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1, Beretning 

1.1 Præsentation afvirksomheden 

Det skal være sikkert og trygt for borgerne at bruge el, gas, fyrværkeri og almindelige forbruger
produkter i dagligdagen, Derfor har vi følgende mission: 

• Sikkerhedsstyrelsen skaber tryghed, 

Vi er garant for sikkerheden og skaber tryghed i de danske hjem og arbejdspladser ved blandt an
del at fokusere på de sikkerhedstekniske aspekter ved brande, ulykker og eksplosioner, Det er 
vores målsætning, at Sikkerhedsstyrelsen i stadig stigende grad tillemper vore reguleringer til EU 
og det internationale miljø, samt er et videncenter for sikkerhedstekniske problemstillinger, Derfor 
har vi følgende vision, som sikrer, at vi hele tiden stræber efter at have den nødvendige viden in
den for vores arbejdsfelter: 

• Vi vil være toneangivende på det sikkerhedstekniske område i Danmark, i Europa og inter
nationalt 

Styrelsens arbejdsområder er: 

• Ansvar for gassikkerheden i Danmark, dvs, gasinstallationer samt virksomhedsreguleringen 
vedrørende vand- og afløbsinstallationer, 

• Ansvar forelsikkerheden i Danmark både ved produktion, transmission, distribution og brug 
af elektricitet, herunder autorisation af elinstallatører, 

• Det overordnede ansvar for produktsikkerhed i Danmark, herunder også sikkerheden i le
getøj, 

• Sikkerhed vedrørende fyrværkerioplag, transportklassificering samt godkendelse af fyrvær
keri og festfyrværkere, 

• Metrologi og akkreditering, hvor DANAK er den udførende part 

Udgangspunktet for styrelsens resultatkontrakt er 4 overordnede strategier (2003-2006): Sikker
hedsstrategien, Styrelsesstrategien, Etableringsstrategien samt Medarbejder- og læringsstrategi
en, Sikkerhedsstrategien dækker Sikkerhedsstyrelsens faglige opgaver og kernefunktioner, mens 
de to andre strategier afspejler de konkrete udfordringer i forbindelse med udflytning og etablering 
af Sikkerhedsstyrelsen som ny styrelse, Medarbejder- og læringsstrategien handler om at opbygge 
en kultur og udvikle medarbejdernes kompetencer, 

1.2 Arets økonomiske resultat 
Sikkerhedsstyrelsens udgiftsbaserede driftsresultat for 2006 resulterede i et samlet merforbrug på 
ca, 4,8 mio, kr, 

Sikkerhedsstyrelsen konstaterede i løbet af 2006 en række forhold, hvor det var vanskeligt at vur
dere de endelige økonomiske konsekvenser, Dette bevirkede, at styrelsen i efteråret skærpede 
den økonomisk kurs, Der var tegn på, at der i yderste konsekvens kunne blive tale om et væsent
ligt merforbrug, Den økonomiske opbremsning viste sig yderst effektiv, men det fik konsekvenser 
for nogle af de planlagte aktiviteter i efteråret 
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Sikkerhedsstyrelsen havde ultimo 2006 jf. tabel 1 en akkumuleret opsparing på i alt ca. 11, 1 mio. 
kr. Det skal hertil bemærkes, at der er hensat ca. 5,8 mio. kr. samt reserveret ca. 0,9 mio. kr. til 
omkostninger relateret til 2006. 

Sikkerhedsstyrelsens omkostningsbaserede resultat udviser et underskud på ca. 26,8 mio. kr. før 
bevillinger, jf. tabel 1. 

Der var i 2006 et mindre forbrug på konto 08.22.45 fyrværkerisikkerhed (kontoen dækker udgifter 
til tilskud til udflytning af fyrværkerivirksomheder og konsulentbistand) end forventet, mens de øvri
ge konti administreret af Sikkerhedsstyrelsen svarede til forventningen. 

Samlet vurderer Sikkerhedsstyrelsen årets økonomiske resultat som tilfredsstillende. Det er styrel
sens forventning, at det forudsatte aktivitetsniveau kan gennemføres i 2007, og at styrelsen har en 
stabil økonomisk situation. 

Sikkerhedsstyrelsens økonomiske hovedtal fremgår af tabel 1 og tabel 2. 

Tabel 1: Sikkerhedsstvrelsen økonomiske hovedtal 
1000. kr. Regnskab 2006 
Ordinære driftsindtægter 64.884 
Ordinære driftsomkostninger 91.331 

Heraf personaleomkostninger 38.823 
Andre driftsposter, netto 30 
Finansielle poster, netto 280 
Årets resultat (ekskl. bevillinger) -26.757 
Driftsbevilling/ Statsvirksomhed 
Indtægter 64.663 
Udgifter 81.695 
Årets nettoudgifter (ekskl. bevillinger) 17.032 
Bevilling (nettotal inkl. TB) 12.200 
Årets overskud -4.832 
Til videreførelse ultimo 2006 11.131 

Mio. kr. Status 
pr. 31.12.2006 

Anlægsaktiver I alt 14.514 
- heraf immaterielle anlægsaktiver, Jf. note 2 5.766 
•herafmaterielle anlægsaktiver, jf. note 3 8.748 
Omsætningsaktiver i alt 3.311 
Aktiver Ialt 17.825 
Egenkapital -3.546 
Hensatte forpligtelser 7.141 
Øvrige forpligtelser 14.230 
Passiver i alt 17.825 
Anm.: Afrunding kan medføre, at summen ikke stemmer i totalen. 
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Tabel 2: Slkkerhedsstvrelsens administrerede udiiilter oa indtæater 
Bevilling (B +TB) Regnskab (1) 

1.000 kr. i 2006-prisniveau Bevillingstype Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter 
Hovedkonto 08.22.41 Driftsbev. 
10. Alm. Virksomhed 62.000 49.800 62.966 48.227 
50. Stærkstrømsbekendtgørelsen 2.700 2.700 3.217 2.104 
60. 1Opct. Tilsyn 9.000 9.000 10.402 9.000 
90. Indtægtsdækket virksomhed 6.000 6.000 5.109 5.332 
Øvrige konti administreret af Sikkerhedsstyrelsen 
08.22.11 .30 EU ulykkesrapporteringsproj. Driftsbev. 1797 
08.22.45.10 Fjernelse af fyrværkeri Tilskud 3.674 
08.22.45.20 Konsulentrådgivning af fyrvær. Tilskud 612 
08.33.01 .53 Akkreditering og metrologi Tilskud 7.400 7.400 7.400 7.400 
Anm.: Afrunding kan medføre, at summen ikke stemmer I totalen. 

1.3 Arets faglige resultat 
Sikkerhedsstyrelsen har opfyldt de resultatmål, som styrelsen prioriterede højest i relation til den 
sikkerhedsmæssige effekt, samt en række større driftsmæssige opgaver, der uventet opstod i lø
bet af året. Den samlede målopfyldelse for året er 69,8 pct. , hvilket vurderes som ikke helt tilfreds
stillende, særligt set i sammenhæng med, at mål 15 om markedskontrol på produktsikkerhedsom
rådet kun er delvist opfyldt. Målet var vurderet som strategisk vigtigt. 

Tabel 3 Årets faallae resultater 
Strategi Resul- Opfyldte mål Delvist Ikke opfyldte Anvendte 

tatmål opfyldte mål mål ressourcer i 
mio. (budget-
leret i mio.) 

Sikkerhed 16 10 3 3 32,92 (33,6) 
Styrelse 4 3 1 12,7 (14) 
Etablering 2 1 1 0,06 (0,5) 
Koncern fælles mål 3 1 2 0,32 (0,4) 
I alt 25 15 5 5 46 148,51 

Styrelsen oplevede i 2006 en fortsat stabilisering af driften inden for de fleste ansvarsområder på 
trods af, at udflytningen fortsat giver anledning til et forhøjet niveau af personaleudskiftninger, ef
terhånden som de personer, der stadig bor i Københavns området, finder nye job. Herudover over
tog styrelsen ansvaret for hele fyrværkeriområdet fra Beredskabsstyrelsen, og året har for fyrvær
kerienheden været præget af opbygningen af dette. Dette har været et tilfredsstillende forløb, selv
om styrelsen ikke var i stand til at overholde målene om sagsbehandlingstider for fyrværkerigod
kendelser. 

A lle styrelsens vigtigste resultatmål er opfyldt, undtagen et resultatkrav omkring generel produkt
sikkerhed, hvor styrelsen skulle udvikle en standard for vindueshasper. De opfyldte mål vedrører 
blandt andet styrelsens to lovforslag, den indledende analyse af 10-pct. ordningen, del internatio
nale arbejde og information om fyrværkeri. Af økonomiske årsager nedprioriterede styrelsen en 
række opgaver i efteråret, og denne prioritering påvirker årets samlede målopfyldelse. 

Styrelsen drift er generelt blevet mere stabil, hvilket har medført, at alle resultatmål vedrørende 
sagsbehandling er opfyldt med undtagelse af de to resultatkrav på fyrværkeriområdet. Styrelsen 
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har i 2006 fortsat øget erfaringen med ministerbetjening, og arbejdet videre med at nedbringe de 
administrative byrder. 

1.4 Forventningerne til det kommende år 
I 2007 skal styrelsen udvikle autorisationsordningen på el-området, sådan at der bliver indført 3. 
partskontrol af kvalitetsstyringssystemerne ligesom på ws-området. Dette kræver udvikling af et 
fælles koncept, udpegning af kontrolinstanser og revision af bekendtgørelser. Samtidig skal der 
ske en implementering af den nyudviklede tilsynsordning for elinstallationer ved at effektivisere 
processerne og øge antallet af tilsyn i de eksisterende boliger. 

Myndighedssamarbejdet på produktsikkerhedsområdet mellem Sikkerhedsstyrelsen og de øvrige 
kontrolmyndigheder skal endeligt fastlægges for at sikre en ensartet praksis og for at kunne effek
tivisere arbejdet. En planlagt undersøgelse af mulighederne for og konsekvensen ved at tilsætte 
stoffer til lightergas for at modvirke misbrug ved snifning skal videreføres. 

Styrelsen har afsluttet analysen af myndighedsudøveisen på metrologiområdet. Baseret herpå skal 
der i samarbejde med DANAK skabes en ny model, der sikrer en mere entydig myndighedsforvalt
ning og en bedre udnyttelse af ressourcerne. 

Kommissionens nylige udspil til en EU- pakke, som skal forbedre forholdene på det indre marked 
for varer, vil få meget stor betydning for Sikkerhedsstyrelsen i de kommende år inden for akkredite
ring og generelt for markedsovervågning. 

Forslaget for akkreditering betyder en regulering af organisation og udøvelse af de nationale ak
krediteringsordninger. At gå fra et frivilligt aftalesystem til et fælles EU-reguleret område vil kræve 
en række analyser af samspillet mellem Sikkerhedsstyrelsen og DANAK. Medlemslandene skal 
desuden opbygge en centralstyret samlet markedsovervågning med et højere aktivitetsniveau end 
i dag. 

I år deltager styrelsen i Økonomi- og Erhvervsministeriets projekt 'Nytænkning af erhvervsregule
ringen' , hvor det bl.a. analyseres, hvordan tilsyn og kontrol forvaltes på ministerområdet, og om der 
er potentialer for forenklinger eller harmoniseringer. Egenkontrol og kvalitetssystemer er et af te
maerne, hvilket ligger i forlængelse af styrelsens indsats på el og ws-området. 

2. Målrapportering 
I dette afsnit sker der først en kort præsentation af styrelsens samlede målopfyldelse, og i afsnit 
2.2 foretager styrelsen en dybere analyse af de 5 ikke opfyldte mål, samt på de 4 delvist opfyldte 
mål. Det delviste opfyldte resultatmål 8 er ikke gennemgået i analysen, da årsagen til, at målet er 
delvist opfyldt, er, at styrelsen ikke indgik nye aftaler om foredrag i efteråret grundet den økonomi
ske situation. 
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2. 1 Må/rapportering i skemaform 
Tabel 4 Slkkerhedsstvrelsens målrannorterlna 

Resultatmål og resultatkrav Mål opfyldelse Budget Sco-
og regn- re 
skab 

Sikkerhedsstrater i 
3ud1 Der sker en prioritering af drlftstilsy- Opfyldt. B: 4,7 mio. 

nene og sagsparterne modtager a) Der er gennemført 207 drlftstllsyn på elektriske installationer, R: 3,4 mio. af 4 
besked om resultaterne af dette. samt net og jernbaner 
a. Der gennemføres 200 driftstilsyn b) Den gennemsnitlige sagsbehandlingstid i 2006 har været 15 Budgettet 

var baseret på elektriske installationer og forsy- dage.
på forbru-nlngsnet prioriteret ud fra en sikker-
gel i 2005.hedsmæssig vurdering. 

b. Sikkerhedsstyrelsen overholder Forbruget 
har altså en ekspeditionstid på gennemsnitlig 
været væ-30 kalenderdage fra gennemført 
senlligt driftstilsyn på elektriske installalio-

ner (dog ikke de sager, som involve- lavere i 
2006.rer politiet) til sagsparterne modta-

ger skriftlig underretning om konsta-
lerede ulovliae forhold. ' Klare mål\ 

B: 10,0 6 ud 2 For at øge effekten gennemføres i Opfyldt.
2006 den indledende analyse til en a) Projektets første delmål er opnået i overensstemmelse med mio. af6
ændring af ordningen for 10 pct.- tidsplanen i projektkontrakten. R: 10,3 
tilsyn med virkning fra 1.1 2008 så b) Delmålet er godkendt af projektejer, og rammerne for det nye mio.
tilsynet bliver mere målrettet mod koncept er fastlagt i henhold til projektkontrakten, som er god-
områder med formodede sikker- kendt af projektejer og projektleder. 
hedstekniske problemer. 
a. Der gennemføres en analyse af 
hele området for 10 pct.-
tilsynsordning. 
b. Rammerne for den kommende 
modet er fastlant. 

B: 0,4 mio. 5.253 Som følge af lovoveivågningspro- Opfyldt.
jektet for 2005, gennemføres en a) Styrelsens processer er vurderet som middel R: 0,8 mio. Ud af

7harmonisering på el- og gasområ- b) Lovforslaget er vurderet som middel. 
det, der øger sikkerheden (Under 
forudsætning af at loven kommer på Styrelsen havde budgetteret med ca. 1 årsværk, men forbruget 
lovprogrammet). var større end delle. 
a. Lovforslaget hliver vurderet som 
middel eller overmiddel ikategorien 
'Proces/ form - ovemoldelse ef 
gældende retningslinjer vedr. lovar-
bejde" 
b. Lovforslaget bliver vurderet som 
middel eller overmiddel i kategorien 
"Politisk håndtering herunder 'på-
klædnlnn af ministeren' " 

B: 0,4mio. Oud 4 Der skabes en ramme til arbejde! Ikke opfyldt.
med at nedbringe antallet af elbran- a) Delle fælles nordiske projekt omkring analyse af el-brande er R:O,Omio. af6
de i Danmark. blevet udskud! til 2007. Delle var tænkt som grundlag for bench-
a. Der gennemføres en benchmar- marking undersøgelsen Da projek-

tet ikke er king analyse af el-brande med de b) En efterfølgende analyse har endnu ikke givet grundlag for 
gennem•øvrige myndigheder I Nordisk Sik- udarbejdelse af en handlingsplan. 
ført, er der kerhedssamarbejde. 
heller ikkeb. Der udarbejdes en handlingsplan 

for de kommende års indsats på brugt mid-
ler.området. 
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5 Styrelsen påvirker det danska og Opfyldt. B: 5,6 mio. 8 ud 
internationale sikkerhedsniveau, a) Styrelsen har deltaget i alle relevante møder, og besvaret 97,4 R: 5,8mlo. af 8 
bl.a. gennem deltagelse I arbejdet procent af dokumenterne (1 dokument er ikke besvaret). 
med standarder. 
a. Aktiv deltagelse i tekniske koml-
teer og arbejdsgrupper. Ved aktiv 
deltagelse forstås at for fem ud af 
fem tekniske komiteer (komiterne er 
defineret i bilag): 
-Besvarelse af mindst 90 pct. af 
dokumenterne fra komiteen til tiden. 
-Daltagelse i alle relevante europæ-
iske og internationale møder i komi-
tean 

6 Fortsat arbejde med vedligeholdelse Opfyldt. B: 3,0 mio. 2 ud 
og formidling af Stærkstrømsbe- a) Notatet er aflevere\ til ØEM den 7. juli og implementeringen af R: 3,2mio. af 2 
kendtgøreisen, herunder øget ad- regelændringerne er startet. 
gang for slikkontakttyper i Danmark b) Informationsindsatsen er udført i overensstemmelse med de-
under iagttagelse af et tilstrækkeligt partementets ønsker. 
sikkerhedsniveau for brugerne. 
a. Der udarbejdes et oplæg til mini-
steren med forslag til, hvordan der 
kan skabes mulighed for konkurren-
ce på stikkontaktmarkedet uden at 
sikkerhedsniveauet forringes. 
b. Sikkerhedsstyrelsen tilrettelægger 
en informationsindsats med en aktiv 
pressestrategi for at skabe forståel• 
se for ændrinaeme af reolerne. 

7 Ansøgninger om autorisationer og Opfyldt. B:1,1mlo, 2 ud 
oprettelse som driftsledere behand- a) Der hat i 2006 været en gennemsnitlige svartid på 15,2 dage R: 0,9 mio. af2 
les hurtig. for el-autorisationer 
a. Styrelsen besvarer autorisations- b) Sagsbehandlingstiden er på 9 dage for driftsledere. 
ansøgninger (personlig og virksom-
heds) inden for 36 kalenderdage i 
gennemsnit. (Klare mål) 
b. Styrelsen besvarer ansøgninger 
om oprettelse af ny driftsleder inden 
for 20 kalenderdage i gennemsnit. 
/Klare mål\ 

8 Branchen holdes orienteret om Delvist opfyldt. B: 0,4 mio. 0,5 ud
området gennem foredragsvirksom- a) Der er afholdt 68 mod planlagt 75 foredrag. R: 0,26 af2 
hed og artikler. b) 93 pct. vurderede foredragene positivt og 97 pct. vurderede mio.
a. Sikkerhedsstyrelsen afholder 75 artiklerne positivt.
foredrag, skriver 5 tekniske artikler. Budget var
b. 80 pct. af interessenterne vurde- baseret på 
rer informationsindsatsen positivt. forbruget i 

2005. For-
bruget har 
altså været 
væsentligt 
lavere I 
2006. 
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B:0,9 mio. 3 ud 9 Reglerne for flaskegas bliver mere Delvist opfyldt. 
synlige, målrettes problemstillinger• a} Der er udarbejdet en analyse af området R: 0,95 af6

mio.ne på flaskegasområdet, og der- b} Der er ikke udgivet nye regler. 
Igennem hæves sikkerhedsniveau- c} 86 pct. af målgruppen svarer korrekt på spørgsmål om risikoen 

et. ved gas. 
a. Der gennemføres en analyse af d} Resultatkravel er en udmøntning af den strategiske målsæt-
området for flaskegas I fællesskab nlng for gasområdet, som først opgøres i 2009, målet er derfor 
med væsenllige Interessenter på ikke en del af scorebogen for 2006. 
området. 
b. Der udarbejdes nye regler for 
flaskegas i frllidssekloren for al 
hæve sikkerhedsniveauet. Reglerne 
for flaskegas skilles ud af gasregle• 
mente\ afsnit A. 
c. Styrelsen gennemfører en infor-
mallonskampagne inden for el sær-
ligt udsat område. Målgruppen vur-
derer i 60 pct. af tilfældene, al bud-
skabet er modtaget 
d. I perioden fra 1997 holdes antal-
let af ulykker per 100.000 inslallali• 
oner n& flaskenasområdel konstant. 

B: 1,8mio. 3 ud 
1 Ansøgninger om autorisationer og Opfyldt.

a) Der har i 2006 været en gennemsnitlige svartid på 22.◄ dage R: 2,0 mio. af 3 
0 oprettelse som kompetent virl<som-

hed behandles hurtig. for gas-autorisationer. 
b} En gennemsnitlige svartid på 19,7 dage for ansøgninger oma. Styrelsen besvarer ansøgninger 

om nye autorisationer på ws- og kompetent virl<somhed. 
kloakområdet og som kompetente c) På vvs- og kloakområdet besvares breve gennemsnitligt på 
virksomheder Inden for 36 kalen- 14,6 dage. 
derdage i gennemsnit. (Klare måf) 
b. Styrelsen besvarer indgående 
breve og journaliserede e-mails på 
ws- og kloakområdet inden for 25 
kalenderdage I gennemsnit (undta-
gel breve der er omfattet ar andre 
mål og alle former ror politisager). 
/Klare mål\ 
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1 Der ydes en effektiv betjening af Ikke opfyldt. B: - Oud 
1 fyrværkeribranchen, når der ansø- a) Der er formuleret et nyt mål. R: 1,1 mio. af4 

ges om godkendelse af nye fyrvær- b) Målet er Ikke opfyldt, da kun 60,38 pct. af sagerne er behandlet 
keriartikler. Som led i denne proce- inden for tidsfristen (målet var 80 pct.) 
dure indgår også transportklassifika• c) Der er ikke indkommet ansøgninger af denne art. 
tlonen. d) 63.51 pct. af sagerne om transportklassifikationer er behandlet 
a. Inden 1. marts er der formuleret rettidigt (målet var 80 pct.). 
et nyt klart mål for ansøgninger om 
godkendelse af fyrværkeriartikler, 
når importøren selv indsender en 
prøverapport. 
b. Det nye klare mål for ansøgninger 

. om godkendelse af fyrværkeriartik• 
ler, når Importøren selv indsender 
en prøverapport overholdes. Målet 
er "Styrelsen gennemfører sagsbe-
handlingen for godkendelse af fyr-
vær1<erlartlkel inden for 20 kalen-
derdage for 80 pct. af sagerne. når 
alle formalia er overholdt, og alle 
relevante prøvningsrapporter er 
vedlagt". 
c. Sikkerhedsstyrelsen vil overholde 
en gennemsnitlig ekspeditionstid på 
120 kalenderdage, hvis vi selv skal 
stå for prøvningen. 
d. 80 pct. af sagerne, hvor der sø-
ges om transportklassifikation uden 
samtidig om godkendelse til nytårs-
fyrværkeri, er besvaret inden for 21 
kalenderdane. 

1 Festfyrværkerne får en god uddan- Opfyldt. B:. 2 ud 
2 nelse. hvorved sikkerheden højnes. a) Der er sket en revision af kursusmaterialet. og der er afholdt 3 R: 0,15 af 2 

a. Del reviderede uddannelsesfor- festfyrværkerkurser mio. 
løb, der blev udarbejdet I 2005, skal b) 1 kategori IV-fyrværkerkursus. 
videreudvikles, og der udbydes 3 c) 80 pct.. har vurderet kurserne som tilfredsstillende. 
kurser. 
I>. Der udbydes et kursus for kalego-
ri IV-fyrværftere. 
c. 80 pct. af kursusdeltagerne vur-
derer det faglige Indhold af kurset 
som nnsitivt. 

1 Der gennemføres en kampagne op Opfyldt. B: - 7 ud 
til nytåret for at synliggøre farerne a) Kampagnen for 2005 er evalueret. R: 0,6 mio. af 7 3 
ved fyrværkeri. b) Kampagnen for 2006 er gennemført. 
a. Kampagnen i2005 evalueres. c) Og evalueret. 
b. Tidsplanen for kampagnen i 2006 
overholdes. 
c. Der gennemføres i 2007 en ef-
fek1måling på kampagnen. Denne 
fungerer som nulpunk1småling, og 
ud fra denne fastsæues ftemlidlge 
mål niveau. 

.I 
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Fortsat højnelse af sikkerheden ved Opfyldt. B: .1 3ud 
4 oplag af fyrværkeri. a) Der er gennemført en måling al firmaernes sikkerhedsrappor- R: 0,9mio. af 3 

a. Styrelsen gennemfører en nul- ter først på året. Dette har dannet grundlag for årets arbejde, og 
punktsmåling på grundlag af firma- det kommende arbejde på området. 
emes sikkerhedsrapporter. b) Sikkerhedsstyrelsen har indgået et tæt samarbejde med Be-
b. Styrelsen nedsætter i januar 2006 redskabsstyrelsen. kommunerne og branchen. 
en arbejdsgruppe med deltagelse af 
de relevante myndigheder. Gruppen 
skaber grundlag for, at de rette 
myndigheder kan træffe beslutning 
om udflytningen af fyrværkerivirk-
somheder. 

1 Legetøj og småbørnsprodukter har Delvist opfyldt. B: 5,0mio. 4,5ud 
5 særtlg opmærksomhed, og der a) Der er lavet stikprøvekontrol på 30 stk. legetøj. R: 5,3mlo. af g 

arbejdes for, at der kun er sikre b) Den svenske projektledelse har udskudt afslutningen af projek-
produkter på markedet. tet, og Danmark følger den reviderede tidsplan. 
a. Stikprøvekontrol af 30 stykker c) Der er gennemført stikprøvekontrol af 24 stykker. og der er 
legetøj. gennemført målrettet projekl om pusleborde og barnevogne. 
b. Projektet for knaldgeværer følger d) Projektet er udsat 1112007 af økonomiske årsager. 
den vedtagne tidsplan. e) Der er fortaget en screening af 36 barnesenge. 5 af disse er 
c. Stikprøvekontrol af 20 stykker blevet testet, og testrapporterne er modtaget 6. december 2006. 
småbømsprodukter og gennemfø- QDer går i gennemsnit 53 dage, fra produktet er udtaget, til der 
relse af to målrettede projekter. udsendes hønngsbrev, eller sagen er afsluttet. 
d. Projektet for vindueshasper af- g) I alt 21 produkter er blevet fundet på det danske mali<ed, og for 
sluttes med forslag til standardise• alle er der blevet reageret inden for 30 dage. 
rede testmetoder. 
e. Der laves en opfølgning på pro-
jektet for barnesenge for at måle 
effekten af tidligere indsats. 
f. Der går genemsnlUlg 80 kalender-
dage fra et produkt udtages hos 
importøren, til styrelsen vender 
tilbage med høringsbrev eller efgø-
relse. (Klare mål) 
g. Styrelsen besvarer notifikationer 
(Rapex, artikel 12) inden for 45 
kalenderdaae. /Klare mån 

Stvrelsesstrateni 
1 Der skabes klarhed over ansvars- Ikke opfyldt. B: 0,3mio. 0ud 
6 fordelingen på produktsikkertleds- a) Flere møder med øvrige kontrolmyndigheder for produktsikker- R: 0,01 af 2 

området. hedsområdet har ikke skabt en endelig afl<laring . Det er ligeledes mio. 
a. Udstedelse af bekendtgørelse om usikkert, om en endelig afl<laring vil kunne danne grundlag for en 
myndigheders forpligtelse på områ• bekendtgørelse. Da der ikke 
det for produktsikkerhed, sådan at er sket en 
det klart fremgår, hvilke rnyndighe- afl<taring, 
der der dækker hvilket område. er projektet 

Ikke er 
gennem. 
ført, og der 
ikke brugt 
midler. 
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1 Der arbejdes målrettet med udvlk- Opfyldt. B: 2,0 mio. 4ud 
7 ling af styrelsens statistiske materia- a) Kommissorium afleveret 1. maj. R: 2,1 mio. af 4 

le. Udviklingen sker gennem en b) Der er udarbejdet et koncept som testes på statisllkkerne for 
bedre udnyttelse af eksisterende 2005, 
materiale som f.eks. Statens Institut c) Projektet er afsluttet, og afrapporteringen er sendt til LG. Direk• 
for Folkesundhed og gennem udvik• !ionen har dog siden besluttet at anvende konceptet for sidste års 
ling af interne statistiker. fyrværkeristatistik. 
a. 1. maj 2006 foreligger et kommis-
sorium for arbejdet. 
b. Der er senest 1. oktober udarbej-
det et fælles koncept til præsentati-
on af styrelsens statistikker, således 
at disse fremstår ensartede. 
c, Der er udarbejdet et koncept for 
bedre statistik på fyrværkerlområ-
det. som kan anvendes til årsskiftet 
2000/2007. 

1 Sikkerhedsstyrelsens interessenter Opfyldt. B: 0,2 mio. 5 ud 
8 opfatter styrelsen og dens medar- a) Undersøgelserne er gennemført i uge 43. R: 0,2mio. af 5 

bejdere som fagligt kompetente. 
a. Der gennemføres i 2006 en nul• 
punktsmåling. hvorudfra det fremti-
diae niveau fastsættes. 

1 Sikkerhedsstyrelsen skal spille en Ikke opfyldt. 8: 7,8 mio. Oud 
9 aktiv rolle i sikringen afDANAK's a) Implementering af MID-direktivet blev notificeret 14 dage for R: 7,9 mio. af2 

myndighedsopgaver. især imple- sent. 
mentering afMID direktivet. b) Der er afleveret udkast til rapport, som danner grundlag for
a. Implementeringen af MIO. drøftelse med DANAK. 
direktivet gennemføres, 
b. Der gennemføres en vurdering af 
samspillet mellem SIK og DANAK, 
som forelægges departement. Dette 
bl.a. med henblik på at højne kvali-
teten af DANAK's udførsel af myn-
diahedson0aver, 

2 Styrelsen har en målsætning om Opfyldt. 8: 4,0 mio. 3,75 
0 hurtig telefonbetjening samt besva- a) 1, 7 dage i gennemsnit ror 2887 bestillinger. R: 2,5mio. ud af 

relse og udsendelse af materiale. b) 15.8 dage i gennemsnit 5
a. Informationsmaterialer bestilt via c) Sikkerhedsstyrelsen har modtaget 30.305 opkald, hvoraf 96,3 
hjemmesiden 09 via telefonen af- pct. er besvaret inden ror 3 arbejdsdage. 
sendes inden for 5 arbejdsdage i 
gennemsnit. (Klare mål) Budget var baseret på fo1bruget I 2006. Forbruget har altså været 
b. Styrelsen besvarer Indgående væsentligt lavere i 2005. 
Journaliserede breve og e-mails 
inden for 17 kalenderdage I gen-
nemsriit (undtaget breve der er 
omfattet af andre mål og alle former 
for politisager). (Klare mål) 
c. Styrelsen besvarer 95 pct. af de 
telefoniske henvendelser inden for 3 
arbeidsdage. /Klare mål\ ---
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Etablerinnsstrateni 
2 Styrkelse af 'Sikkerhedsslyrelses Ikke opfyldt. B: 0,5 mio. 0 ud 
1 kultur' I hannonl med Økonomi- og R:0,06a) Grundet økonomisk prioritering og praktiske årsager blev se- af 2 

minaret udskudt til 2007. mio.Erhvervsministeriets værdier. En 
b) Ikke vurderet grundet a). 

fagområderne udbygges. 
kullur uden unødig kløfter mellem 

a. Der gennemføres mindst et med-
arbejderseminar til at understøtte 
formålet. 
b. I forbindelse med medarbejder-
seminaret, skal 80 pct. af styrelsens 
medarbejdere opfatte sig som en 
del af en fælles Sikkerhedsstyrelses 
kultur. 

2 Der er en effektiv rekruttering af nye . 3 ud 
2 medarbejdere. 

Opfyldt. 
a) Ingen nyansatte 12006 er fratrådt. af 3 

a. Rekrutteringsprocessen følger b) Alle stillinger er besat inden for tre måneder med mindre andre 
årsager har gjort sig gældende. 

korrekte ansættelse. Dette måles 
ved, at 90 pct. af alle nyansatte 
fortsat er ansat efter 6 måneder. 

rekrutteringskonceptet, og vi laver 

b. En stilling må højest være ledig i 
3 måneder, med mindre vi af strate• 
giske årsager ikke ønsker at genbe-
sætte den oåaældende slillinn. 

Koncernmål 
2 Økonomi~ og Erhvervsministeriet Delvist opfyldt. 0ud 
3 skal modvirke til en bedre integrati-- a) Styrelsen har ansat en person fra et ikke veslligt tand. afO 

on af etniske minoriteter. 
a. Andelen af etniske minoriteter af 
den samlede medarbejderskare skal 
stiQe med mindst 10 ~t. 

2 Styrelsen skal mindske de byrder, B: 0,1 mio. 1 ud 
4 den pålægger borgere og virksom-

Delvist opfyld!. 
a) Ikke opfyldt. Da opgaven viste sig at være væsentlig større end R: 0,02 af 2 

heder. mio. 
a. Sty1elsen har senest 1. april 2006 

de Indledende analyser viste. 
b) Handlingsplan er godkendt af departementet pr. 1. juli. 

indført el integreret forløb, hvor For resul-
ansøgningen om godkendelse af 

c) Styrelsen har ingen nye indberetningsservices pr. 31 . decem-
tatkrav a, ber 2006. 
er blanket-nytårsfyrværkerl overføres direkte til d) Styrelsen har nedbragt de administrative byrder med 7.3 pct. jf. 

styrelsens handlingsplan. ten ikkestyrelsens journaliseringsmodul via 
leveret ogVirk.dk (fuld integration). 
styrelsen 

have udarbejdet en handlingsplan 
b. Inden 1. juli 2006 skal styrelsen 

har derfor 
ikke afholdt 

digitale tjenester med Virk.dk. 
for integration af erhvervsrettede 

omkostnin-
gen. For c. Alle nye indberetningstjenester 
resultatkra-

greres med Virk.dk. 
udvikles med webservices og inte~ 

vene b, c 
og d for-d. Styrelsen skal nedbringe de ad-
brug ikke 

perioden 2004-2006. 
ministrative byrder med 6 pct. i 

opgjort 
særskilt, da 
del er inte-
greret i 
andre op-
oaver. 
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2 Økonomi- og Erhvervs-ministeriet 
5 skal have en effektiv minlsterbetje,-

nlng. 
a. Minimum 90 pct. afalle direkte 

Opfyldt. 
a) 4 ud af 6 sager er bedømt anvendelige. 
b) Alle sager er leveret til tiden. 
c) Alle sager er leveret til tiden. 

B: 0,3mio. 
R:0,3mio. 

4 ud 
af 4 

oostillingssager er umiddelbar\ an-
vendelige. 
b. Minimum 90 pct. af alle direkte 
bestillingssager er afleveret rettidigt. 
c. ingen direkte bestillingssag må 
pga. anvendelighed eller leverings-
tidspunkt resultere i, at der ikke kan 
leveres rettidint til Folketinaet. 

69,75 ud af 100 

2.2 Uddybende analyser og vurderinger 

Mål 4 Der skabes en ramme til arbejdet med at nedbringe antallet af elbrande I Danmark (ik
ke opfyldt). 

Sikkerhedsstyrelsen finder, at det er nødvendigt med en større viden om antallet af og årsagerne til 
elbrande. Denne viden er vigtig for at kunne iværksætte og prioritere målrettede indsatser. Hvis 
målet var opnået, ville det have skabt et større statistikgrundlag via et fælles nordisk projekt om
kring opgørelser og analyse af elbrande. Målet blev desværre opgivet, da projektet blev skrinlagt 
på NSS n iveau (Nordisk SikkerhedsSamarbejde). Sikkerhedsstyrelsen har i stedet for koblet sig på 
et dansk projekt, hvor deltagerne er Politiet, Brandberedskaberne, Beredskabsstyrelsen samt For
sikring og Pension. Projektets formål er at sikre en brandmæssig efterforskning af de cirka 12.000 
elbrande, der årligt bliver registreret af brandberedskaberne, men som ikke bliver efterforsket. Det
te vil medvirke til, at styrelsen kan iværksætte og prioritere en målrettet indsats mod elbrande. Pro
jektet forventes at munde ud i et forslag til en konkret handlingsplan i 2007, der gradvis sikrer det 
lokale beredskabs muligheder for og evne til at stå for brandefterforskningen med støtte fra andre 
myndigheder som Politi, Beredskabsstyrelsen og Sikkerhedsstyrelsen. 

Mål 11 Der ydes en effektiv betjening af fyrværkeribranchen, når de ansøger om godkendel
se af nye fyrværkeriartikler. Inkl. Transportklassifikationen (ikke opfyldt). 

Sikkerhedsstyrelsen har gjort en stor indsats på fyrværkeriområdet, og styrelsen har opfyldt tre ud 
af fire resultatmål. Mål 11 er ikke opfyldt med hensyn til resultatkravene om overholdelse af svarfri
sterne (krav c og d). Den primære forklaring er, at som følge af ny bekendtgørelse af november 
2005 indførte Sikkerhedsstyrelsen skærpede krav ti l testene af de fyrværkeriartikler, som importø
rerne ansøgte om at få godkendt. De nye krav medførte, at ansøgningerne i 2006 kom senere end 
tidligere. Derved kom ansøgningerne over en kortere periode i sidste halvdel af 2006, og kombine
ret med at importørerne ofte indsendte alle deres ansøgninger på en gang, var det ikke muligt for 
styrelsen at opfylde målet om at svare 80 pct. a f ansøgningerne inden henholdsvis 20 og 21 dage'. 
Styrelsen udstedte 60,4 procent af godkendelserne af fyrværkeriartikler og 63,5 procent af ansøg
ninger om transportklassifikationer inden for den afsatte periode. Alle ansøgninger var færdigbe
handlede sådan, at artiklerne kunne sælges fra 1. december. 

Sikkerhedsstyretsens har derfor ændret proceduren for godkendelse af fyrværkeri sådan, at an
søgninger om godkendelse af fyrværkeri skal indsendes inden 1. maj. Når ansøgningerne er ind-

' Der er sket en ændring afopgørelsesmetoden, det er derfor ikke muligt at sammenligne denne sagsbe
handlingstid med tidligere. 
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sendt rettidigt ved virksomhederne, at de er færdigbehandlet senest 1. oktober 2007. På den måde 
kan de modtage fyrværkeriartiklerne inden salgsstarten 1. december. 

Mål 21 Styrkelse af 'Sikkerhedsstyrelses kultur' i harmoni med Økonomi- og Erhvervsmini
steriets værdier. En kultur uden unødig kløfter mellem fagområderne udbygges (ikke op
fyldt). 

I løbet af 2006 har styrelsen arbejdet med at styrke både styrelsens egen kultur og forholdet til 
departementet. Dette er skel ved, at de daglige handlinger sker i overensstemmelse med koncer
nens værdier og gennem en mere specifik indsats relateret til arbejdsprogrammet. Men Sikker
hedsstyrelsen valgte af både økonomiske og praktiske årsager at udskyde efterårets medarbejder
seminar til januar 2007. Kun det forberedende arbejde fandt sted i 2006, og dermed er målet ikke 
opfyldt. Dette vurderes dog ikke at have haft indvirkning på styrelsens kultur. 

Mål 19 Sikkerhedsstyrelsen skal spille en aktiv rolle i sikringen af DANAK's myndighedsop
gaver, især implementering af MID direktivet (ikke opfyldt). 

Det lykkedes for styrelsen at færdiggøre den meget komplicerede implementering af direktivet for 
måleinstrumenter og ikraftsætte den overordnede bekendtgørelse. Det komplekse arbejde bestod 
i, at implementeringen skulle indpasses i et omfattende kompleks af nationale reguleringer, som 
styrelsen først måtte sætte sig ind i og modificere for al skabe en samlet regulering. Tidsfristen for 
notifikationen til EU om reglernes implementering blev overskredet med 14 dage, da der i slutfasen 
viste sig problemer om, hvorvidt andre myndigheder selv ønskede at implementerer dele af direkti
vet. 

Arbejdet med direktivet gav dog et vigtigt input til analysearbejdet af DANAKs myndighedsudøvel
se på metrologiområdet. Arbejdet forløb planmæssigt med udarbejdelse af et udkast til en samlet 
analyserapport, der forelå i december. I stedet for at færdiggøre rapporten til departementets vur
dering valgte styrelsen, efter samråd med departementet, at høre DANAK om rapporten. Det med
førte en efterfølgende dialog med både DANAK og DANAKs bestyrelse, som er fortsat ind i 2007 
med henblik på at finde en løsning, der er optimal for metrologien i Danmark. 

Mål 15 Legetøj og småbørnsprodukter har særlig opmærksomhed, og der arbejdes for, at 
der kun er sikre produkter på markedet (delvist opfyldt). 

Målet er vurderet som vigtigt for, al den samlede målopfyldelse er tilfredsstillende. Derfor bliver det 
analyseret, hvorfor målet ikke er opfyldt. Seks ud af syv resultatkrav er opfyldt, men resultatkrav d) 
er ikke blevet gennemført. 

Projektet om vindueshasper er et fælles projekt med deltagelse af Norge, Østrig og Danmark. Pro
jektet skulle udvikle en kravspecifikation og en test af vindueshasper. Styrelsen vurderer umiddel
bart, at de vindueshasper, der findes på markedet, er sikre. For at underbygge testen så godt som 
muligt er det vigtigt, at vindueshasper fra så mange lande som muligt bliver testet. I sensommeren, 
umiddelbar før testen skulle igangsættes meddelte Norge, at det ikke kunne finde midler til testen. 
Østrig var kun villig til at betale sin del af projektet. For at projektet kunne være blevet gennemført i 
2006 skulle Danmark have betalt det norske bidrag til testen, en ekstra udgift på ca. 40. 000 kr. 

I lyset af den økonomiske situation fandt styrelsen det hensigtsmæssigt at udsætte projektet til 
2007. Efterfølgende har Norge fundet de nødvendige midler, og projektet bliver gennemført, som 
oprindeligt planlagt dog med 6 måneders forsinkelse. 
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Mål 23 Økonomi- og Erhvervsministeriet skal medvirke til en bedre Integration af etniske 
minoriteter (delvist opfyldt). 

Sikkerhedsstyrelsen har i løbet af 2006 ansat en person af ikke-vestlige oprindelse, og styrelsen 
har reelt kun modtaget en ansøgning, der levede op til disse kriterier. Desuden forlod en medar
bejder af ikke-vestlig oprindelse styrelsen i den pågældende periode, jf. nedenstående tabel. Målet 
er dermed delvist opfyldt. 

Styrelsens evaluering af vores rekrutteringsproces har vist, at vi skal gennemføre en ekstraordinær 
indsats for at kunne tiltrække ansøgninger fra personer fra de etniske minoriteter. Styrelsen har 
derfor besluttet, at vi i 2007 afdækker eventuelle barrierer for en rekruttering fra disse grupper, 
således at vi fremadrettet kan bidrage til en bedre integration af de etniske minoriteter i staten. 

Tabel 5 Antal af medarbejdere fra Ikke-vestlige lande 

20 5 2 6 
Antal me~~rbejdere ~ 

Note 1: Styrelsen har 12. juni 2006 ansat en medarbejder af ikke-vestlig oprindelse, men da Danmarks stati
stik trak data medio august 2006, havde vedkommende ikke fået udbetalt min. 10.000,- i løn, hvorfor medar
bejderen ikke fremgår af den officielle opgørelse. 

I ~? 

Analyse af styrelsens øvrige mål 

• Mål 9 Reglerne for flaskegas bliver mere synlige, og reglerne målrettes problemstillingerne 
på flaskegasområdet, og derigennem hæves sikkerhedsniveauet (delvist opfyldt). 

• Mål 16 Der skabes klarhed over ansvarsfordelingen på produktsikkerhedsområdet (ikke op
fyldt). 

• Mål 24 Styrelsen skal mindske de byrder, den pålægger borgere og virksomheder (delvist 
opfyldt). 

Resultatkravene 9b, 16a og 24a, er alle ikke opfyldt, og de behandles samlet i den efterfølgende 
analyse. Målene er forskellige, men årsagen til den manglende opfyldelse ligner hinanden. Arsa
gen vurderes at være, at den forudgående analyse af projektets tidsplan ikke har været kritisk nok. 

Ved resultatkrav 9b viste det sig omkring midtvejs i året, at det var meget svært at tildele de for
nødne medarbejderressourcer til projektet, når styrelsen samtidig skulle løfte de løbende driftsop
gaver. Det var derfor ikke muligt at få udarbejdet et nyt flaskegasreglement i 2006. En mere kritisk 
vurdering af mængden af medarbejderressourcer ville måske havde medført, at der var blevet af
sat mere tid til at færdiggøre projektet. 

Mål 16 var udelukkende fokuseret på slutmålet om en indgået rammeaftale med de enkelte kon
trolmyndigheder om deres ansvar for administration af produktsikkerhedsloven ved generelle pro
dukter for deres respektive risikoområder. Dette aftalekompleks skulle danne grundlag for den re
viderede bekendtgørelse. 

Drøftelser med visse af kontrolmyndighederne har imidlertid vist, at disse ikke er indstillet på faste 
rammeaftaler, men ønsker drøftelser fra sag til sag. Dette har bevirket, at målet ikke har kunnet 
nås. og der er skabt tvivl om slutmålet. Her vil en mere kritisk vurdering af, hvad andre styrelser 
realistisk ønsker at få ud af samarbejdet kunne bidrage til et mere realistisk mål. Drøftelserne med 
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de øvrige kontrolmyndigheder fortsætter i 2007 for at skabe en afklaring, hvorefter det vil blive vur
deret, om denne afklaring skal fastsættes i en bekendtgørelse eller ved bilaterale aftaler. 

Resultatkrav 24a blev udformet i forbindelse med, at departementet i december 2005 kontaktede 
alle styrelser under Økonomi- og Erhvervsministeriet for at opgradere deres mål for virk.dk. Styrel
sen medvirkede til dette i en positiv ånd, og i den forbindelse undersøgte styrelsen muligheden for 
at lave en fuldt integreret webløsning mellem en blanket til godkendelse af fyrværkeriartikler på 
virk.dk og styrelsens ESDH-system. Styrelsen kontaktede et IT-firma for at få et tilbud på en løs
ning. Denne mundtlige undersøgelse viste sig senere at være langt fra de reelle omkostninger. 
Styrelsen har på trods af en stor indsats ikke kunnet integrere løsningen. 

Styrelsens konklusion er, at den forudgående analyse skal styrkes sådan, at styrelsen har et mere 
klart indtryk af opgavernes omfang. Herved vil målene være mere realistiske i forhold til styrelsens 
ressourcer, og der må forventes en øget målopfyldelse. 12 medarbejdere har i 2006/07 gennem
ført et projektlederkursus, og styrelsen har indført tvungne projektkontrakter for større projekter, 
hvilket også forventes at forbedre målopfyldelsen. 

Sammenfatning af alle analyserne 

Tiltag som styrelsens projektledelsesmodel, større grad af styring og opfølgning samt erfaringer 
med måludvikling gør, at styrelsen i fremtiden kan opsætte mere realistiske mål. Det er styrelsens 
vurdering, at flere af de ikke opnåede mål har været ambitiøse, og de daglige driftsopgaver og den 
ekstraordinære prioriteringer af ressourcerne har gjort, at styrelsen ikke har kunnet gennemføre 
målene i kontraktperioden. 

3.Regnskab 

3.1 Anvendt regnskabspraksis 
Regnskabspraksis tager udgangspunkt i de gældende regnskabsprincipper og procesvejledninger 
fra Økonomistyrelsen. 

Årsrapporten for 2006 baserer sig på de regnskabsprincipper, som er beskrevet i åbningsbalancen 
pr. 1. januar 2005 samt økonomistyrelsens vejledninger. 
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3.2 Resultatopgørelse 
Sikkerhedsstyrelsens omkostningsbaserede resultat for hovedkonto 08.22.41 fremgår af tabel 6. 

Tabel 6 Resultatonaørelse 

Note Ordinære driftsindtægter R2006 R2005 B-2006 

Salg af vare og tjenesteydelser 8.117 6.667 0 

Tilskud til egen drift 0 1 0 

Øvrige driftsindtægter 258 0 0 

Kontrol• on tilsvnsafaifter 56.508 55.504 0 

Ordinære drlftslndtænter I alt 64.884 62.173 70.2000 

Ordinære driftsomkostninger 

Ændring i lagre -77 159 0 

Forbrugsomkostninger 

Husleje 4.247 3.173 0 

Andre forbrugsomkost-
ninger 35.274 30.245 0 

7 Forbrugsomkostninger i alt 39.521 33.418 36.000 

1 Personaleomkostninger 

Lønninger 35.395 28.545 0 

Pension 4.720 4.190 0 

Løn refusion 1.331 1.140 0 

Andre personaleomkost-
ninger 39 861 0 

Personaleomkostninger i alt 38.823 32.456 38.200 
Andre ordinære driftsomkostnin• 
ger 9.676 6.645 0 

Af- oa nedskrivninaer 3.388 1.472 0 

Resultat af ordinær drift -26.447 -11.976 -16.000 

Andre driftsposter 

Andre driftsindtægter 0 0 0 

Andre driftsomkostnlncer 30 43 0 

Resultat før finansielle noster -26.477 -12.020 -16.000 

Finansielle poster 

Finansielle Indtægter -219 13 0 

Finansielle omkostninoer 61 370 0 

Resultat før ekstraordinære noster -26.757 -12.377 -16.000 

Ekstraordinære poster 

Ekstraordinære indtægter 0 0 0 

Ekstraordinære omkostninaer 0 0 0 

Årets resultat -26.757 -12.377 -16.000 
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Som det fremgår af tabel 6 havde Sikkerhedsstyrelsen i 2006 et omkostningsbaseret resultat på 
ca. -26,8 mio. kr., hertil skal det bemærkes, at styrelsen har reserveret ca. 0,9 mio. kr. som vedrø
rer 2006 betalinger af standardiseringsydeiser i 2007. 

Sikkerhedsstyrelsen har haft væsentlig større omkostninger i 2006 end det var tilfældet i 2005. 
Forskellen skyldes primært, at styrelsen efter udflytningen har haft et konstant aktivitetsniveau og 
at styrelsen har haft en række større poster i 2006, herunder destruktion af fyrværkeri og udgifter i 
forbindelse med 10-pct. tilsyn. 

Særlige indtægter 
3.3 Balancen 
Slkkerhedsstyrelsens balance fremgår af tabel 7. 

Tabel 7 Balance 
ret før R

Note Aktiver (1.000 kr.) R-året året 

Anlægsaktiver 

2 Immaterielle anlægsaktiver 

Færdiggjorte udviklingsprojekter 724 1.053 

Erhvervede koncessioner, patenter m.v. 0 0 

Udviklingsprojekter under opførelse 5.043 4.844 

Immaterielle anlægsaktiver I alt 5.766 5.897 

3 Materielle anlægsaktlver 

Grunde, arealer og bygninger 6.710 8.517 

Infrastruktur 0 0 

Produktionsanlæg og maskiner 0 0 

Transportmateriel 457 385 

Inventar og IT-udstyr 1.581 2.044 

Igangværende arbejder for egen regning 0 0 

Materielle anlægsaktiver I alt 8.748 10946 

Finansielle anlægsaktiver 

Anlægsaktiver I alt 14.514 16.843 

Omsætnlngsaktiver 

Varebeholdninger 2.682 2.605 

Tilgodehavender 3.855 3.018 

Værdipapirer 0 0 

Likvide beholdninger -3.226 644 

Omsætnlngsaktlver I alt 3.31 1 6.267 

Aktiver I alt 17.825 23.110 

18 



---------SIKKERHEDSSTYRELSEN 

Note Passiver (1,000 kr.) 

4 Egenkapllal I alt 

5 Hensættelser 

Langfristede gældsposter 
Prioritetsgæld 
Anden langfristet gæld 

Statsgæld 

Langfristet gæld I alt 

Kortfristede gældsposter 

Leverandører af varer og ljenesteydel
ser 

Anden kortfristet gæld 

Skyldige feriepenge 

Igangvæ rende arbejder for fremmed 
regning 

Periodeafgrænsningsposter og mellem
regninger med staten 

Kortfristet gæld i alt 

Gæld i alt 

Passiver i alt 

R-året 

-3.546 

7.141 

0 
0 

0 

0 

7.073 

1.996 

5.161 

0 

0 

14.230 

14.230 

17.825 

Året før R-
året 

1.676 

1.674 

0 
0 

0 

0 

4.405 

13.987 

1.369 

0 

0 

19.760 

19.760 

23.110 
Som det fremgår af tabel 7 var Sikkerhedsstyrelsens egenkapital ultimo 2006 negativ. Det skyldes, 
at styrelsen har haft større omkostninger end tidligere. 

3.4 Omregningstabel 
Nedenstående tabel 8 illustrerer omregningen fra Sikkerhedsstyrelsens omkostningsbaserede re
sultat t il det udgiftsbaserede resullat. 

Tabel 8 Omregningstabel 

1.000 kr. 

Årets resultat 26.757 

- Afskrivninger -3.388 

- Nedskrivninger 0 

- Ændring i hensættelser -5.467 

+ Anskaffelser 860 

+/- Lagerregulering 77 

+ Igangværende arbejder/udviklingsprojekter under opførelse 199 

+/. Regulering af personaleomkostninger (skyldige feriepenge og skyldigt overarbejde) -2.006 

+/- Periodiseringer 

- Tab på debitorer 0 

+/. Korrektion for forskellen mellem salgspris og lab/gevinst ved salg af aktiver 0 

Arets nettoudaifter 17.032 
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Forskellen mellem styrelsens udgiftsbaserede og omkostningsbaserede resultat skyldes primært 
ændringen i styrelse.ns hensættelser saml styrelsens afskrivninger og skyldige feriepenge og over
arbejde som ikke indgår i det udgiftsbaserede resultat. 

3.5 Bevillingsregnskab og afregning 
Sikkerhedsstyrelsens driftsregnskab fremgår af tabel 9. 

Tabel 9 Driftsregnskab 2006 for Sikkerhedsstyrelsen hovedkonto 08.22.41 

1.000 kr. (løbende priser) Regnskab 
2005 

Budget 2006 
(FL+TB 

Regnskab 
2006 

Difference 

2006) 
Udgifter 94.191 79 700 81.695 -1.995 
Indtægter 70.661 67.500 64.662 2.837 
Resultat, brutto -23.530 -12.200 -17.032 4.832 
Nettobevilling 31 .800 12.200 12.200 0 
Resultat, netto 8.270 0 -4.832 4.832 
Anm.: Afrunding kan medføre, at summen ikke stemmer I totalen. 

Som det fremgår af tabel 9, har Sikkerhedsstyrelsen et samlet merforbrug på ca. 4,8 mio. kr. i 
2006. Det har hele tiden været Sikkerhedsstyrelsens forudsætning, al der i 2006 ville være et mer
forbrug, og det endelige resultat er i overensstemmelse med styrelsens oprindelige planlægning for 
2006. Sikkerhedsstyrelsen har, som tidligere beskrevet, arbejdet med en spareplan i efteråret 
2006, som følge af en række usikre økonomiske forhold. Det drejer sig primært om erstatningssa
gen mod Sikkerhedsstyrelsen, jf. nole 5, udgifterne til administration af 10-pct. ordningen samt 
destruktion af fyrværkeri. Spareplanen bevirkede således, at en del af styrelsens projekter blev 
neddroslet i 2006. 
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Tabel 10 Bevillinasafrenninn 2006 for & 08.22.41 
1.000 kr. i årets priser Lønsum Øvrig drift I alt 

Udgiftsbevilling (B+TB) 33.200 -21.000 12.200 

Regnskab 33.392 -16.360 17.032 

Bevillingstekniske omflytninger 
Arets overskud -193 -4.640 -4.832 

Akkumuleret overskud ultimo forrige år 10.363 5.600 15.963 

Primokorrektioner 
Disponeringsmæssige omflytninger 
Disposition, overskud som bortfalder 
Omflytning mellem underkonti 
Akkumuleret overskud til videreførelse ultimo 10.171 960 11.131 
2006 

08.22.41.10 
Udgiftsbevilling (B+ TB) 33.200 -21.000 12.200 

Regnskab 33.392 -18.653 14.739 

Arets overskud -193 -2.347 -2.539 

Akkumuleret overskud ultimo forrige år 10.363 1.159 11.522 

Disposition, overskud som bortfalder 
Omflytninger mellem underkonti 
Akkumuleret overskud til videreførelse ultimo 10.171 -1.188 8.982 
2006 

08.22.41.50 
Udgiftsbevilling (B+ TB) 0 0 

Regnskab 1.113 1.113 

Arets overskud -1.1 13 -1.113 

Akkumuleret overskud ultimo forrige år 738 738 

Akkumuleret overskud til videreførelse ultimo 2006 .375 -375 

08.22.41.60 
Udgiftsbevilling (B+ TB) 
Regnskab 1.402 1.402 

Arets overskud -1.402 -1.402 

Akkumuleret overskud ultimo forrige år 967 967 

Akkumuleret overskud til vldereførelse ultimo 2006 967 -435 

08.22.41.90 
Udgiftsbevilling (B+ TB) 
Regnskab -223 -223 

Arets overskud 223 223 

Akkumuleret overskud ultimo forrige år 2.736 2736 
Akkumuleret overskud til videreførelse ultimo 2006 2.959 2.959 

Anm.: Afrunding kan medføre, at summen ikke stemmer, totalen. 

Tabel 10 viser Sikkerhedsstyrelsens bevillingsafregning for hovedkonto 08.22.41 med tilhørende 
underkonti. Som det fremgår af tabellen, udgjorde den oprindelige akkumulerede opsparing ultimo 
2005 ca. 16 ,0 mio. kr. Styrelsens akkumulerede opsparing inklusiv reserveret opsparing udgør 
ultimo 2006 ca. 11 , 1 mio. kr. 
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Af styrelsens samlede akkumulerede opsparing på ca. 11, 1 mio. kr. skal en væsentlig del finansie
re ændringen i hensættelser, som udgør ca. 5,8 mio. kr. samt ny reservation til betaling af standar
diseringsydeiser i 2006, som udgør ca. 0,9 mio. kr. Hertil kommer, at Sikkerhedsstyrelsen i over
ensstemmelse med redegørelsen ved bortfald ved bevillingsafregningen ultimo 2005 har budgette
ret med en gradvis udjævning af opsparingen frem til år 2009. 

Tabel 11 viser bevillingsafregningen for øvrige finanslovskonti, der bliver administreret af Sikker
hedsstyrelsen. 

Tabel 11 Bevlllinnsafreanim1 2006 for FL konti administreret af Slkkerhedsstvrelsen 
1.000 kr. i årets priser Lønsum 
08.22.11.30 EU ulykkesrapporterlngsprojekt 
Udgiftsbevilling (B+ TB) 
Regnskab 
Årets overskud 
Akkumuleret overskud ultimo forrige år 
Akkumuleret overskud til videreførelse ultimo 2006 

08.22.45.10 Fjernelse af fyrværkeri 
Udgiftsbevilling (B+ TB) 
Regnskab 
Årets overskud 
Akkumuleret overskud ultimo forrige år 
Omflytning mellem underkonti 
Akkumuleret overskud til videreførelse ultimo 2006 

08.22.45.20 Konsulentrådgivning af fyrværkeri 
Udgiftsbevilling (B+ TB) 
Regnskab 
Årets overskud 
Akkumuleret overskud ultimo forrige år 
Omflytning mellem underkonti 
Akkumuleret overskud til videreførelse ultimo 2006 

08.33.01.53 Akkreditering og metrologi 
Udgiftsbevilling (8+TB) 
Regnskab 
Årets overskud 
Akkumuleret overskud ultimo forrige år 
Akkumuleret overskud til videreførelse ultimo 2006 

Øvrig drift I alt 

1.797 1.797 
-1 .797 -1.797 
-1.797 -1.797 
1.789 1.789 

-8 -8 

0 
3.674 3.674 

-3.674 -3.674 
3.022 3.022 

847 847 
195 195 

612 612 
-612 -612 

7.500 7.500 
-847 -847 

6.041 6.041 

7.400 7.400 
7.400 7.400 

0 0 
8 8 
8 8 

Anm.: Afrunding kan medføre, at summen ikke stemmer I totalen. 

Det skal bemærkes, at Sikkerhedsstyrelsen under konto 08.22.45.20 har disponeret yderligere ca. 
2,5 mio. kr. af den akkumulerede opsparing, således at den efterfølgende vil udgøre ca. 3,5 mio. 
kr. 

Der henvises i øvrigt til tabel 14 og 15 i bilaget vedrørende Sikkerhedsstyrelsens akkumulerede 
resultat. 
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4. Fremlæggelse og påtegning 

Fremlæggelse 
Årsrapporten er aflagt i henhold til Regnskabsbekendtgørelsen. 

Årsrapporten dækker de regnskabsmæssige forklaringer for Hovedkonto 08.22.41 samt konto 
08.22.11.30 EU ulykkesrapporteringsprojekt, konto 08.22.45.10 Fjernelse af fyrværkeri, konto 
08.22.45.20 Konsulentrådgivning af fyrværkeri samt konto 08.33.01.53 Akkreditering og metrologi, 
som skal tilgå Rigsrevisionen i forbindelse med kontrollen for 2006. 

Påtegning 
Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsrapporten for 2006 giver 
et retvisende billede af virksomhedens aktiver og passiver samt årets økonomiske og faglige resul
tater. 

Esbjerg 12. april. 2007 

For Sikkerhedsstyrelsen 

, 

København / S/ Y 2007 

For Økonomi- og 
Erhvervsministeriets departement

t J: C LAD:+(~ 
Michael Dit~ 

Deparfemetllschei---. 
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6. Bilag til regnskabet 

5.1 Noter 

Note 1 Arsværksforbrua I Slkkerhedsstvrelsen samt til- oa afaana 
Ar 2003 2004 2005 2006 2007 

B-året 

Årsværk 74 79 86 87 

Tilgang 26 21 15 
Afgang 17 15 8 
Stigningen i årsværk fra 2005 t il 2006 skyldes primært, at Sikkerhedsstyrelsen har overtaget hele 
fyrværkeriområdet primo 2006. 

Note 2: Immaterielle anlæ saktlver 
1.000 kr. Færdiggjorte Erhvervede kon- I alt 

udviklings- cessioner, pa• 
projekter • tanter, 

licenser mv. 

Kostpris 1.316 0 1.316 

Primokorreklioner og flytning ml. bogføringskredse 265 0 265 

TIigang 0 0 0 

Afgang 0 0 0 

Kostpris pr. 31.12.2006 1.581 0 1.581 

Akkumulerede afskrivninger -858 0 -658 

Akkumulerede nedskrivninger 0 0 0 

Akkumulerede af- og nedskrivninger 31.12.2006 -858 0 -858 

Regnskabsmæssig værdi pr. 31.12.2006 724 0 724 

Årets afskrivninger 330 0 330 

Årets nedskrivninger 0 0 0 

Årets af- og nedskrivninger 330 0 330 

Afskrivningsperiode/år 5 
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U\lvlkllngs
projekter under 

udførelse 

4.844 

Tilgang 

Primo saldo pr. 1. januar 2006 

199 

Nedskrivninger 0 

Overført til færdiggjorte udviklingsprojekter 0 

Kostpris pr. 31.12.2006 5.043 

Note 3: Materielle anlænsaktlver 
1.000 kr. 

Kostpris 

Primokorrektioner og flytning ml. bogføringskredse 

Tilgang 

Afgang 

Kostpris pr. 31.12.2006 

Akkumulerede afskrivninger 

Akkumulerede nedskrivninger 

Akkumulerede af- og nedskrivninger 31.12.2006 

Regnskabsmæssig værdi pr. 31.12.2006 

Arets afskrivninger 

Arets nedskrivninger 

Årets af- og nedskrivninger 

Afskrivningsperiode/år 

Igangværende arbejder for egen 
regning 

0 
0 
0 
0 
0 

Primosaldo pr. 1. januar 2006 
Tilgang 
Nedskrivninger 
Overført til færdige materielle anlægsaktiver 
Kostoris or. 31.12.2006 

.8 ~ 
er"'< a.
Ul.!" 
::, 

s· i"' ..CD .. --, CD 

9.083 

-320 

34 

0 

8.797 

-2.087 

0 

-2.087 
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1.841 

0 

1.841 
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0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 
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ol 
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-g 
g 
~ 
:I. 
!!. 

476 

0 

189 

0 

665 

-209 

-209 

457 

117 

0 

117 

2.596 

0 

637 

0 

3.232 

-1.651 

0 

-1 .651 

1.581 

1.099 

0 

1.099 

., 
;:; 

12.154 

-320 

860 

0 

12.694 

-3.947 

0 

-3.947 

8.748 

3.058 

0 

3.058 
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Note 4: Enenkaoital 

Egenkapital 2006 

Primobeholdning 01.01.2006 

Startkapital 

Primoregulering/flytning mellem bogføringskredse 

Bevægelser i året 

Likviditetstildeling 

Mellemregning med andre statsinstitutioner 

Opskrivninger 

Afstemningsdifferencer 

Overført resultat 

Arets resultat 

Egenkapital pr. 31 .12.2006 

1.000 kr. 

494 

-958 

-463 

23.674 

0 

0 

0 

-26.757 

-3.546 

Note 5 Hensættelser 
2.105.583 Aremålsforpligtelse 

750.000Flyttegodtgørelse/flytteomkostninger 
850.000 Resultatløn 
600.000Fyrværkeridestruktion 

Barnevognssag/sagsomkostninger/Kammeradvokat (se nedenfor) 2.500.000 
335.000Udestående skattebetaling 

7.140.583I alt 

Erstatningssagen mod Sikkerhedsstyrelsen er endelig afgjort 9. marts 2007. Sikkerhedsstyrelsen 
skal betale ca. 350.000 kr. inklusiv renter og sagsomkostninger. De endelige omkostninger til 
Kammeradvokaten kendes endnu ikke. Sikkerhedsstyrelsen forventer dog ikke. at skulle afholde 
hele den resterende del af hensættelsen til dette formål. 

Note 6 Eventualfomliatelser 
57.825 

7.510.734 
7.568.559 

Omsorgsdage 
ENG Danmark NS og Jysk NS (Barnevognssagen) 
I all 

Eventuelforpligtelserne er ultimo 2006 uændrede i forhold til t idligere. Sikkerhedsstyrelsen har i 
2006 hensat 2,5 mio. kr. til barnevognssagen, jf. note 5. Det blev dog vurderet, at eventualforplig
telsen stadig udgjorde ca. 7,5 mio. kr. ultimo 2006 som følge af et samlet erstatningskrav på ca. 
9,2 mio. kr., jf. dog note 5. 

Note7 
Forbrugsomkostningerne er inklusiv 29.702,42 kr. som ikke fremgår SKS- årsrapport uddata. 
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5.2 Indtægtsdækket virksomhed 

Tabel 12 Akkumuleret resultat 2006 for lndtæ11tsdækket virksomhed 
1.000 kr. (løbende priser) Ultimo Uilimo Ultimo Årets Ultimo 

2003 2004 2005 resultat 2006 
I alt overført til Sikkerhedsstyrelsen. 1.551 
primo 2004 
Kursusvirksomhed 155 190 207 397 
Standardisering 490 718 218 936 
Rådgivning -31 14 14 
10 % tilsyn 425 379 230 609 
Typeafprøvning 324 324 324 
Kvalitetssikring 60 60 60 
Diverse ufordeltlkorr afskrivninger mv. -654 -501 -432 -933 

I alt 2.321 2.736 223 2.959 

Anm.: Afrunding kan medføre, at summen ikke stemmer i totalen. 
1) Sikkerhedsstyrelsen er oprettet primo 2004, hvorfor der kun er angivet korrektioner i forbindelse med kon
toændringer 

5.3 Sikkerhedsstyrelsens indtægter 

Tabel 13 Oversiat over lndtæater 2006 for 0.8.22.41 Sikkerhedsstvrelsens underkonti 
1.000 kr. i 2006 prisniveau I alt Indtægter (brutto) 

10. Almindelig virksomhed 48.227 
Salg af varer og tj. Ydelser 681 

Kontrol- og tilsynsafgifter 47.508 

Øvrige driftsindtægter i alt 258 

Renteindtægter og udbytter -221 

Afhændelse af anlæg mv. 
50. Stærkstrømsbekendtgørelsen 2.104 

Salg af varer i alt 2.104 

50. 10 pct. Tilsyn 9.000 
Elværksafgift 10-pct. tilsyn 9.000 

90. Indtægtsdækket virksomhed 5.332 
Kursusvirksomhed 922 

Standardisering 1.228 

10-pct. tilsyn 3.164 

Diverse 18 

I alt 64.662 64.662 

Anm.: Afrunding kan medføre, at summen ikke stemmer i totalen. 
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5.4 Akkumuleret resultat 

Tabel 14 Akkumuleret resultat 2006 for Slkkerhedsstvrelsen 
1.000 kr. i 2006 prisniveau Korrektioner Ultimo Ultimo 

l.f.m. 2004 2005 
kontoæn-

dring 
(primo 2004) 

Arets 
resultat 

Ultimo 
2006 

Alm. Virksomhed 3.299 10.287 11 .522 
Stærkstrømsbekendtgørelsen 526 507 737 
10-pct. tilsyn 5.206 1.778 967 

Indtægtsdækket virksomhed 1.551 2.321 2.735 

Ialt 10.582 14.894 15.963 

-2.539 
-1.113 
-1 .402 

223 
-4.832 

8.983 
--375 
-435 

2.959 
11.131 

1) Ult imo 2004 viser resultatet før omflytninger mellem underkonti, jf. tabel 3.3 
2) Sikkerhedsstyrelsen er oprettet primo 2004, hvorfor der kun er angivet korrektioner i forbindelse med kon
toændringer 
Anm.: Afrunding kan medføre, at summen ikke stemmer i totalen. 

Tabel 15 Akkumuleret resultat 2006 for FL konti adm. af Sikkerhedsstvrelsen 
1.000 kr. i 2005 prisniveau Korrektio- Ultimo Ultimo Arets Ultimo 

ner 2004 2005 Resultat 2006 
i.f.m.kont efter om-
o-ændring flytning 
(primo 2004) mellem 

underkon
ti 

08.22.11.30 EU ulykkesrapporte- 1.792 1.789 -1 .797 -8 

rings projekt 
08.22.45.10 Fjernelse af fyrværkeri 9.200 3.022 -2.827 195 

08.22.45.20 Konsulentrådgivning af 7.500 1.499 6.041 
fyrværkeri 
08.33.01.53 Akkreditering og me- 0 0 0 0 
trologi 
I alt 10.993 12.313 6.227 

Anm.: Afrunding kan medføre, at summen ikke stemmer i totalen. 
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