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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 samt virksomhedsreguleringer for faglig kompetence 

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

Samt virksomhedsreguleringer for faglig kompetence (autorisationer) på elområdet. 
• Produktsikkerhed generelt for forbrugerprodukter, herunder legetøj 
• Fyrværkerisikkerhed ved fyrværkeriartikler, produktion, oplag samt virksomhedsreguleringer af im

port, salg, overdragelse og anvendelse samt den faglige kompetence hos festfyrværkere 
• Akkreditering og metrologi. DANAK 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, for 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. 

S ikkerhedsstyrelsens 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. 

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

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

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

• Der skal udarbejdes en samlet markedsovervågnings- og tilsynsstrategi på metrologiområdet. 
• Sikkerhedsstyrelsen overholder en ekspeditionstid på gennemsnitlig 30 kalenderdage fra gennemført 

driftstilsyn på elektriske installationer (dog ikke de sager, som involverer politiet), til sagsparterne 
modtager skriftlig underretning om konstaterede ulovlige forhold. 

• Reglerne om autorisationsvilkår og kvalitetsstyring for el-, vvs-installatører og kloakmestre analyse-
res med det formål at gennemføre en harmonisering og forenkling af reglerne. 

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. Eneste forskel er, at 
produktsikkerhed og fyrværkeri er adskilt i opgavehierarkiet. Derudover er en række opgaver identiske på 
tværs af andre. Disse fremgår af kolonnen til højre. Nederst i hierarkiet vises hjælpefunktioner, generel ledel
se 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 må fokusere på borgere og virksomheders adfærd og den indbyggede sikkerhed i pro
dukter og installationer. Der skal udvælges den rette balance mellem regler, dialog og information, kontrol 
og sanktionering. Strategien sigter mod et højt sikkerhedsniveau, hvor alle i samfundet tager sit medansvar 
for sikkerheden 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 hurtigere, men mere 
at tænke i bedre processer, nye måder at nå de samme mål og hvordan samordning med andre sikkerhedstek
niske 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 2008 er formuleret på baggrund af 
nedennævnte opgavehierarki og strategikort. 
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Sikkerhedsstyrelsen skaber tryghed 
Produktgrupper: 
Elsikkerhed Gassikkerhed Produktsikkerhed Fyrværkerisikkerhed Akkreditering og Alle 

metrologi 

-Tilsyn med området 
-Tilsynsordning med 
kontraktha vere 
-Markedsovervågning 
-Efterforskning af ulyk-
ker 
-Overvågning og ud
pegning af notified 
bodies 

"·•, ;,' ; 

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

cl(oordinering m~:~;:ic;; 1-rns~ud til fyrv~rkei 
ge lc~ui,tr<>Imrnqigbe(ler . xf;virlcsomh~er(pul
cNotiftkatio1,1,el'': .... ·. Je) ... . .. . . ... 

-Markedsovervågning 
-Efterforskning af ulyk-
ker 
-Overvågning og udpeg
ning af notified bodies 

-Markedsovervågning 
-Efterforskning af 
ulykker 
-Tilsyn 

·-Qg<ll~enØdse af nyt-
• årsfyrva:,rketi · ..· . • . • • . 
-Yirksolflheclsgod;' i? . 
kentlelse 4fpfocltJP~W ·... 

.ter og importører . . . . 

-JfesJ+Y+Y~rte1:e i 

·- Markeclsoyervågy.ip.g . 
11fl1låieinstrUDl~.11tec ,< .. 

. -Tilsy11 med området 
fol;l~gal lll~trqlqgi 

-Opfølgning på Resul
tatkontrakt 
-Klagesager 
-Overvågning og ud-
pegning af notified 
bodies 
- Tilsyn med DANAK 

-Internationaltog Nordisl,< . 
$arnarbejde · ·· · · ·· 

~Minis.terbetjerung · · 

-Løbende projektopgaver 
-Statistik 

. . . . . . §taµ<lardisering . .. , ~§tandarqjsercing .. 
-Standardisefillf ·.. ~$,11clarcliseritig •.• ~~eg!er qm·sikkerhedsr •. ·...· . :'f~lctii~~rJOfS~fter 
~stærkstrøtn,s- \ . ,(}agregI1m~ente,t C'Jli1e~sige tiltag .·. . ·. <• .i:'.t Jqrf~'\'.~rJ{eri og
Pelq::ndtgørelset1, ,. .·· ·. ·· · ·. · opl~g .> 

·• ...-....R.•....·e•·•·g··..1·.··e·..·.r•.·•...·.akkr... >.·..e·.d·itering •1 ~:e.•·.. u·.>m.. v·e.~.•.... å.gning og generelt/Og metro:lQgi . . .EU-arbejde 

NB: Styrelsens opgaver på finansloven er: elsikkerhed, gassikkerhed, generel produktsikkerhed og fyrværkeri, akkreditering og metrologi 
Produkt2rupper: I Produkter: 
Ledelses-, organisations
og kompetenceudvikling 
Personale administration 
Økonomi- og resultatsty
ring 
Intern service 

Ledelse - Ledelsesinformation - Organisationsudvikling - Interne møder (der ikke kan tilskrives et kerneprodukt) - Medarbejder- og ledelsesudviklingssamtaler -
Administration af kurser til medarbejdere - Deltagelse i kurser 

. Persoll11Jepolitiske gager-•~æ,ttyls,~r 9gJi;11t;ræ,delser :: !\dlllWs,tt~Jioµ afferi~i s,ygclo~ qg.p.1,~fllfcbejde m.m. - .Sikkerhecl qg b~reds.kab..• 
Finanslov og øvrige bevillingssager - Budget og budgetopfølgning - Bogholderi og regnskab - Styrelsesresultatkontrakt og status -Tidsregistreringssystem -
Tilskudsadlilinistration - Gebyradministration - Indkøb - Rigsrevisionssager 
Telefon, postog.per~onmocltagelse O Møclebetjenjll~ - Øvrig intern service ~ SekJ;~tæ,rl.)i.S!llllcl •~.·· JournalJserirlgqg arlcjv - Hjemmesicle, intr.an~t qg nyhedsbrev.-• IT~ 
qrift :- PJ~Jld,qms.:og l0Jcalea,q111Wstration ~ K@tin~ qrif! :: ReQ.gØring . . . . . . . . . .. 
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Sikkerhedsstyrelsens strategikort 

Sikkerhedsstrateg i 

Effektiviseringsstrategi 

Internationaliseringsstrategi 

Ejerperspektiv 
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Strategiske målsætninger, resultatmål og resultatkrav 
T a b e 11 - 0 vers1gt . over strategis . k e ma 

0 1 sætnmger . og arets 
0

resu l tatma 
0 1

,.:·..·, ... ' ' ' 

Nt: Pr6duli:t ?~Måf , 
.·. .· ', .· ·.. :, :· : 

Vægt 
ipct; 

·. 

Budg:et ,,., · 

uden/rned ,. 
fællesudgifter 

El-sikkerhed 42,3 
El-sikkerhed - Sikkerhedsniveauet i de danske installationer forbedres. 

Sikkerhedsstyrelsen gennemfører tilsyn i el-installationer. Dette giver styrelsen 
1 

indsigt i hvilke fejl, der er i installationerne, og sikrer, at farlige fejl bliver rettet. 
15 

42,3*/50,7 

Gas-sikkerhed 5,3 
Gas-sikkerhed - Nedbringe antallet afgasulykker perforbrugerinstallationer. 

Der sker en harmonisering og forenkling af reglerne for autorisationsvilkår 
2 og kvalitetsstyring for el-, vvs-installatører og kloakmestre, som medfører 

grundlag for lettelser for erhvervslivet på 15 pct. 
15 5,3/6,4 

Generel produktsikkerhed 02 fyrværkeri 10,7 
Produktsikkerhed - Det generelle sikkerhedsniveau opretholdes gennem målrettede projekter mod 
problematiske produktgrupper, hæves sikkerhedsniveauet for disse. 

Sikkerhedsstyrelsen analyserer med assistance fra et tværministerielt ledsa-
3 gende udvalg de elementer, der skal indgå i en kommende ny lov for pro-

duktsikkerhed. 
10 Note 1 

Sikkerhedsstyrelsen er i trit med udviklingen på markedet. Derfor vil styrelsen 
fokusere på produkter, der bliver udbudt via internetbutikker. Styrelsen følger i 

4 2008 sikkerheden ved seks udvalgte produktgrupper, der er udbydt til salg via 
internettet. Samtidig arbejder styrelsen generelt med at markedsovervågningen 
på området er af god kvalitet og har en effekt. 

10 Note 1 

Fyrværkeri - Nedbringe antallet afde alvorligste fyrværkeriulykker i Danmark. 
Fyrværkeri til forbrugere skal være testet og godkendt for at sikre et højt sikker-

5 
hedsniveau under brugen. 

10 
Note2 

Akkrediterin2 02 metrolo2i 2,2 
Erhvervsfremmeindsatsen på akkreditering og metrologi giver større effekt for de danske virksomhe-
der. 

Der bliver udarbejdet en strategi for markedskontrol af måleinstrumenter og 
6 

tilsyn med i driftsværende instrumenter. 
10 2,2/2,6 

Hiælpefunktioner samt e:enerel ledelse og administration 14,6 
Fælles målforalle områder 

Sikkerhedsstyrelsens hjemmeside relanceres, så den bedre understøtter de tekni-
7 

ske afdelingers rådgivning. 
5 

Note 1 
(udviklings-

projekt) 
Sikkerhedsstyrelsen skaber et grundlag til beregning af enhedsomkostning for en

8. 
række standardiserede transaktioner. 

5 Note 1 

Koncemmål 
Styrelsen skal medvirke til, at regeringens målsætning om at reducere de admini-
strative byrder for erhvervslivet med op til 25 pct. i 2010 realiseres. Styrelsen 

9. 
skal samtidig medvirke til, at Økonomi- og Erhvervsministeriet i hvert af årene 
frem mod 2010 kan vise en nedgang i virksomhedernes administrative byrder. 

10 Note 1 

Alle lovforslag er uden væsentlige tekniske fejl, indholdsmæssige eller processu-
10. 

elle problemer. 
10 Note 1 

Sum på produktniveau 100 49,8/59,8 
Overordnet budget 
Dækningsgrad 61,5/73,8** 
Note l: Styrelsen vurderer, at dette mål ikke kan budgetteres. 
Note 2: Opgøres i sammenhæng med forbruger under generel produktsikkerhed. 
* Opgjort uden resurseindsatsen til IDV -aktiviteter. 
** De opgaver, som der er målsat vil ikke kunne løses uden den daglige drift af området. Derudover er opgaverne dele af større 
sammenhænge, hvorfor det giver ikke optimale registreringer, hvis der skal føres separat for målet. Budgettal er derfor opgjort over
ordnet. 
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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 
udførsel af anlæg/installationer og anvendelse af elektriske produkter samt standardisering. Ud over dødsfald 
og personskader medfører elbrande og elulykker årligt store samfundsøkonomiske omkostninger. 

Strategisk målsætning 2008: Sikkerhedsniveauet i de danske el-installationer forbedres. 

Sikkerhedsstyrelsen gennemfører tilsyn i el-installationer. Dette giver styrelsen indsigt i hvilke fejl, der er i 
installationerne og sikrer, at farlige fejl bliver rettet. For at ejerne af installationerne så hurtigt som muligt 
kan få rettet fejlene har styrelsen opsat en ekspeditionstid på maksimalt 30 dage. Disse tilsyn er med til at 
sikre sikkerhedsniveauet i de danske el-installationer. 

El-sikkerhed ~. Tilsyn ·, 
1. Sikkerhedsstyrelsen gen Kvalitet Sikkerhedsstyrelsen overholder en ekspeditionstid på gen
nemfører tilsyn i el (AP08) nemsnitlig 30 kalenderdage fra gennemført driftstilsyn ( dog 
installationer. Dette giver ikke de sager, som involverer politiet) til ejer/bruger modta
styrelsen indsigt i hvilke ger skriftlig underretning om konstaterede ulovlige forhold. 
fejl, der er i installationerne, Effekt Sikkerhedsniveauet i de danske installationer forbedres. 
og sikrer, at farlige fejl bli (Strategisk målsætning) (Se bilag for opgørelse) 
ver rettet. 

Gassikkerhed 
Danske forbrugere bruger såvel bygas (primært i Købehavn og på Frederiksberg), naturgas (fordelt over hele 
landet, undtagen bykernerne i de største provinsbyer), samt flaskegas (ca. 0,4 mio. primært simple installati
oner). 

Strategisk mål 2010. Nedbringe antal afgasulykker per forbrugerinstallationer. 

Fra årsskiftet 2008 introduceres en ny fælles model for godkendelse og efterprøvning af el- og vvs
installatørers samt kloakmestres kvalitetsstyringssystemer. Som opfølgning på denne nye fælles model vil 
der efterfølgende ske en harmonisering af kravene til indholdet af kvalitetsstyringssystemerne på el-, vvs- og 
kloakområderne, og det vil sideløbende hermed blive analyseret, i hvilket omfang vilkårene for opnåelse af 
autorisation på de pågældende områder kan forenkles. Formålet er at sikre, at installatørerne bedre kan forstå 
og dermed efterleve reglerne, hvorved den sikkerhedsmæssige effekt forbedres. Installatørerne korrekte brug 
af målrettede kvalitetsstyringssystemer er vital for sikkerheden og denne indsats bidrager derved til at ned
bringe antallet af gasulykker. 
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G;issikkerhed ...,. Autorisationer ·.··. 

2. Der sker en harmonise- Kvalitet Autorisationsudvalget under Det tekniske Sikkerhedsråd 
ring og forenkling af regler- vurderer inden årets udgang med udgangspunkt i et notat 
ne for autorisationsvilkår og over hvilke forhold, der påtænkes ændret i autorisationslov
kvalitetsstyring for el-, vvs givningen, herunder indholdskravene til kvalitetsstyringssy
installatører og kloakmestre, stemerne 
som medfører grundlag for 
lettelser for erhvervslivet på • At de foreslåede ændringer vil kunne resultere i 

15 pct. harmonisering og effektivisering af regelsættene op
retholder autorisationsordningernes sikkerhedsmæs
sige værdi 

• At de foreslåede principielle undtagelser fra kravene 
i den internationale standard for kvalitetsstyring er 
relevante set i lyset af konceptet for en fortsat "light
model". 

Produktsikkerhed 
Forbrugerne skal kunne have tillid til, at der er sunde og sikre produkter på markedet. SIK har ansvaret for 
den generelle produktsikkerhed, herunder kontrol af sikkerheden i blandt andet produkter til småbørn og 
andre forbrugerprodukter. 

Sikkerhedsstyrelsens ansvaret på området er præciseret i produktsikkerhedsloven. Loven dækker et meget 
bredt spektrum af produkter, og områderne med problemer varierer fra år til år, så SIK tilrettelægger en prio
riteret markedsovervågning ud fra en risikovurdering. Effekten af indsatsen på området måles derfor mest 
hensigtsmæssigt via en række målrettede projekter, som styrelsen gennemfører inden for området. 

Strategisk mål for 2008. Det generelle sikkerhedsniveau forbedres gennem målrettede projekter mod pro
blematiske produktgrupper. 

EU' s indre markedspakke for produkter forventes endelig vedtaget i juni 2008 . Pakkens to forordninger for 
henholdsvis for gensidig anerkendelse af produkter og akkreditering og markedstilsyn nødvendiggør i sig 
selv en ændring af produktsikkerhedsloven. Endvidere har EU-kommissionen har påpeget, at visse elementer 
i det generelle produktsikkerhedsdirektiv ikke er implementeret korrekt i den danske produktsikkerhedslov. 
Det er Sikkerhedsstyrelsens vurdering, at produktsikkerhedsloven kan blive forbedret på en række punkter, 
som på længere sigt vil medvirke til at forbedre sikkerhedsniveauet. En bedre definition af ansvarsfordelin
gen mellem fabrikanternes og importørernes rolle kan have en positiv effekt. En styrkelse af myndighedernes 
muligheder for at foretage en effektiv markedskontrol, der samtidig også sikrer virksomhedernes og borger
nes retssikkerhed, vil også påvirke sikkerhedsniveauet positivt. For at sikre en mere koordineret og effektiv 
indsats kan det endvidere præciseres i loven, hvorledes de forskellige produktsikkerhedsmyndigheder koor
dinerer deres ansvar. 
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.Produktsikkerlied -·regler 
3. Sikkerhedsstyrelsen ana- Aktivitet Der nedsættes et udvalg og afholdes konstituerende møde 
lyserer med assistance fra et inden udgangen af september 2008. 
tværministerielt ledsagende 
udvalg de elementer, der 
skal indgå i en kommende 
ny lov for produktsikkerhed. 

Det er vigtigt, at Sikkerhedsstyrelsen er i trit med udviklingen for at være garant for sikkerheden. I de seneste 
år er salget af produkter via internettet steget eksplosivt, og næsten alt kan i dag købes på internettet. Udby
derne af produkterne er både butikker fra den etablerede detailhandel, der udbyder deres varer på internettet, 
og rene internetbutikker, der alene sælger produkter via internettet. 

Sikkerhedsstyrelsen ønsker at undersøge, om produktsikkerheden for produkter der bliver solgt via rene in
ternetbutikker er forskellig fra det sikkerhedsniveau, der er kendt fra den almindelige detailhandel. Sikker
hedsstyrelsen gennemfører en indsats med fokus på produkter, der bliver udbudt til salg via rene internetbu
tikker. Sikkerhedsniveauet ved disse produkter bliver sammenlignet med produkter solgt i den ordinære de
tailhandel. 

Samtidig ønsker styrelsen generelt også at styrke kvaliteten af markedsovervågningen for området "Generel 
produktsikkerhed". De nedenfor opstillede mål vedrørende kvalitet og effekt gælder derfor ikke kun for ind
satsen over for internethandel - det dækker alt markedsovervågning inden for området. Udover indsatsen 
over for internethandel evaluerer styrelsen effekten af tidligere projekter med grill/bålpladser, laserpointere, 
sikkerhedsgitre, selvslukkende stearinlys, samt de projekter, som bliver gennemført i 2008 og er mulige at 
inddrage i evalueringen. 

PrQduktsikkerlied.- ·l\farkedsOvervågning /, 
4. Sikkerhedsstyrelsen er i Aktivitet Der bliver udarbejdet en rapport på grundlag af indsatsen for 
trit med udviklingen på produktsikkerhed ved internethandel. Den indeholder 3-5 
markedet. Derfor vil styrel- forslag til eventuelle fremtidige markedskontroltiltag på 
sen fokusere på produkter, området for internethandel med rodukter. 
der bliver udbudt via inter- Kvalitet Styrelsen overholder en ekspeditionstid på maksimalt 80 
netbutikker. Styrelsen følger kalenderdage for 90 pct. af alle produkter, der udtages til 
i 2008 sikkerheden ved seks markedskontrol (inkluderer laboratorieprøvning af produk
udvalgte produktgrupper, tet). 
der er udbudt til salg via Effekt For at sikre at der foregår en positiv udvikling i forhold til 
internettet. Samtidig arbej- markedsovervågning, følger Sikkerhedsstyrelsen op på en 
der styrelsen generelt med at række produkter (minimum 4), der er kontrolleret mere end 
markedsovervågningen på en gang. Opgørelsen sker ved udgangen af 2008 for området 
området er af god kvalitet for generel produktsikkerhed. Det er målsætningen, at der 
og har en effekt. skal være registreret forbedring af sikkerheden for 75 pct. af 

de evaluerede ro·ekter. 

Fyrværkeri 
Sikkerhedsstyrelsen arbejder for at højne sikkerhedsniveauet ved opbevaring og brug af fyrværkeri. Der ar
bejdes for, at opbevaring af fyrværkeri skal ske forsvarligt og uden risiko for virksomhederne internt og for 
det omgivende samfund. Det sikres, at importeret og produceret fyrværkeri er godkendt og sikkert 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. 
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Fyrværkeriulykker har store menneskelige konsekvenser og kan have konsekvenser for virksomheder og det 
omgivende samfund. Derfor er det vigtigt at sikre, at fyrværkeriartiklerne er sikre for brugerne under anven
delsen, for tilskuerne og for virksomhederne i forbindelse med håndtering og opbevaring. 

Strategisk mål 2008. Nedbringe antallet af de alvorligste fyrværkeriulykker i Danmark. 

Erfaring fra Sikkerhedsstyrelsens kontrol og fra andre landes kontroller viser, at en stor del af fyrværkeriar
tiklerne på markedet er forskellige fra de modeller, der er blevet typegodkendte. Styrelsen udtager derfor 5 
procent af alle fyrværkeriartikler til markedsovervågning. 

Fyrværkeri +Markeds{)vervågning 
5. Fyrværkeri til forbrugere Aktivitet Der udtages minimum 80 stk. (5 pct. af alle) godkendte nyt
skal være testet og godkendt årsf rværkeriartikler til kontrol. 
for at sikre et højt sikker- Kvalitet 80 pct. af afgørelserne af de fyrværkeriartikler, som er udta
hedsniveau under brugen. et til kontrol, er truffet inden 120 da e. 

Effekt Den strategiske målsætning vil blive vurderet som opfyldt, 
hvis der i gennemsnit for de 2 nytårsdøgn i perioden 
2006/07 /08/09 er færre alvorlige fyrværkeriulykker end 43 
(svarende til ennemsnittet for 2003/04/05/06). 

Metrologi og akkreditering 
Det samlede danske metrologisystem udgør et vigtigt redskab til udvikling og kontrol med virksomheders 
produkter (Metrologi er læren om måling). Myndighedsadministrationen skal sikre rammerne for, at effekten 
af ressourcerne på området bliver optimal. 

Strategisk mål 2009. Erhvervsfremmeindsatsen på akkreditering og metrologi giver større effekt for 
de danske virksomheder. 

Sikkerhedsstyrelsen administrerer metrologiområdet i samarbejde med Det Tekniske Sikkerhedsråds metro
logiudvalg og DANAK. Fra 2008 sker en ændring i arbejdsfordelingen, sådan at Sikkerhedsstyrelsen overta
ger tilsyn og markedsovervågning på området fra DANAK. Der er derfor behov for at udarbejde en strategi 
for, hvordan styrelsen fremadrettet skal varetage disse opgaver. Strategien skal skabe grundlag for en effek
tiv udvælgelse af hvilke måleinstrumenter, der skal kontrolleres, og hvordan kontrollen skal foregå. Det skal 
desuden overvejes, om andre værktøjer end tilsyn og markedsovervågning kan anvendes for at sikre lovlige 
måleinstrumenter. Strategien skal desuden bidrage til at styrke samarbejdet mellem Sikkerhedsstyrelsen og 
fabrikanter og importører. Strategien skal give et godt grundlag for en effektiv og målrettet markedsovervåg
ning. 
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Akkreditering ogmetrologf ... Regler akkreditering og metrologi .. ·. .... . 

6. Der bliver udarbejdet en 
strategi for markedsovervåg-
ning af måleinstrumenter og 
tilsyn med i driftsværende 
instrumenter. 

Aktivitet 
(AP08) 

Der skal udarbejdes en samlet markedsovervågnings- og 
tilsynsstrategi på metrologiområdet. 

Kvalitet Metrologiudvalget under Det Tekniske Sikkerhedsråd skal 
vurdere, at Sikkerhedsstyrelsens markedsovervågnings- og 
tilsynsstrategi på metrologiområdet medvirker til flg.: 

* at styrke samarbejdet mellem Sikkerhedsstyrelsen og fa-
brikanter og importører. 

* at skabe grundlaget for effektiv udvælgelse af hvilke måle-
instrumenter, tilsynssteder og -typer, som skal kontrolleres. 

* skaber et godt grundlag for vurdering og udvælgelse af 
hvilke andre værktøjer end tilsyn og markedsovervågning 
der kan bruges for at sikre lovlige måleinstrumenter. 

På tværs af områder 
Udover de seks mål for de enkelte produktgrupper har styrelsen opsat to mål på tværs grupperne, nemlig i 
forhold til hjemmesiden og arbejdet med enhedsomkostninger. 

Sikkerhedsstyrelsen har mange budskaber til afgrænsede målgrupper. De budskaber vil vi gerne gøre endnu 
mere synlige, så andre end den primære målgruppe får glæde af dem. Flere af SIKs teknikere oplever ikke, at 
hjemmesiden i dag i tilstrækkelig grad understøtter deres behov for ekstern kommunikation af styrelsens 
viden. En optimering af hjemmesiden skal dels resultere i en smartere og mere effektfuld rådgivning, dels i 
en større grad af videndeling. 

Alle ;.;;Information· 
7. Sikkerhedsstyrelsens Effekt Medarbejderne i de tre tekniske afdelinger (Installation 
hjemmeside relanceres, så og Netafdelingen, Juridisk Afdeling og Sikkerhedstek
den bedre understøtter de nisk Afdeling) vurderer, at hjemmesiden bedre under
tekniske afdelingers rådgiv- støtter deres rådgivning.(Bliver målt i forbindelse med 
ning. kvalitetskontrollen af hjemmesiden) 

Sikkerhedsstyrelsen arbejder hele tiden med at effektivisere driften for at kunne yde den bedst mulige service 
over for borgere og interessenter. Ved at styrelsen har målinger, der kan sammenlignes over tid, bliver det 
muligt at dokumentere og følge op på, at de indsatser der bliver gjort for at gøre har en effekt. Styrelsen skal 
i 2008 skabe grundlaget for, sådanne målinger kan ske fra 2009. 

Økonomi-.og resultatstyring - Bogholderi og regnskab 

8. Sikkerhedsstyrelsen Effekt Styrelsen kan fra 2009 arbejde med enhedsomkostninger 
skaber et grundlag til for flere af styrelsens standardisere transaktioner. 
beregning af enhedsom-
kostning for en række 
standardiserede transak-
tioner. 
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Koncernmål: 
.Administrative· lettelser 
9. Styrelsen skal medvirke Effekt a. Styrelsen skal i 2008 understøtte ØEMs overordnede mål 
til, at regeringens målsæt- om samlede nettolettelser på 2 pct. ved at nedbringe de ad
ning om at reducere de ministrative byrder med netto 7,00 mio. kr. 
administrative byrder for 
erhvervslivet med op til 25 
pct. i 2010 realiseres. Sty-
relsen skal samtidig med-
virke til, at Økonomi- og 
Erhvervsministeriet i hvert 
af årene frem mod 2010 
kan vise en nedgang i virk
somhedernes administrative 
byrder. 

Lovprogram 
10. Alle lovforslag er uden 
væsentlige tekniske fejl, 
indholdsmæssige eller pro
cessuelle problemer. 

Kvalitet a. I ingen lovforslag er der væsentlige processuelle proble
mer. ØEMs procedurer for høring over lovforslag og frister 
fastsat i ministerbetjeningsvejledningen og i Håndbog i Fol
ketingsarbejdet skal være overholdt. Vurderes af de lov
ansvarli e i de artementet. 
b. I ingen lovforslag er der tekniske fejl, der overstiger baga
tel rænsen. Vurderet af de artementets Juridiske Sekretariat. 

Ad.a: 
For et givet lovforslag vurderer den ansvarlige for dette lovforslag i departementet, om der har været væsentlige proces
suelle problemer herunder om ØEMs procedurer for høring over lovforslag er overholdt jf. notatet "Procedure for hø
ring af lovforslag" godkendt af Koncerngruppen d. 30. maj 2006. 

Ad. b: 
1 fejl pr side. 
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Budgetmæssige forudsætninger 

.. 
·.·.. ,'·..' .. ··. 

F 
2008 ·. 

Bud--
get 

·oifferen-:-
ce .. 

BOI 
2()()9 

1302 
~010· .. 

B03 
2011··.·.. 

Nettoudgiftsbevilling 12,4 11,5 -0,9* 12,7 12,4 12,4 
Forbrug af reserveret bevil-
Jing 0,9 2,5 +1,6 0,2 - -
Indtægt 70,4 65,6 -4,8** 69,2 67,9 67,9 
Udgift (omkostninger) 85,7 79,6 -6,1 84,6 82,4 80,3 
Hjælpefunktioner samt gene-
rel ledelse Of? administration 15,7 12,9 -2,8 15,7 15,2 14,9 

Elsikkerhed 50,8 48,3 -2,5 49,9 48,4 46,9 

Gassikkerhed 5,4 5,3 -0,1 5,3 5,3 5,2 
Generel produktsikkerhed og 
fyrværkeri 11,6 10,7 -0,9 11,4 11,2 11,0 

Akkreditering og metrologi 2,2 2,2 - 2,3 2,3 2,2 
Årets resultat -2,0 0 -2,0*** -2,5 -2,1 -
* Forventet reduktion på grund af indkøbsbesparelse og tvungen opsparing. 
** Indtægter nedjusteret på baggrund af revideret indtægtsbudget. 
*** På grund af forventet udmelding om ikke at kunne anvende opsparing fra tidligere år. 

Sikkerhedsstyrelsen har reduceret den budgetteret ramme med samme procentsats for alle produktgrupper, 
undtagen Akkreditering og metrologi. 

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. Resultat-kontrakten træder i 

kræft den 1. januar 2008 og gælder for hele 2008. Resultatkontrakten er en del af ministeriets rullende 
kontraktstyring. De årlige bevillinger afhænger af årets finanslov. 

2. Resultatkontrakten kan genforhandles i løbet af kontraktåret, hvis eksterne faktorer, som institutionen 
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. Ministeren 
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 resultatopfyldelsen 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 even
tuel genforhandling. 

København den '{juli 2008 Esbjerg den/ l:fuli 2008 
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Sikkerhedsstyrelsen gennemfører tilsyn i el
installationer. Dette giver styrelsen indsigt i hvilke 

1. fejl, der er i installationerne, og sikrer, at farlige fejl 
bliver rettet. 

15 point 1 resultatkrav 
er opfyldt. 

2 ud af 2 
resultatkrav 
er opfyldt. 

Der sker en harmonisering og forenkling af reglerne 15 point 1 ud af 1 
resultatkrav 
er opfyldt. 

for autorisationsvilkår og kvalitetsstyring for el-, vvs-
2· installatører og kloakmestre, som medfører grundlag 

for lettelser for erhvervslivet å 15 et. 
Produktsikkerhed - Det generelle sikkerhedsniveau opretholdes gennem målrettede projekter mod problematiske pro
dukt ru er, hæves sikkerhedsniveauet or disse. 

Sikkerhedsstyrelsen analyserer med assistance fra et 
tværministerielt ledsagende udvalg de elementer, der 

3 
· skal indgå i en kommende ny lov for produktsikker

hed. 
Sikkerhedsstyrelsen er i trit med udviklingen på mar
kedet. Derfor vil styrelsen fokusere på produkter, der 
bliver udbudt via internetbutikker. Styrelsen følger i 

4. 2008 sikkerheden ved seks udvalgte produktgrupper, 
der er udbydt til salg via internettet. Samtidig arbej
der styrelsen generelt med at markedsovervågningen 

å området er af god kvalitet og har en effekt. 

10 point 

10 point 2 resultatkrav 
er opfyldt. 

1 ud af 1 
resultatkrav 
er opfyldt. 

3 ud af 3 
resultatkrav 
er opfyldt. 

Fyrværkeri til forbrugere skal være testet og god- 10 point 2 resultatkrav 
er opfyldt. 

3 udaf3 
resultatkrav 
er opfyldt. 

5. kendt for at sikre et højt sikkerhedsniveau under bru-

Der bliver udarbejdet en strategi for markedskontrol 
6 af måleinstrumenter og tilsyn med i driftsværende 

instrumenter. 
Fælles mål or alle områder 

7. 

8. 

Sikkerhedsstyrelsens hjemmeside relanceres, så den 
bedre understøtter de tekniske afdelingers rådgivning. 

Sikkerhedsstyrelsen skaber et grundlag til beregning 
af enhedsomkostning for en række standardiserede 
transaktioner. 

Koncernmål 
Styrelsen skal medvirke til, at regeringens målsæt
ning om at reducere de administrative byrder for 
erhvervslivet med op til 25 pct. i 2010 realiseres. 

9. Styrelsen skal samtidig medvirke til, at Økonomi- og 
Erhvervsministeriet i hvert af årene frem mod 2010 
kan vise en nedgang i virksomhedernes administrati
ve b rder. 

10. 
Alle lovforslag er uden væsentlige tekniske fejl, ind
holdsmæssige eller processuelle problemer. 

10 point 1 resultatkrav 2 ud af 2 
er opfyldt. resultatkrav 

5 point 

5 point 

10 point 

10 point 1 resultatkrav 
er opfyldt. 

er o f ldt. 

ludafl 
resultatkrav 
er opfyldt. 
1 ud af 1 
resultatkrav 
er o fyldt. 

1 ud af 1 
resultatkrav 
er opfyldt. 

2 ud af 2 
resultatkrav 
er opfyldt. 
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Resultatkontrakten angiver styrelsens vigtigste målsætninger og resultatmål for 2008, 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. 

Ad mål 7: Da projektet ikke er endeligt fastlagt er det ikke muligt at opgøre over eller underforbrug. 

Målene 1, 3, 6 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 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 2008. Målsætningen startede i 2006. Den stra
tegiske målsætning vil blive vurderet som opfyldt, hvis der i perioden 2006-2008 er færre fejl pr. tilsyn end 
der var i perioden 2001-2005. 

Data, der ligger til grund for opgørelsen: I forbindelse med tilsyn under 10-pct-tilsynsordningen bliver der på 
baggrund af tilsynene ført 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 
af fejl pr. tilsyn for 2006, 2007 og 2008 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 2001-2005). 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 af ulykker 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 2008. Målsætningen startede i 2006. 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 2008 skal der være registreret forbedring for 75 pct. af op for en række pro
dukter (minimum 4), der er kontrolleret mere end en gang. Dette betyder, at der kan blive fulgt op på pro
jekter, 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. Styrelsen kan 
dog fastslå, at projekter vedrørende produkterne grill/bålpladser, laserpointere, sikkerhedsgitre, selvslukken
de stearinlys, vil indgå. Hvis et projekt viser, at produktet er ufarligt, sker der som oftest ikke senere kontrol, 
med mindre styrelsen har en forventning 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 2006/07/08/09 er færre alvorlige fyrværkeriulykker end 43 i (svarende til gennemsnit
tet for 2003/04/05/06). Målet opgøres endeligt i årsrapporten for 2008 på baggrund af UlykkesAnalyseGrup
pens tal over antallet af tilskadekommende i nytårsdøgnet. En alvorlig ulykke er en ulykke, der kræver ind
læggelse. 

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 svært at måle, fordi effekten er me
get indirekte. Sikkerhedsstyrelsen og DANAK laver opfølgningen gennem kunde/interessentmålinger. 

Endelig opgørelse: Endelig opgørelse sker i årsrapporten for 2009, 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 perioden 2006 til 2008. På metrologi sker det ved, at der 
gennemføres en måling i 2007, og udvalgte dele af denne måling bliver gentaget i 2008. 

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 styrelsen mål, hvor der kunne være sammenlignelige 
mål over tid. 

1.a. Sikkerhedsstyrelsen overholder en ekspeditionstid på gennemsnitlig 30 kalenderdage fra gennemført 
driftstilsyn (dog ikke de sager, som involverer politiet) til ejer/bruger modtager skriftlig underretning om 
konstaterede ulovlige forhold. 

2004 2005 2006 3. kvartal 2007 
N.a. 20,65 dage i ennemsnit 15 dage i gennemsnit 13 dage i ennemsnit 

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 3.kvartal2007 
N.a. N.a. N.a. 89 et. overholder kravet 

8.c. Styrelsen skal i 2008 understøtte ØEMs overordnede mål om samlede nettolettelser på 2 pct. ved at ned
bringe de administrative byrder med netto 7 mio. kr. 

2004 2005 2006 3. kvartal 2007 
5.050.000 5.075.000 7.165.000 
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