældende år, og offentliggøres i 
styrelsens årsrapport. 

Endelig opgørelse: Målet opgøres endeligt i årsrapporten for 2012. Målsætningen startede i 2009. Området 
for generel produktsikkerhed er meget stort, og det giver derfor ikke mening, at måle på hele området, da 
problemer i et år ikke nødvendigvis opstår det efterfølgende år. Styrelsen opgør derfor i stedet på målrettede 
projekter. Ved opgørelsen for 2012 skal der være registreret forbedring for 7 5 pct. af en række produkter 
(minimum 4), der er kontrolleret mere end en gang. Dette betyder, at der kan blive fulgt op på projekter, der 
er afholdt uden for resultatkontraktsperioden. 

Data, der ligger til grund for opgørelsen: Resultaterne er forskellige fra projekt til projekt. Det kan derfor 
ikke nu fastlægges hvilke tal, der er relevante til at opgøre sikkerhedsniveauet i projekterne. Hvis et projekt 
viser, at produktet er ufarligt, sker der som oftest ikke senere kontrol, med mindre styrelsen har en forvent
ning om, at projektet ikke gav et retvisende billede. 

Produktgruppe: Fyrværkeri 

Strategisk målsætning: Nedbringe antallet afde alvorligste fyrværkeriulykker i Danmark. 

Løbende opfølgning: Der måles årligt på målsætningen for at følge fremdriften i forhold til den strategiske 
målsætning. Dette offentliggøres i styrelsens statistik for fyrværkeriulykker. 

Endelig opgørelse: Den strategiske målsætning vil blive vurderet som opfyldt, hvis der i gennemsnit for de 2 
nytårsdøgn i perioden 2009/10/11112 er færre alvorlige fyrværkeriulykker end gennemsnittet for 
2006/07/08/09. Målet opgøres endeligt i årsrapporten for 2008 på baggrund afUlykkesAnalyseGruppens tal 
over antallet af tilskadekomne i nytårsdøgnet. En alvorlig ulykke er en ulykke, der kræver indlæggelse. 

Data, der ligger til grund for opgørelsen: Gruppen har siden nytår 1995/1996 indsamlet oplysninger fra alle 
landets skadestuer og skadesklinikker om fyrværkeriulykker i de to nytårsdøgn (31. december og 1. januar) 

Produktgruppe: Akkreditering og metrologi 

Strategisk målsætning: Erhvervsfremmeindsatsen på akkreditering og metrologi giver større effekt for 
de danske virksomheder. 

Løbende opfølgning: Effekten af metrologi og akkrediteringsarbejdet er svær at måle, fordi effekten er meget 
indirekte. Sikkerhedsstyrelsen og DANAK laver opfølgningen gennem kunde/interessentmålinger. 

Endelig opgørelse: Endelig opgørelse sker i årsrapporten for 2011, på grundlag af en kun
de/interessentmåling, der skal være bedre end tidligere fremsendte målinger, for på forhånd udvalgte 
spørgsmål. Dette sker ved at der er spørgsmål, der går igen i målingerne. For akkreditering måles i forhold til 
DANAK's analyse fra 2005 og der måles igen i 2011. På metrologi sker det ved, at der gennemføres en må
ling i 2007, og udvalgte dele af denne måling bliver gentaget i 2011. 

Data, der ligger til grund for opgørelsen: Resultaterne på DANAK's og styrelsernes kun
de/interessentmålinger. 
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Bilag 2 Tidsseriedata for mål i årets kontrakt 
I dette bilag fremgår tidsserie data for de af styrelsens mål, hvor der kunne være sammenlignelige 
mål over tid. 

4.b. Styrelsen overholder en ekspeditionstid på maksimalt 80 kalenderdage for 90 % af alle produkter, der 
udtages til markedskontrol (inkluderer laboratorieprøvning af produktet). 

2004 2005 2006 2007 3. kvartal 2008 
N.a. N.a. N.a. 91 et. overholder kravet 62 et. overholder kravet 
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