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1.  Beretning  

1.1  Præsentation  af  virksomheden  
 
Sikkerhedsstyrelsen  er  en  styrelse  under  Økonomi- og  Erhvervsministeriet.  Sikkerhedsstyrelsens  
fokus  er  på  de  sikkerhedstekniske  aspekter  ved  produkter,  installationer  og  anlæg.  Borgere  i D an-
mark  skal  trygt  kunne  omgive  sig  med  gas-produkter,  el-produkter,  fyrværkeri,  legetøj o g  andre  
produkter.  
 
Styrelsens  arbejdsområder  er:  

•  Gas-sikkerhed  ved  installationer  og  materiel sa mt  virksomhedsregulering  af  den  faglige  
kompetence  (autorisationer)  på  gas- samt  vand- og  afløbsområdet.  

•  El-sikkerhed  ved  anlæg  for  produktion,  transmission  og  distribution  samt  installationer  og  
materiel.  Desuden  har  Sikkerhedsstyrelsen  ansvaret  for  virksomhedsregulering  af  den  fag-
lige  kompetence  (autorisationer)  på  el-området.  

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

import,  salg,  overdragelse  og  anvendelse.  Desuden  har  Sikkerhedsstyrelsen  ansvaret  for  at  
uddanne  festfyrværkere.  

•  Akkreditering  og  metrologi.  DANAK  er  tilknyttet  som  det  danske  akkrediteringsorgan,  der  
udfører  en  række  myndighedsopgaver  som  offentlig  virksomhed.  

 
Mission  og  vision  
Økonomi- og  Erhvervsministeriets  mission  er:  
At  skabe  fremtidsrettede  vækstvilkår  for  borgere  og  virksomheder  i e n  stadig  mere  global v erden.  
 
Sikkerhedsstyrelsens  mission  er:  
At  skabe  tryghed.  
 
Gennem  denne  mission  bidrager  styrelsen  til a t  opfylde  ministeriets  mission,  da  øget  tryghed  ska-
ber  fremtidssikrede  vækstvilkår.  
 
Økonomi- og  Erhvervsministeriets  vision:  
Visionen  er  at  opnå  Europas  bedste  vækstvilkår,  så  det  er  attraktivt  at  bo,  arbejde  og  drive  virk-
somhed  i  Danmark.  
 
Sikkerhedsstyrelsens  vision:  
Visionen  er  at  være  Europas  bedste  myndighed  på  det  sikkerhedstekniske  område.  
 
Ved  opfyldelse  af  visionen  sikres  det,  at  danske  virksomheder  har  adgang  til d en  nyeste  viden  på  
området,  og  at  danske  myndigheder  har  mulighed  for  at  påvirke  de  europæiske  regler.  
 
Hovedkonti  
Årsrapporten  omfatter  de  hovedkonti  på  finansloven,  som  Sikkerhedsstyrelsen  er  ansvarlig  for:  
Sikkerhedsstyrelsen  (hovedkonto  08.22.41),  Fyrværkerisikkerhed  (hovedkonto  08.22.45)  og  Ak-
kreditering  og  metrologi  (08.33.01.53).    
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1.2.  Årets  faglige  resultater  

1.2.1 Områdernes resultater 

El-sikkerhed 
El-sikkerhed vedrører alle i Danmark – både private forbrugere, virksomheder og elfagfolk. Sikker-
hedsstyrelsen arbejder for at højne el-sikkerheden fx gennem regler og standardisering, overvåg-
ning, holdningsbearbejdelse om sikker udførelse af anlæg/installationer og brug af elektriske pro-
dukter. 

Kravet om fejlstrømsafbrydere i stort set alle installationer trådte i kraft fra 1. juli 2010. Det har der-
for været meget vigtigt at følge op med en kommunikationsindsats, der styrker forbrugernes be-
vidsthed om, at fejlstrømsafbrydere skal motioneres et par gange om året. 

Sikkerhedsstyrelsen har analyseret og vurderet alle elementer af autorisationsordningerne med 
henblik på en gennemgribende modernisering heraf. Desværre blev processen, på trods af løben-
de drøftelser og generelt enighed med Autotisationsudvalget, blokeret af manglende opbakning fra 
elbranchen bl.a. i relation til forslaget om at fjerne det personlige strafansvar på elområdet. Styrel-
sen havde undervurderet reaktionerne på lovforslagets elementer, og for at undgå lignende situati-
oner vil styrelsen fremover på et tidligere tidspunkt indgå i en dialog med de forskellige interessen-
ter fra de primære brancher. 

Gas-sikkerhed  
Mens den danske naturgas hidtil er kommet fra de danske felter i Nordsøen, er der i 2010 sket 
ændringer i naturgasforsyningsstrukturen, således at det danske naturgastransmissionssystem får 
tilført gaskvaliteter fra Nordtyskland. 

Efter aftale med Energinet.dk er der blevet gennemført en analyse og vurderinger af mulighederne 
for, ved ændring og justering af apparaterne, at tillade en lille udvidelse af naturgassens grænse 
for gassammensætning i den nedre ende. Efter aktuelle forsyningsforhold med tysk gas i efteråret 
2010 har det været nødvendigt at ændre metoden for justering af visse apparater, så de kan ope-
rere med tysk gas. 

Ultimo 2010 er der i dialog med DEBRA (brancheforeningen for danske leverandører af gaskedler, 
DGC (Dansk Gasteknisk Center), Energinet.dk og de øvrige danske naturgasselskaber, igangsat 
en række tiltag for at sikre, at den tyske gas kan anvendes sikkert i de danske gasinstallationer. 

Hvorvidt en større variation i naturgaskvaliteten med overskridelser af såvel den øvre som den 
nedre grænse for gassammensætning kan komme på tale, vil afhænge af resultatet af den igang-
værende fælleseuropæiske undersøgelse, samt af EU-kommissionens pres for at udarbejde en 
fælles europæisk standard for naturgaskvaliteter, herunder størrelsen af den tilladte variation i 
grænserne for gassammensætning. 

Det vurderes dog som tvivlsomt om en større variation i naturgaskvaliteten i Danmark ud fra rent 
sikkerhedsmæssige betragtninger, vil kunne tillades alene ved apparatjustering og indgreb på mar-
kedet, idet behandling af naturgassen ved ekstreme værdier, meget vel kan tænkes at blive nød-
vendigt. Dette forventes afklaret ved det fortsatte arbejde mellem Sikkerhedsstyrelsen og Energi-
net.dk inden udgangen af 2011. 

Generel  produktsikkerhed  og  fyrværkeri  
Borgerne skal have tillid til, at der er sunde og sikre produkter på markedet. Gennem administrati-
onen af produktsikkerhedsloven overvåger styrelsen et særdeles bredt spektrum af produkter og 
produktgrupper. Ved hjælp af risikovurderinger er styrelsen i 2010 blevet bedre til at finde frem til 
de dårlige produkter. 
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I  2010  har  Sikkerhedsstyrelsen  gennemført  en  risikovurdering  af  dels  transport  af  fyrværkeri t il d e-
tailledet  dels  af  håndtering  og  salg  i  detailledet.  Resultatet  har  vist,  at  risikoen  ved  transport  er  den  
dominerende.  På  basis  af  undersøgelsens  resultater  skønnes  det,  at  risikoen  i d etailledet  kan  re-
duceres  ved  at  tillade  større  mængder  fyrværkeri  ved  salgsstederne,  eftersom  der  kan  leveres  me-
re  fyrværkeri a d  gangen,  hvorved  transporterne  læsses  bedre  og  opholder  sig  mindre  tid  på  veje-
ne.  
 
Akkreditering  og  metr ologi  
Det  danske  metrologisystem  udgør  et  vigtigt  redskab  til u dvikling  og  kontrol m ed  virksomheders  
produkter  samt  til si kring  af  korrekte  målinger  ved  forbrugeres  og  virksomheders  køb  og  forbrug.  
DANAK  har  tidligere  udført  de  myndighedsrelaterede  opgaver  på  metrologiområdet,  men  ledelsen  
og  styringen  af  disse  er  fra  og  med  2010  overtaget  af  Sikkerhedsstyrelsen.  Fokus  har  derfor  været  
på  at  få  gennemført  de  nødvendige  rettelser  på  hjemmesider  og  i e ksisterende  bekendtgørelser,  
ligesom  de  indledende  manøvrer  for  sanering  af  regler  og  administrative  lettelser  af  området  er  
gennemført.  
 
 
1.2.2  Øvrige  resultater  
 
Som  led  i i mplementeringen  af  EU’s  varepakke  har  2010  været  første  år,  hvor  Sikkerhedsstyrelsen  
har  påbegyndt  arbejdet  med  en  ny  risikobaseret  strategi  for  at  optimere  og  effektivisere  styrelsens  
arbejdsfokus.  Som  konsekvens  har  det  været  nødvendigt  at  foretage  en  organisationsændring  
med  det  mål  for  øje  at  styrke  det  tværfaglige  samarbejde.  Til d et  formål b lev  der  skabt  tre  nye  afde-
linger  –  Overvågning,  Regulering  og  Kommunikation.  For  aktiviteterne  overvågning,  regulering  og  
kommunikation  er  der  beskrevet  idealløsninger  gennem  en  række  principper  knyttet  til a fdelinger-
ne.  Implementeringen  af  disse  er  fastsat  i  tilhørende  handlingsplaner,  som  afdelingerne  har  arbej-
det  med  løbende  hele  året.  
 
 
1.2.3  Samlet  score  for  resultatkontrakten  2010  
 
Styrelsen  har  opnået  en  samlet  score  på  83  point  inden  for  de  budgetmæssige  rammer,  hvilket  
vurderes  som  værende  tilfredsstillende.  To  resultatkrav  blev  ikke  opfyldt.  Lovforslaget  på  autorisa-
tionsområet  blev  afleveret  rettidigt  til l ovteknisk  gennemgang  i D epartementet  d.  18.  maj 2 010,  
men  blev  efterfølgende  taget  af  lovprogrammet.  På  fyrværkeriområdet  var  der  i n ytårsdøgnet  
2010/11  10  ulykker  med  heksehyl m od  8  i  resultatkontrakten.  
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1.3  Årets  økonomiske  resultat  

Tabellen nedenfor viser de økonomiske hovedtal for sikkerhedsstyrelsens driftsbevilling 
(§08.22.41). 

Økonomiske hoved- og nøgletal 
Beløb i mio. kr. 

2008 2009 2010 
Resultatopgørelse 

Ordinære driftsindtægter -79,7 -85,1 -94,4 
Heraf indtægtsført bevilling -12,9 -13,5 -16,1 
Heraf eksterne indtægter -66,8 -71,6 -78,3 
Heraf øvrige indtægter 0,0 0,0 0,0 

Ordinære driftsomkostninger 80,8 85,7 87,2 
Heraf løn 41,5 45,4 50,7 
Heraf øvrige omkostninger 39,3 40,3 36,5 

Resultat af ordinære drift 1,1 0,7 -7,2 
Resultat før finansielle og ekstraordinære poster 0,6 0,8 -6,2 
Årets resultat (negativt beløb = overskud) 1,4 1,4 -5,9 

Balance 

Anlægsaktiver 14,0 12,0 9,1 
Omsætningsaktiver 21,4 18,1 22,1 
Egenkapital 4,2 2,8 8,7 
Hensættelser 0,9 1,4 2,0 
Langfristet gæld 12,7 11,1 8,0 
Kortfristet gæld 17,6 14,8 12,5 
Balancesum 35,4 30,2 31,2 

Lånerammen 53,5 53,5 16,1 
Træk på lånerammen 12,7 11,1 8,0 

Finansielle nøgletal 

Udnyttelsesgrad af lånerammen 23,7 % 20,8 % 49,9 % 
Negativ udsvingsrate (overført overskud ift. startkap.) 1,8 0,9 4,7 
Overskudsgrad (årets resultat ift. ordinære driftsindtægter) -1,8 % -1,6 % 6,2 % 
Bevillingsandel (indtægtsført bev. ift. ordinære driftsindtægter) 16,2 % 15,9 % 17,1 % 
Opretholdelsesgrad (tilgang/nyinvestering ift. årets afskrivning) 19,8 % 37,8 % 7,6 % 

Personaleoplysninger 

Antal årsværk 87 88 99 
Årsværkspris 0,48 0,51 0,51 
Lønomkostningsandel (personaleudg. ift. ord. driftsindtægter) 52,1 % 53,3 % 53,6 % 
Lønsumsloft 35,7 39,2 51,2 
Lønforbrug (inkl. forbrug udenfor lønsumsloft) 41,5 45,4 50,7 
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Som det fremgår ovenfor, har der i 2010 været et samlet mindreforbrug på driftsbevillingen på 5,9 
mio. kr. svarende til en overskudsgrad på 6,2 %. Resultatet vedrører primært den ordinære virk-
somhed (§08.22.41.10). De øvrige aktivitetsområder er samlet stort set i balance. 
Af det samlede mindreforbrug på 5,9 mio. kr. udgøres de 5,5 mio. kr. af et nettooverskud på de 
gebyrfinansierede områder – se bilag 5.3. ”Gebyrfinansieret virksomhed”. Nettoresultatet af de 
finanslovsfinansierede aktivitetsområder har udgjort et mindreforbrug på 0,9 mio. kr. ekskl. IDV 
(indtægtsdækket virksomhed), hvor der har været et underskud på 0,5 mio. kr. 
Der var oprindeligt i finansloven budgetteret med et samlet merforbrug på 0,2 mio. kr. Afvigelsen 
skyldes opbremsningen i forbindelse med den af Finansministeren udmeldte dispositionsbegræns-
ning, udskydelse af aktiviteter i forbindelse med implementering af EU-varepakkens forordninger, 
ændret opgørelsesprincip for beregning af feriepengeforpligtelsen (1,0 mio. kr. – jf. udmeldt model 
af Økonomistyrelsen) samt yderligere lønrefusioner. 

På baggrund af årets resultat udgør det akkumulerede overførte overskud ved udgangen af 2010 
7,2 mio. kr. Heraf udgøres de 4,4 mio. kr. af gebyrfinansierede aktivitetsområder, som er båndlagt 
til aktivitet på områderne (se bilag 5.3). Da der er tale om gebyrfinansierede aktiviteter, er der i 
regnskabet ikke reserveret bevilling til de udskudte aktiviteter. 

Sikkerhedsstyrelsens driftsindtægter stammer hovedsageligt fra afgifter og gebyrer. Aktiviteterne 
på el- og gas-sikkerhedsområdet er finansieret af hhv. elværks- og gasafgiften (61,3 og 8,5 mio. 
kr.), som udgør 73,9 % af de ordinære driftsindtægter. Bevillingsandelen udgjorde i 2010 alene 
17,1 %. De øvrige ordinære driftsindtægter vedrører IDV-aktiviteter, autorisationsgebyrer, salg af 
publikationer og andre mindre indtægtsområder. 

Lønomkostningsandelen har i 2010 været 53,6 % svarende til et lønforbrug på 50,7 mio. kr., hvoraf 
de 3,4 mio. kr. har været afholdt af IDV, hvilket er uden for lønsumsloftet. Der har i 2010 været et 
uudnyttet lønsumsloft på 3,9 mio. kr. Der var oprindeligt budgetteret videreførsel af 2,3 mio. kr. til 
udligning af medarbejderbestanden. Afvigelsen i lønforbruget skyldes hovedsageligt det ændrede 
opgørelsesprincip for beregning af feriepengeforpligtelsen (som nævnt ovenfor) samt yderligere 
refusioner i forbindelse med sygdom, barsel og løntilskud. 

Som det fremgår af tabellen, er saldoen for anlægsaktiver og langfristet gæld faldende i perioden 
fra 2008 til 2010. Det hænger sammen med, at opretholdelsesgraden ligger væsentligt under 
100 %, hvilket betyder, at der ikke sker reinvestering i takt med afskrivningen af de materielle og 
immaterielle anlægsaktiver. Den lave opretholdelsesgrad (7,6 % i 2010) skal ses i lyset af, at de to 
væsentligste anlægsaktiver (indretning af lejemål og journalsystem) udgør 68 % af summen af 
materielle og immaterielle anlægsaktiver. Indretningen af lejemål og til dels journalsystemet er en 
form for etablerings-/engangsinvestering ifm. styrelsens etablering, hvorfor det er naturligt, at op-
retholdelsesgraden er relativt lav. Den langfristede gæld, som finansierer de materielle og immate-
rielle anlægsaktiver, er dermed ligeledes faldende i perioden. 

Sikkerhedsstyrelsen har ikke haft problemer med overholdelse af lånerammen, hvor udnyttelses-
graden pr. 31.12.10 var 49,9 % svarende til en langfristet gæld på 8,0 mio. kr. I forbindelse med 
ændring af reglerne omkring lånerammen, hvor trækket alene skal holde sig inden for lånerammen 
ved finansårets afslutning, samt hvor kassekreditten ikke længere indgår, er styrelsens låneramme 
på finansloven for 2010 og fremadrettet reduceret til 16,1 mio. kr. mod tidligere 53,5 mio. kr., hvil-
ket forklarer stigningen i udnyttelsesgraden fra 2008/2009 til 2010. 

Samlet vurderer Sikkerhedsstyrelsen årets økonomiske resultat som tilfredsstillende og den øko-
nomiske situation som værende stabil. 

På baggrund af bevilling og afgiftssatser fastsat på Finansloven for 2011, samt de interne budget-
ter, er det styrelsens forventning, at det forudsatte aktivitetsniveau kan gennemføres i 2011. 

 5 

https://31.12.10
https://08.22.41.10


 

 

 
       

 

1.4  Opgaver  og r essourcer  

1.4.1 Skematisk oversigt over opgaver og ressourcer 

   

     
 

 
  

   
 

   
      
      
      
  

  
     

   
     

       
         

Opgaver og ressourcer 

Beløb i mio. kr. Indtægtsført 
bevilling* 

Øvrige 
indtægter Omkostninger 

Andel af årets 
resultat 

0. Generel ledelse 
og administration 0,0 0,3 13,2 -12,9 
1. El-sikkerhed 0,0 67,7 50,0 17,7 
2. Gas-sikkerhed 0,0 10,2 8,0 2,2 
3. Generel produkt-
sikkerhed og fyrvær-
keri 11,5 0,4 12,0 0,0 
4. Akkreditering og 
metrologi 4,6 0,0 5,7 -1,1 

I alt 16,1 78,6 88,9 5,9 
*Inkl. forbrug af reserveret bevilling på 0,6 mio. kr. 
 

              
             

          
 

           
         

              
            

 
        

 
         

      
 

         
 

                
                 

            
 
 
 

Resultatet for de fire hovedopgaver er opgjort uden indregnet andel af omkostningerne til generel 
ledelse og administration samt hjælpefunktioner. Hovedparten af det opgjorte overskud på de fire 
hovedopgaver 1-4 går således til dækning af disse ikke-fordelte omkostninger. 

For så vidt angår hovedopgave 1 ”El-sikkerhed” stammer indtægterne fra elværksafgiften, salgs-
indtægter (stærkstrømsbekendtgørelsen) samt IDV-indtægter. Overskuddet på 17,7 mio. kr. med-
går som nævnt til dækning af de ikke-fordelte udgifter til generel ledelse, administration og hjælpe-
funktioner. Regnskab for gebyr/afgifts- og IDV-områderne fremgår af afsnit 5.2 og 5.3. 

Hovedopgave 2 ”Gas-sikkerhed” finansieres af gasafgiften samt IDV-indtægter. 

Hovedopgave 3 ”Generel produktsikkerhed og fyrværkeri” finansieres hovedsagelig af finanslovbe-
villing. Hertil kommer IDV-indtægter på fyrværkerikurser. 

Hovedopgave 4 ”Akkreditering og metrologi” finansieres udelukkende af finanslovsbevilling. 

Samlet set har der været et mindreforbrug på 0,9 mio. kr. på de finanslovsfinansierede områder, et 
overskud på de gebyrfinansierede områder på 5,5 mio. kr. samt et underskud på IDV på 0,5 mio. 
kr., hvilket tilsammen giver årets resultat (overskud) på 5,9 mio. kr. 
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1.4.2 Redegørelse for reservation 

 

    
 

 

 
 

 
 

  
 

 
 

 
 

       

         

            

Reservation 

Beløb i mio. kr. 
Opgave Reserveret 

år 
Reservation 

primo 
Forbrug i 

året 
Reservation 
ultimo 

Forventet 
afslutning 

Generel produktsikkerhed 

2007 0,6 

0,3 

0,6 

0,3 

0,0 

0,0 

2011 Lightergasprojekt 

Heraf lønsum 

 
                 

              
 
           

              
               

            
              

       
 
 

 
      

Styrelsen har modtaget en bevilling på 2,5 mio. kr. til analyse af mulighederne for til at tilsætte ilde-
lugtende stoffer til lightergas med henblik på at bekæmpe snifning (Akt 65 6/12 2007). 

I 2009 blev der foretaget undersøgelser om udvalgte stoffers sundhedsskadelighed og opløselig-
hed i lightergas, samt igangsat analyse om muligheden for mekanisk hindring for snifning af ligh-
tergas. I 2010 er der foretaget analyse af muligheden for mekanisk hindring for snifning af lighter-
gas, samt undersøgt sundhedsskadeligheden af de alternative rusmidler som er lettilgængelige for 
unge. De endelige konklusioner er lavet. I 2011 bliver den endelige afrapportering afsluttet og sa-
gen bringes videre til bl.a. Sundhedsudvalget. 

1.5  Administrerede  udgifter o g  indtægter  

Sikkerhedsstyrelsen administrerer følgende bevillingsområder (på hovedkontoniveau) 

       

        

   

   
 

 

 
 

 
 

 
     

   
   
 

  
   

   
  

    
   

    
  

   
    

   

 
 

 
      

   
  

   

 
 

 
 

  

 
  

  
   

     

     
  
  

  
 
  

   
   

   
           
                

 

Administrerede udgifter og indtægter 2010 (mio. kr.) 

Art Bevillingstyper Hovedkonti Bevil-
ling * 

Regn-
skab Bemærkninger 

Administrere-
de tilskud og 
lovbundne 
ordninger 

Reservations-
bevilling 

08.22.45 ”Fyrværkerisik-
kerhed” 
Regnskabskreds 41710. 

Udgifter 

Indtægter 

0,0 

0,0 

0,0 

-0,1 

Ordningen er under 
afvikling. Der er 
foretaget tilsagns-
registrering af 
afgivne tilsagn i 
2008. Der gives 
ikke yderligere 
tilsagn. Der er i 
2010 annulleret 
tilsagn på 0,1 mio. 
kr. Udestående 
tilsagn pr. 31.12.10 
er 0,8 mio. kr. 

Øvrige admini-
strerede udgif-
ter/indtægter 

Driftsbevilling 
08.22.41 ”Sikkerhedssty-
relsen” 
Regnskabskreds 41700. 

Udgifter 

Indtægter 

97,3 

**81,6 

88,9 

***78,6 

Se afsnit 3 -
særligt 3.7 

Anden bevilling 

08.33.01 ”Erhvervsudvik-
ling m.v.” 
Regnskabskreds 41722. 
(SIK administrerer alene 
underkonto 53). 

Udgifter 

Indtægter 

5,2 

0,0 

5,2 

0,0 

Der har i 2010 på 
baggrund af resul-
tatkontrakt med 
DANAK været 
udført akkredite-
rings- og metrologi-
opgaver for 5,2 
mio. kr. 

* Jf. FL10+TB10 
** Hertil kommer nettoudgiftsbevilling 12,7 mio. kr. og TB 2,8 mio. kr. 
*** Hertil kommer nettoudgiftsbevilling (12,7+2,8) 15,5 mio. kr. og forbrug af reserveret bevilling 0,6 mio. kr. 
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1.6  Forventninger  til ko mmende  år   

2011 byder på en række udfordringer for Sikkerhedsstyrelsen. Strategien 2010-2012 med fokus på 
risikobaserede el-tilsyn implementeres. Overvågningen af elinstallationer skal i højere grad base-
res på risikovurderinger. 

Obligatorisk el-tjek skal medtages i huseftersynsordningen, og disse foretages af autoriserede el-
installatører. Styrelsen er udset til at skulle administrere ordningen, herunder være garant for kvali-
tet og sikkerhed af arbejdet. Der skal derfor fastsættes regler om administration og gennemførelse 
af el-tjekkene. 

I styrelsens strategi 2010-2012 opprioriteres kommunikationsområdet, og der er i 2010 blevet etab-
leret en kommunikationsafdeling med den hensigt at styrke Sikkerhedsstyrelsens forebyggende 
arbejde gennem et øget fokus på en mere proaktiv kommunikationsindsats rettet mod styrelsens 
interessenter. For at sikre at styrelsen kan prioritere kommunikationsindsatserne klart og effektivt, 
skal der formuleres og implementeres en ny intern og ekstern kommunikationsstrategi. 

Forberedelse af formandskabet bliver et andet af Sikkerhedsstyrelsens vigtige fokusområder. For-
mandskabet stiller store krav til hele koncernen såvel som til de enkelte styrelser, og der vil skulle 
udarbejdes formandskabsprogrammer og drejebøger for de sager, der skal håndteres under dansk 
EU-formandskab i 2012. Ud over at geare organisationen generelt til formandskabsperioden, er 
styrelsens fokus på, at der gennemføres en revidering af det generelle produktsikkerhedsdirektiv. 

 8 



 

 

      

 
   

 

2. Målrapportering – Mål og resultater 

2.1 Skematisk oversigt 

   
  

        

       
       

       
    

 
    

 
               

        
     

 

 
              

           
            

            
             

                 
                  

        
 
 

                     
                   

                    
 

      
      

          
          

   
        
        

        
 

       
     

 
   

  
   

 

          
     

 

 
             
                  

                 
          

              
 

Indsats Målepunkt Vægt 
i % 

EL-SIKKERHED – Sikkerhedsniveauet i de danske el-installationer forbedres 

1. El-sikkerhed – Ekstern og intern kommunikation 
Informationsindsatsen 
og borgernes viden om 
fejlstrømsafbrydere 
styrkes. 

a. Der bliver gennemført en informationskampagne om fejl-
strømsafbrydere. Kampagnen gennemføres mindst to gange i 
løbet af 2010. 

10 
b. Andelen af brugere som ikke ved, at de bør teste deres 
HPFI/HFI-afbrydere falder med fem procentpoint i forhold til må-
lingen foretaget i december 2009. 

a) Opfyldt. I 2009 foretoges en undersøgelse for at kortlægge danskernes holdninger, kendskab og 
vaner i forbindelse med fejlstrømsafbrydere. Der blev gennemført to informationskampagner ved 
overgang til både sommer- og vintertid. Der blev oprettet en hjemmeside www.kontaktdating.nu, 
reklamer med kontaktdating.nu i nationale og regionale aviser/blade. Desuden blev der udsendt 
pressepakke til magasiner og ugeblade samt foldere sendt ud til alle elinstallatører. Herudover op-
rettelse af side på Facebook, indslag i Go’aften Danmark på DR 1 med deltagelse af en borger, 
som blev reddet af sit HPFI-relæ. En anden borger, som på samme måde var blevet reddet af sit 
HPFI-relæ, optrådte i diverse nationale og regionale aviser/blade. 

b) Opfyldt. Fra 2009 til 2010 er der sket en stigning på 7 % -point i andelen af personer, der tester 
deres afbryder minimum én gang om året. I 2009 testede 15 % dem mere end en gang årligt, i 
2010 var tallet 17 %. 30 % testede dem en gang årlig i 2009, i 2010 var tallet 35 %. 

2. El-sikkerhed – Markedsovervågning og tilsyn 
Markedsovervågningen 
på området for elpro-
duktsikkerhed sker 
hurtigt og mere effek-
tivt. 

a. Sikkerhedsstyrelsen følger op på en markedsovervågnings-
indsats, som tidligere er blevet gennemført. Der skal være en 
positiv effekt af de handlinger, som er blevet gennemført mellem 
de to markedsovervågningsindsatser. 

10 

b. Der bliver foretaget nulpunktsmålinger af kontrolindsatsen på 
to markedskontrolindsatser. Det bliver inden udgangen af 2010 
besluttet, hvilke korrigerende handlinger der skal gennemføres i 
2011. 
c. Der gennemføres minimum 140 markedskontrolsager af el-
produkter (inkl. a. og b.). 
d. Det gennemsnitlige tidsforbrug pr. reaktiv sag falder med 5 
pct. i forhold til 2009. 

a) Opfyldt. I henhold til markedsovervågningsprogrammet har der været fokus på eldrevne solarier 
og alle de risici, forbrugerne bliver udsat for. Der er i 2010 blevet inspiceret 278 solarier i 61 sol-
centre mod 111 solarier i 25 solcentre i 2008-2009. Der er konstateret fald i antallet af solarier 
uden advarselsmærkning og brugervejledning, eller som har mangelfuld brugervejledning, ligesom 
der er fald i antallet af solarier, hvor der ikke er adgang til beskyttelsesbriller. 
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b) Opfyldt. Der er foretaget nulpunktsmåling på områderne for separate strømforsyninger til brugs-
genstande og for børnetiltrækkende husholdningsapparater, ligesom det er blevet fastlagt, hvilke 
korrigerende handlinger, der skal foretages i 2011. 

For den korrigerende handling for strømforsyningsindsatsen er der rettet henvendelse til SKAT 
med anmodning om, at de anvender det skema, der er udfærdiget i forbindelse med Sikkerheds-
styrelsens deltagelse i det internationale projekt ”Baltic Sea”. Det vil gøre SKAT i stand til at vurde-
re, om de strømforsyninger, der importeres til Danmark er forsynet med mærkning i henhold til de 
gældende regler. Styrelsen vil desuden udarbejde og offentliggøre en artikel, hvor der gøres op-
mærksom på vigtigheden af at dokumentation og mærkning er korrekt. 

For børnetiltrækkende husholdningsapparater vil styrelsen fremadrettet begynde at anvende det i 
forbindelse med indsatsen udviklede EMARS-atlas og –værktøj til at afgøre, om et produkt er bør-
netiltrækkende. 

c) Opfyldt. Der er gennemført 148 markedskontrolsager. 

d) Opfyldt. Det gennemsnitlige tidsforbrug pr. sag er faldet fra 29 til 14 timer, hvilket svarer til 52 %. 

 

        

    
           

        
    

  
 

  
       

   

 

 
            

          
             

                 
        

             
            

     
              

      
              

   
             

              
               
           

 
 

GAS-SIKKERHED – Nedbringe antallet af gasulykker per forbrugerinstallation 

3. Gas-sikkerhed – Gasreglementet 

Sikkerheden for na-
turgasinstallationer 
bliver forbedret. 

a. Energinet.dk får i 2010 øget mulighed for at importere naturgas 
grundet ændringer af kravene til gaskvalitet uden at naturgasfor-
brugernes sikkerhed bliver forringet. 10 
b. Nedbringe antallet af gasulykker per forbrugerinstallation. 
(Flerårigt strategisk mål) 

a) Opfyldt. Der er på baggrund af analyser og undersøgelser gennemført sikkerhedstekniske eva-
lueringer af problemstillingen med ændrede gaskvaliteter. I dialog med DEBRA (brancheforenin-
gen for danske leverandører af gaskedler), DGC (Dansk Gasteknisk Center), Energinet.dk og de 
øvrige danske naturgasselskaber, er der igangsat en række tiltag for at sikre, at den tyske gas kan 
anvendes sikkert i de danske gasinstallationer. Tiltagene er: 
● Ændring i indreguleringsvejledninger så der fremover anvendes O2 i stedet for CO2. 
● Energinet.dk og gasselskaberne har holdt informationsmøde for de danske kraft- og fjernvarme-
værker, samt forbrugere i industrien. 
● DGC’s vejledning for indregulering af gasblæseluftbrændere er revideret, så det er muligt at ind-
regulere, uden den aktuelle gaskvalitet kendes. 
● I samarbejde med DGC har Sikkerhedsstyrelsen udarbejdet en ny vejledning i indregulering af 
kedler med premixbrændere. 
● SIK-Meddelelser er sendt til samtlige servicefirmaer, hvor der gøres opmærksom på de problem-
stillinger, der kan være med den tyske gas, samt at ovennævnte vejledninger skal følges. 
● Det er aftalt med gasselskaberne, at de afholder kurser for alle servicemontører i deres respekti-
ve forsyningsområde, så montørerne kender den nye forsyningssituation og de nye indregule-
ringsmetoder. 
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b) Opfyldt. Det gennemsnitlige antal ulykker per forbrugerinstallation i perioden 1997 – 2005 er 3,3. 
For 2006 – 2010 er tallet 2,2. 

4. Gas-sikkerhed – Markedsovervågning og tilsyn 
Effektiv markedskon-
trol og analyse af om 
der markedsføres far-
lige gas-produkter. 

a. Der gennemføres en undersøgelse af, hvorvidt der markedsfø-
res produkter, som falder under forordning 764/2008, uden at 
produkterne opfylder de danske krav. 

8
b. Der gennemføres minimum 30 markedskontrolsager på ga-
sområdet (disse kan også være en del af a.). 
c. Det gennemsnitlige tidsforbrug pr. reaktiv sag falder med 5 pct. 

a) Opfyldt. Der er gennemført undersøgelser af ikke-DG- eller CE-mærkede produkter, indbyg-
ningskogeborde/komfurer til husholdningsområdet samt ”spotvarer” / lavprisprodukter. 

b) Opfyldt. 33 markedskontrolsager er behandlet. 

c) Opfyldt. Det gennemsnitlige tidsforbrug pr. sag er faldet fra 19 til 15 timer, hvilket er et fald på 21 
%. 

PRODUKTSIKKERHED – Det generelle sikkerhedsniveau forbedres gennem målrettede projekter mod 
problematiske produktgrupper 

5. Produktsikkerhed – Markedsovervågning og tilsyn 
Der foretages en ind-
sats over for to grup-
per inden for legetøj 
og produktsikkerhed i 
henhold til den udar-
bejdede strategi for 
markedsovervågning, 
og der bliver fulgt op 
på tidligere indsatser. 

a. I forbindelse med EU-varepakken bliver der implementeret en 
strategi for markedsovervågning, og som led i denne bliver der 
foretaget to indsatser på området for generel produktsikkerhed. 

Der bliver foretaget en evaluering af kontrolindsatsen på hen-
holdsvis én indsats på generel produktsikkerhed og én indsats på 
legetøj. Der igangsættes inden udgangen af 2010 korrigerende 
handlinger. 10 
b. Ekspeditionstiden er på maksimalt 80 kalenderdage for 90 pct. 
af sagerne vedrørende markedskontrol (som inkluderer laborato-
rieprøvning af produktet) for området generel produktsikkerhed. 
c. Sikkerhedsstyrelsen følger op på to markedsovervågningsind-
satser, som tidligere er blevet gennemført. Der skal være en po-
sitiv effekt af de handlinger, som er blevet gennemført mellem de 
to markedsovervågningsindsatser. 

a) Opfyldt. Der er gennemført indsatser på områderne for suttekæder og små bolde. 

Evalueringerne er foretaget for indsatserne på olielamper samt legetøj, der sælges i alternative 
butikker. De korrigerende handlinger for olielamper vil bestå i at informere om disse, når der er 
udarbejdet RAPEX-notifikationer. For legetøjet er bestræbelserne gået på at få kommunikeret pro-
blemstillingerne ud til et bredt publikum, hvilket skete med styrelsens deltagelse i Aftenshowet på 
DR1 d. 25. januar 2011. Ligeledes er rapporten for legetøjsindsatsen lagt på SIK’s hjemmeside. 
Beslutningen om, hvilke korrigerende handlinger, der ville være mest effektive, blev truffet i de-
cember 2010. Umiddelbart herefter i december blev arbejdet igangsat. Ud fra en sikkerhedsmæs-
sig vurdering, vægtede styrelsen disse korrigerende handlinger på trods af, at de først kunne gen-
nemføres endeligt i begyndelsen af 2011. 
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b) Opfyldt. Der er en ekspeditionstid på maksimalt 80 kalenderdage for 90,7 % af sagerne. 

c) Opfyldt. Der er fulgt op på markedskontrol af dekorative olielamper. Indsatsen var fokuseret på 
olielamper til indendørs brug, der anvendes som dekoration i husstande, restauranter og lignende 
steder, og som hovedsageligt sælges i isenkræmmerbutikker. Det var hensigten at gå efter de 
samme lampetyper som ved den første markedskontrol, men der blev kun fundet ganske få af dis-
se, hvilket vurderes til, at der er opnået en effekt af den indsats, der blev udført i 2008. 
Desuden er der fulgt op på indsatsen i 2009 for legetøj, der sælges i butikker, hvor legetøj er en 
mindre del af varesortimentet, dvs. discountkæder og andre alternative butikker. Kontrollen i 2009 
og i 2010 bestod af en screening af butikken, dokumentkontrol og test af relevante produkter. Ind-
satsen har vist, at der procentvis er flere produkter, der er sikre, og hvor salg kan gennemføres, på 
trods af at mærkningen ikke var korrekt. Desuden er der færre produkter, der ikke må markedsfø-
res pga. mangler ved advarselsmærkningen. Blandt forhandlere og importører er der mere end 
dobbelt så mange, der foretager frivillig tilbagetrækning af produktet. 

FYRVÆRKERI – Nedbringe antallet af de alvorligste fyrværkeriulykker i Danmark 

6. Fyrværkeri – Fyrværkeribekendtgørelse 
Reglerne for distribu-
tion og oplag af fyr-
værkeri bliver evalue-
ret. 

a. Sikkerhedsstyrelsen gennemfører en analyse af oplagsregler-
ne. Analysen skal bl.a. afdække, om der er behov for en optime-
ring af den samlede sikkerhed for distribution og oplag af fyrvær-
keri. Forslagene skal være prioriteret. 

10 

a) Opfyldt. Analysen er udarbejdet og foreligger i form af en skriftlig rapport, hvori er angivet, hvilke 
scenarier det anbefales at arbejde videre med. Her skønnes det muligt at hæve oplagsmængden i 
detailledet, hvorved risikoen i forbindelse med transporten af fyrværkeriet kan reduceres. 
7. Fyrværkeri – Markedsovervågning og tilsyn 
Antallet af skader med 
heksehyl reduceres. 

a. Antallet af ulykker med heksehyl i nytårsdøgnet 2010/11 er 
mindre end 8. 5 

b) Ikke opfyldt. Der var 10 ulykker. 

AKKREDITERING OG METROLOGI – Erhvervsfremmeindsatsen på akkreditering og metrologi giver 
større effekt for de danske virksomheder 

8. Akkreditering og metrologi – Overgang af metrologiområdet 
Synergieffekterne fra 
samlingen af metrolo-
giopgaverne hos Sik-
kerhedsstyrelsen bli-
ver brugt til at udvikle 
metrologiområdet. 

a. Det fremgår klart af Sikkerhedsstyrelsen hjemmeside, at sty-
relsen har ansvaret for metrologiområdet, og informationerne på 
DANAK’s metrologi hjemmeside er tilgængelige på www.sik.dk 
senest den 1. april 2010 (som minimum via deeplink til 
http://webtool.danak.dk/Plone/metrologi/). 7 
b. Der er henvisninger til de korrekte myndigheder i alle bekendt-
gørelserne i bilag 3. 
c. Der er udarbejdet en handlingsplan for regelsanering og admi-
nistrative lettelser af metrologiområdet. 

a) Opfyldt. Knap 3000 filer blev overført fra DANAK’s hjemmeside til sik.dk. Det nye indhold var via 
link tilgængeligt på hjemmesiden fra d. 1. april 2010. 
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b) Opfyldt. Der er lavet ændringsbekendtgørelser, jfr. Bekendtgørelse nr. 436 af 16. maj 2006, nr. 
997 af 8. oktober 2008, nr. 1032 af 17. oktober 2006, nr. 1033 af 17. oktober 2006, nr. 1034 af 17. 
oktober 2006, nr. 1035 af 17. oktober 2006, nr. 1036 af 17. oktober 2006, nr. 1037 af 17. oktober 
2006, nr. 1038 af 17. oktober 2006, nr. 1139 af 15. december 2003, nr. 1143 af 15. december 
2003, med ikrafttrædelsesdatoen 1. april 2010. 

c) Opfyldt. Plan for regelsanering herunder administrative lettelser på metrologiområdet er udar-
bejdet. 

PÅ TVÆRS AF OMRÅDER 

9. El og gas området – Autorisationer (lovforslag) 
Der skabes en mere 
enkel, ensartet og 
gennemskuelig regule-
ring af autorisations-
området gennem 
udarbejdelse af et 
forslag til en fælles lov 
om autorisation af 
elinstallatører, vvs-
installatører og kloak-
mestre. 

a. Forslag til lov om autorisation af elinstallatører, vvs-
installatører og kloakmestre fremsættes i Folketinget i efteråret 
2010. 

12 

b. Lovforslaget indeholder en reduktion af de administrative byr-
der ved kvalitetsstyringssystemerne. 
c. I lovforslaget er der ingen væsentlige processuelle problemer. 
Økonomi- og Erhvervsministeriets procedurer for høring over 
lovforslag og frister fastsat i ministerbetjeningsvejledningen og i 
Håndbog i Folketingsarbejdet skal være overholdt. Vurderes af 
de lovansvarlige i departementet. 
d. I lovforslaget er der ingen tekniske fejl, der overstiger bagatel-
grænsen. Vurderes af departementets Juridiske Sekretariat. 

a). Ikke opfyldt. Lovforslaget blev taget af lovprogrammet i juni 2010. 

b) Ikke opfyldt, jf. pkt. a. 

c) Ikke opfyldt, jf. pkt. a. 

d) Ikke opfyldt. Lovforslaget blev afleveret til lovteknisk gennemgang i Departementet d. 18. maj 
2010. Der blev ingen lovteknisk gennemgang, jf. pkt. a. 

10. Varepakke – Markedsovervågning og tilsyn 
Der etableres et effek-
tivt system til behand-
ling og håndtering af 
produkterne inden for 
Sikkerhedsstyrelsens 
myndighedsområde. 

a. Der bliver indgået en samarbejdsaftale med SKAT, som opfyl-
der kravene i forordning 765/2008 om kontrol med produkter, der 
indføres på Fællesskabets marked. 

11 

b. Sikkerhedsstyrelsen overholder fristerne i forordning 764/2008, 
og styrelsen sikrer derved, at ingen produkter, der ikke burde ha-
ve adgang, fordi de er omfattet af danske særkrav, får adgang til 
det danske marked. 
c. Mindst to af indsatserne for markedsovervågningsplanen for 
2010 skal på styrelsens initiativ opnå redaktionel omtale i mindst 
et betydende medie i den skrevne presse eller på TV. (ekskl. fyr-
værkeri ved nytår) 
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a) Opfyldt. Der foreligger skriftlig samarbejdsaftale med SKAT. 

b) Opfyldt. Der er registreret én henvendelse i henhold til forordningen. Da henvendelsen vedrørte 
en byggevare, er den videresendt til ”produktkontaktpunktet”, som har bekræftet, at den er videre-
sendt til EBST. Alle frister er overholdt. 

c) Opfyldt. Der er bragt omtale af snore i børnetøj i Politiken 
http://politiken.dk/tjek/sundhedogmotion/familieliv/ECE872655/butikker-bugner-af-livsfarligt-
boernetoej/ og på TV2s Go’ Morgen Danmark http://go-dyn.tv2.dk/article.php/id-27634467:dette-
t%C3%B8j-er-farligt-for-dit-barn.html. 
Projekt om suttekæder har været i stort set samtlige online medier, bl.a.: 
http://fpn.dk/liv/born_unge/article2289300.ece og 
http://politiken.dk/tjek/sundhedogmotion/familieliv/ECE1153309/de-fleste-suttekaeder-er-farlige-for-
boern/. 

11. Alle områder - Ministerbetjening 
Effektiv betjening af 
økonomi- og er-
hvervsministeren. 

a. Minimum 90 pct. af alle direkte ministerbetjeningssager er 
umiddelbart anvendelige. 

7 
b. Minimum 95 pct. af alle direkte og indirekte ministerbetjenings-
sager er afleveret rettidigt. 
c. I højst to af alle indirekte ministerbetjeningssager vurderer de-
partementet efter indsendelsen, at sagen skulle have været ind-
sendt som direkte ministerbetjening. 

a) Opfyldt. 100 % af alle direkte ministerbetjeningssager var umiddelbart anvendelige. 

b) Opfyldt. 100 % af alle direkte og indirekte ministerbetjeningssager er afleveret rettidigt. 

c) Opfyldt. Departementet har ikke i nogen tilfælde vurderet, at en indirekte ministerbetjeningssag 
skulle have været en direkte ministerbetjeningssag. 
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2.2  Uddybende  analyser  og v urderinger  
 
Vigtige  mål  til  analysen  
 
Mål 1 :  Informationsindsatsen  og  borgernes  viden  om  fejlstrømsafbrydere  styrkes.  
 
Informationsindsatsen  var  tiltænkt  gennemført  med  støtte  fra  Tryg-fonden.  Sikkerhedsstyrelsen  
ansøgte  gennem  de  formelle  kanaler,  men  blev  dog  ikke  tildelt  et  sådant  tilskud.  Der  gives  ikke  
begrundelser  for  afslag.  Styrelsen  vil i ndgå  i e n  dialog  med  Tryg-fonden  for  fremover  at  kunne  gøre  
det  bedre.  
 
Som  konsekvens  heraf  forekommer  der  en  budgetafvigelse.  
 
 
Mål 2 :  Markedsovervågningen  på  området  for  elproduktsikkerhed  sker  hurtigt  og  mere  effektivt.  
 
I  2010  blev  der  fulgt  op  på  en  markedsovervågningsindsats  på  solarier  i l andets  solcentre,  som  
også  blev  gennemført  med  en  markedsscreening  i 2 008/2009.  Screeningen  var  ikke  en  egentlig  
indsats,  men  havde  til h ensigt  at  danne  et  billede  af  markedet.  Solarieindsatsen  i 2 010  var  opdelt  i  
flere  faser.  For  at  få  det  nødvendige  sammenligningsgrundlag  genbesøgtes  i  første  fase  af  2010  
de  samme  25  solcentre,  svømmehaller  og  fitnesscentre,  som  blev  besøgt  i 2 008/2009.  Af  de  25  
var  12  centre  lukket  eller  ophørt  med  at  tilbyde  solariebrug.  De  13  solcentre  som  fortsat  eksisterer,  
har  givet  adgang  til b eskyttelsesbriller  samt  forbedret  brugervejledningerne  og  advarselsmærknin-
gerne.  
 
I  de  øvrige  faser  er  der  gennemført  eftersyn  i y derligere  36  solcentre,  ligesom  der  er  ydet  en  større  
informationsindsats  end  tidligere.  Der  er  således  sendt  breve  direkte  til l andets  solcenterindehave-
re  om  gældende  sikkerhedsregler  for  solarier,  og  der  er  desuden  lagt  materiale  på  styrelsens  hjem-
meside  med  information  til i ndehavere  af  solcentre  og  andre  interesserede.  
 
På  trods  af  at  tallene  er  baseret  på  det  samlede  antal e ftersyn  foretaget  i  2010  (278  solarier  fordelt  
på  61  solcentre)  og  derfor  ikke  er  ”rene”  i  forhold  til 2 008/2009  (111  solarier  fordelt  på  25  solcent-
re),  kan  der  spores  en  mærkbar  forbedring  på  vigtige  områder.  Der  har  været  en  positiv  sikker-
hedsmæssig  udvikling  inden  for  advarselsmærkninger  og  brugervejledning  samt  for  adgangen  til  
beskyttelsesbriller.  Til g engæld  peger  UV-typemærkningen  i  en  mere  negativ  retning.  Problemerne  
med  UV-typemærkningen  kan  skyldes,  at  dele  af  branchen  har  misforstået,  at  de  ifølge  standarden  
er  forpligtet  til a t  mærke  deres  solarier  efter  UV-type.  
 
I  2011  fortsættes  arbejdet  med  at  højne  sikkerheden  for  brugere  af  solarier,  herunder  gennemfør-
sel a f  flere  UV-målinger  for  at  fastholde  og  udbygge  de  forbedringer,  der  allerede  er  opnået.  
 
Det  gennemsnitlige  tidsforbrug  pr.  reaktiv  sag  var  sat  til a t  falde  med  5  %  i  forhold  til 2 009.  Antallet  
af  sager  i 2 009  var  132  ved  anvendelse  af  et  tidsforbrug  på  3.843  timer.  Antallet  af  sager  i 2 010  
var  286  ved  anvendelse  af  et  tidsforbrug  på  4.113  timer.  Det  gennemsnitlige  tidsforbrug  pr.  sag  er  
således  faldet  fra  29  timer  til 1 4  timer,  hvilket  svarer  til e t  overraskende  stort  fald  på  52  %.  En  
medvirkende  årsag  til d et  store  fald  er,  noget  atypisk,  mange  ensartede  sager  i 2 010,  hvilket  har  
resulteret  i  en  betydelig  synergieffekt,  samt  at  systematiseringen  af  sagerne  er  blevet  tilrettelagt  
mere  hensigtsmæssigt.  
 
Målets  resultater  er  positive  og  vurderes  at  være  tilfredsstillende  i  forhold  til a t  opfylde  styrelsens  
mission  om  at  skabe  tryghed.  
 

 15 



 

 

Mål 5 :  Der  foretages  en  indsats  overfor  to  grupper  inden  for  legetøj o g  produktsikkerhed  i h enhold  
til d en  udarbejdede  strategi f or  markedsovervågning,  og  der  bliver  fulgt  op  på  tidligere  indsatser.  
 
Styrelsen  har  fulgt  op  på  to  markedsovervågningsindsatser  på  legetøj,  der  sælges  i a lternative  
butikker,  samt  på  olielamper.  
 
Mht.  legetøjet  blev  formodningen  om,  at  der  inden  for  butikker  med  et  blandet  sortiment  ikke  er  
tilstrækkeligt  kendskab  til  krav  og  regler  ved  markedsføring  bekræftet.  Indsatsen  viser,  at  mange  
forhandlere/importører  ikke  forholder  sig  aktivt  til  sikkerheden  af  det  legetøj,  som  de  udbyder.  Den  
væsentligste  årsag  til,  at  resultatet  af  de  handlinger,  som  er  gennemført  mellem  de  to  indsatser,  er  
positivt,  er  effekten  af  de  risikovurderinger,  der  har  ligget  til  grund  for  indsatsen  i 2 010  - herunder  at  
inspektøren  er  blevet  mere  erfaren  i a t  håndtere  denne  type  af  kontrol.  
 
Der  blev  i 2 008  foretaget  en  kontrol o g  udtagning  af  olielamper  på  markedet,  primært  i  den  dyre  
ende  af  skalaen.  Denne  indsats  blev  i 2 010  fulgt  op  med  en  lignende  indsats  rettet  mod  de  samme  
typer  produkter.  Resultatet  af  indsatsen  viser,  at  der  kun  er  fundet  enkelte  produkter  i d enne  kate-
gori,  som  er  behæftet  med  fejl.  De  konstaterede  fejl e r  endvidere  ikke  kategoriserede  som  alvorlige  
fejl.  Det  vurderes  derfor,  at  indsatsen  i 2 008  har  haft  den  ønskede  effekt.  
 
I  forbindelse  med  at  udnytte  overvågningsindsatsen  og  ressourcerne  ved  indsatsen  i  2010,  blev  
der,  alternativt  til d en  planlagte  indsats,  udtaget  13  ”low  price”  olielamper  til t est.  Hovedparten  fej-
lede  i e n  sådan  grad,  at  de  måtte  trækkes  bort  fra  markedet.  Det  er  Sikkerhedsstyrelsens  vurde-
ring,  at  den  risikovurdering  samt  erfaring  og  kendskab  til p roduktkategorien,  der  er  blevet  oparbej-
det,  har  resulteret  i,  at  det  har  været  muligt  at  finde  frem  til e t  antal p rodukter,  der  er  behæftet  med  
en  så  høj  andel a f  fejl.  
 
Som  forklaring  herpå  kan  det  oplyses,  at  Sikkerhedsstyrelsen  løbende  udvikler  sine  risikovurde-
ringsværktøjer,  og  dermed  bliver  bedre  til a t  lokalisere  farlige  produkter.   
 
Målets  resultater  er  generelt  positive,  og  vurderes  at  være  tilfredsstillende  i  forhold  til a t  opfylde  
styrelsens  mission  om  at  skabe  tryghed.  
 
 
Ikke  opfyldte  mål  
 
Mål 7 :  Antallet  af  skader  med  heksehyl r educeres.  
 
Antallet  af  ulykker  med  heksehyl i n  ytårsdøgnet  2010/11  skulle  være  mindre  end  8.  Der  var  10,  og  
målet  er  således  ikke  opfyldt.  Antallet  af  ulykker  med  fyrværkeri  er  meget  afhængig  af,  hvordan  
vejret  udvikler  sig  i  det  pågældende  nytårsdøgn,  ligesom  flere  solgte  fyrværkeriartikler  vil m edføre  
en  øget  risiko  for  flere  ulykker.  På  baggrund  af  et  enkelt  års  indsats  er  det  særdeles  vanskeligt,  
udover  at  begrænse  antallet  af  ulykker  i e t  stigende  marked,  at  skulle  udligne  effekten  af  vejrfor-
hold.  
 
 
Mål 9 :  Der  skabes  en  mere  enkel,  ensartet  og  gennemskuelig  regulering  af  autorisationsområdet  
gennem  udarbejdelse  af  forslag  til e n  fælles  lov  om  autorisation  af  elinstallatører,  vvs-installatører  
og  kloakmestre.  
 
Med  det  formål a t  modernisere  og  forenkle  autorisationsordningerne  har  Sikkerhedsstyrelsen  gen-
nem  længere  tid  arbejdet  med  at  udforme  et  forslag  til e n  ny  autorisationslov.  Lovforslaget  var  afle-
veret  til l ovteknisk  gennemgang  i d epartementet  med  henblik  på  at  kunne  sendes  i  høring  i  juni  
2010  i o verensstemmelse  med  tidsplanen.  Lovforslaget  lagde  bl.a.  op  til e n  fælles  virksomheds-
autorisationsordning  på  el-,  vvs- og  kloakområderne,  et  forenklet  kvalitetsstyringssystem  og  en  ny  
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godkendelsesordning for de fagligt kompetente personer. Hvis forslaget var blevet vedtaget, ville 
det have medført en ajourført og klar regulering med betydelige lettelser for virksomhederne og for 
de tilknyttede fagligt kompetente personer. 

Styrelsen havde igennem 2009 gennemført drøftelser med de involverede brancher, herunder 
TEKNIQ. Det var primært drøftelser med medlemmerne af Autorisationsudvalget, som er nedsat 
under Det Tekniske Sikkerhedsråd. En række udvalgte emner, der var relateret til en ny fælles 
virksomhedsautorisationsordning, havde således været behandlet i udvalget. Udvalgets medlem-
mer var enige i hovedparten af de anbefalinger, som styrelsen lagde frem om harmonisering og 
forenkling af autorisationslovgivningen. 

Styrelsen havde samtidigt løbende orienteret Det Tekniske Sikkerhedsråd om arbejdet med at ana-
lysere autorisationsområdet og desuden orienteret om styrelsens anbefalinger om ændringer af 
lovgivningen. Undervejs i processen var der indvendinger fra elbranchen, der ikke var enige i for-
slaget om at afskaffe det særlige personlige strafansvar på elområdet. Disse indvendinger steg 
gradvist til voldsom kritik og endte med en henvendelse til departementet, hvor såvel elbranchen, 
DI og Forbrugerrådet protesterede imod lovforslaget - nu også med kritik af, at lovforslaget ikke tog 
hensyn til kommende reguleringer på energiområdet. På denne baggrund valgte departementet at 
tage lovforslaget af lovprogrammet. 

At det kunne gå så galt skyldtes blandt andet, at styrelsen havde undervurderet den stigende mod-
stand blandt nogle af interessenterne. For at undgå at en lignende situation skulle kunne opstå i 
fremtiden, har styrelsen omlagt sin interessenthåndtering ved tidligere i processen at gå i konstruk-
tiv dialog med de ”egentlige beslutningstagere” fra de primære brancher. 
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3.  Regnskab  

3.1  Anvendt  regnskabspraksis   

Den anvendte regnskabspraksis følger retningslinierne fastsat for regnskabsaflæggelse i staten og 
er udarbejdet i henhold til Økonomistyrelsens vejledning om udarbejdelse af årsrapport af 3. no-
vember 2010. 

Feriepengeforpligtelsen er pr. 31.12.10 opgjort i henhold til Økonomistyrelsen’s nye vejledning ”Be-
regning og bogføring af feriepengeforpligtelser”, hvilket har betydet en ændring i opgørelsesprin-
cippet. 
Tidligere har Sikkerhedsstyrelsen opgjort forpligtelsen iht. "going concern”-betragtningen og derfor 
indregnet pension (da medarbejderne får både løn og pension, når de holder ferie). ØS har fast-
holdt, at pension ikke skal indregnes, hvilket resulterede i en resultatforbedring på 1,0 mio. kr. 
”Going concern”-betragtningen ligger stadig til grund for de øvrige opgørelses-
/regnskabsprincipper, og der er ikke sket ændringer i de øvrige regnskabsprincipper, som ligeledes 
har dannet grundlag for udarbejdelse af åbningsbalancen pr. 1. januar 2005 i forbindelse med 
overgangen til principperne for omkostningsbaserede regnskaber. 

Der indgår i regnskabet for 2010 ikke væsentlige regnskabsmæssige skøn set i forhold til den sam-
lede resultatopgørelse og balance. Der indgår således ikke hensatte forpligtelser af væsentlig be-
tydning, ligesom der ikke er væsentlig usikkerhed omkring beløbsstørrelse og forfaldstidspunkt. 

Datakilde: Navision, SKS og ØS-LDV suppleret med ressourcefordelingsdata fra det integrerede 
tidsregistreringssystem m-TID. 
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3.2  Resultatopgørelse   

Sikkerhedsstyrelsens omkostningsbaserede resultatopgørelse for hele hovedkonto 08.22.41. 

Resultatopgørelse 2010 

Beløb i mio. kr. 
2009 2010 2011(Bud.) 

Note Ordinære driftsindtægter 
Indtægtsført bevilling 

Bevilling -12,5 -15,5 -13,8 
Reserveret af indeværende års bevillinger 0 0 0 
Anvendt af tidligere års reserverede bevil. -1,0 -0,6 0 

Indtægtsført bevilling i alt -13,5 -16,1 -13,8 
Salg af varer og tjenesteydelser -7,6 -5,8 -5,5 
Tilskud til egen drift 0 0 0 
Gebyrer -64,0 -72,5 -71,5 

Ordinære driftsindtægter i alt -85,1 -94,4 -90,8 

Ordinære driftsomkostninger 
(4) Ændring i lagre/vareforbrug 0,5 0,5 0,4 

Forbrugsomkostninger 
Husleje 3,3 3,4 3,4 
Andre forbrugsomkostninger 0 0 0 

Forbrugsomkostninger i alt 3,3 3,4 3,4 
Personaleomkostninger 

Lønninger 40,5 45,6 43,8 
Pension 6,0 7,0 7,2 
Lønrefusion -1,4 -2,3 -1,9 
Andre personaleomkostninger 0,3 0,4 4,6 

Personaleomkostninger i alt 45,4 50,7 53,6 
Af- og nedskrivninger 3,1 2,6 2,7 
Andre ordinære driftsomkostninger 33,4 30,0 34,8 

Ordinære driftsomkostninger i alt 85,7 87,2 94,9 

Resultat af ordinær drift 0,7 -7,2 4,1 

Andre driftsposter 
Andre driftsindtægter -0,3 -0,1 -0,1 
Andre driftsomkostninger 0,4 1,1 1,5 

Resultat før finansielle poster 0,8 -6,2 5,5 

Finansielle poster 
Finansielle indtægter -0,3 -0,2 0 
Finansielle omkostninger 0,6 0,5 0,6 

Resultat før ekstraordinære poster 1,1 -5,9 6,1 

1 Ekstraordinære poster 
Ekstraordinære indtægter 0 0 0 
Ekstraordinære omkostninger 0,2 0 0 

Årets resultat (positivt beløb = underskud) 1,4 -5,9 6,1 

  

    
  

 
  

    
          
               
                   
                    
            
              
            
          
       
    
     

            
          
               
                
           
          
               
               
               
                
          
             
             
       
    
       
   
    
           
           
      
    
     
           
           
       
   
    

          
          
        

               
               

                

Anmærkning: Noterne til resultatopgørelsen findes i afsnit 5.1. Budget 2011 er styrelsens interne budget af 
03.03.11, hvor der er foretaget justering ift. FL11 for bl.a. kendt TB11 samt ændrede dispositionsmuligheder (over-
ført overskud og uudnyttet lønsumsloft) som følge af, at resultatet for 2010 nu er kendt. 
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Som det fremgår ovenfor, har der i 2010 været et samlet mindreforbrug på driftsbevillingen på 5,9 
mio. kr. Resultatet vedrører primært den ordinære virksomhed (§08.22.41.10). De øvrige aktivi-
tetsområder er samlet stort set i balance. 
Af det samlede mindreforbrug på 5,9 mio. kr., udgøres de 5,5 mio. kr. af et nettooverskud på de 
gebyrfinansierede områder – se bilag 5.3. ”Gebyrfinansieret virksomhed”. Nettoresultatet af de 
finanslovsfinansierede aktivitetsområder har udgjort et mindreforbrug på 0,9 mio. kr. ekskl. IDV 
(indtægtsdækket virksomhed), hvor der har været et underskud på 0,5 mio. kr. 
Det positive resultat/mindreforbruget skyldes opbremsningen i forbindelse med den af Finansmini-
steren udmeldte dispositionsbegrænsning, udskydelse af aktiviteter i forbindelse med implemente-
ring af EU-varepakkens forordninger, ændret opgørelsesprincip for beregning af feriepengeforplig-
telsen (1,0 mio. kr. – se afsnit 3.1 ”Anvendt regnskabspraksis”) samt yderligere lønrefusioner. 

Samlet vurderer Sikkerhedsstyrelsen årets økonomiske resultat som tilfredsstillende, og den øko-
nomiske situation som værende stabil. 

For nærmere analyse af årets resultat, indtægter og omkostninger henvises til afsnit 1.3 ”Årets 
økonomiske resultat”. 

Årets resultat er disponeret til overført overskud jfr. nedenfor. 
 

  
     
    

                                           
                                             
                                             
           

               
 

Resultatdisponering 
Beløb i mio. kr. 
Anm. 

1 

Årets resultat (overskud) 
Disponeret til bortfald 
Disponeret til reserveret egenkapital (båndlagt) 
Disponeret til udbytte til statskassen 
Disponeret til overført overskud 

5,9 
0 
0 
0 

5,9 
Anmærkning 1: Af det samlede overskud på 5,87 mio. kr. vedrører 5,54 mio. kr. gebyrområdet. 
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3.3  Balancen  

Sikkerhedsstyrelsens balance pr. 31.12.10 for hele hovedkonto 08.22.41. 

   
    

                   

       

                     

                        

                       

                            

               

          

             

                            

           

                      

                   

                       

                          

                         

                             

                    

                  

           

                   

              
    

           

                     

            

             
    

               

                         

                             

                          

                  

                  

              

Balance pr. 31.12.10 
Beløb i mio. kr. 

Aktiver 2009 2010 Passiver 2009 2010 

Note Anlægsaktiver Note Egenkapital 

2 Immaterielle anlægsaktiver Reguleret egenkapital (Startkapital) 1,5 1,5 

Færdiggjorte udviklingsprojekter 5,1 3,6 Opskrivninger - -

Erhvervede koncessioner, patenter m.v. 0 - Overført overskud (gebyrvirk.) -1,2 4,4 

Udviklingsprojekter under opførelse - - Overført overskud (øvrige områder) 2,5 2,8 

Immaterielle anlægsaktiver i alt 5,1 3,6 Egenkapital i alt 2,8 8,7 

3 Materielle anlægsaktiver 

Grunde, arealer og bygninger 4,3 3,5 

Infrastruktur - - 5 Hensatte forpligtelser 1,4 2,0 

Transportmateriel 0,3 0,4 

Produktionsanlæg og maskiner - -

Inventar og IT-udstyr 0,8 0,1 Langfristede gældsposter 

Igangværende arbejder for egen regning - - FF4 Langfristet gæld 11,1 8,0 

Materielle anlægsaktiver i alt 5,4 4,0 Donationer - -

Finansielle anlægsaktiver Prioritets gæld - -

Statsforskrivning 1,5 1,5 Anden langfristet gæld - -

Finansielle anlægsaktiver i alt 1,5 1,5 Langfristet gæld i alt 11,1 8,0 

Anlægsaktiver i alt 12,0 9,1 

Omsætningsaktiver 

4 Varebeholdninger 1,0 0,9 Kortfristede gældsposter 

Tilgodehavender 3,2 2,6 
Leverandører af varer og tjeneste-
ydelser 6,2 4,5 

Værdipapirer - - Anden kortfristet gæld 1,0 1,0 

Likvide beholdninger Skyldige feriepenge 7,0 7,1 

FF5 Uforrentet konto 12,7 12,1 
Igangværende arbejder for fremmed 
regning - -

FF7 Finansieringskonto 1,2 6,6 Reserveret bevilling 0,6 -

Andre likvider 0,0 0,0 Periodeafgrænsningsposter - -

Likvide beholdninger i alt 14,0 18,7 Kortfristet gæld i alt 14,8 12,5 

Omsætningsaktiver i alt 18,1 22,1 Gæld i alt 25,9 20,5 

Aktiver i alt 30,2 31,2 Passiver i alt 30,2 31,2 

Anmærkning: Noterne til Balancen findes i afsnit 5.1. 
 
Som  det  fremgår,  er  den  samlede  balancesum  steget  lidt  ift.  2010,  hvilket  skyldes  overførslen  af  
det  positive  resultat  til e genkapitalen  som  overført  overskud.  De  seneste  år  indtil 2 009  har  balan-
cesummen  været  faldende,  hvilket  hænger  sammen  med,  at  styrelsen  i  2008  og  2009  har  trukket  
på  overført  overskud  fra  tidligere  år  samt  at  opretholdelsesgraden  i å rene  ligger  væsentligt  under  
100  %.  Årsagen  til,  at  der  ikke  sker  reinvestering  i t akt  med  afskrivningen  af  de  materielle  og  imma-
terielle  anlægsaktiver,  skal se s  i l yset  af,  at  styrelsen  i  forbindelse  med  etableringen  i  2004  har  
gennemført  omfattende  etablerings-/engangsinvesteringer  fx  ifm.  flytningen  af  domicil.  
 
For  nærmere  analyse  af  balancen  henvises  til  afsnit  1.3  ”Årets  økonomiske  resultat”  samt  egenka-
pitalforklaringen  nedenfor.  
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3.4  Egenkapitalforklaring   

Specifikationen af udviklingen i Sikkerhedsstyrelsens egenkapital for hele hovedkonto 08.22.41. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
    

    
  
   

   
  

 
   
    
   

   

    

Egenkapitalforklaring 
Beløb i mio. kr. 2009 2010 

Egenkapital primo 4,2 2,8 

Startkapital primo 
+Ændring i startkapital 

1,5 
0 

1,5 
0 

Startkapital ultimo 1,5 1,5 

Overført overskud primo 
+Overført fra årets resultat 

2,7 
-1,4 

1,3 
5,9 

Overført overskud ultimo 1,3 7,2 

Egenkapital ultimo 2,8 8,7 

 
           

                                                                     

             
                 
           

           
       

 
 

 
        

 

Som det fremgår ovenfor, har Sikkerhedsstyrelsen ved udgangen af 2010 en samlet egenkapital 
på 8,7 mio. kr. Akkumuleret overført overskud udgør heraf netto 7,2 mio. kr. sammensat af 4,4 mio. 
kr. vedrørende gebyrfinansierede områder og 2,8 mio. kr. vedrørende ikke gebyrfinansierede om-
råder. Det akkumulerede nettooverskud vedrørende gebyrområderne skal udlignes over de næste 
år – se bilag 5.3. ”Gebyrfinansieret virksomhed”. 

3.5  Opfølgning p å  likviditetsordningen   

Sikkerhedsstyrelsen har i 2010 ikke overskredet disponeringsreglerne/lånerammen. 

     
        
      

   
     

Oversigt over udnyttelse af lånerammen 
Beløb i mio. kr. 2009 2010 
Saldo FF4 Langfristet gæld 11,1 8,0 
Låneramme 53,5 16,1 
Udnyttelsesgrad 20,8 % 49,9 % 

 
              

             
                 

                    
  

            
               
                
        

I forbindelse med ændring af reglerne omkring lånerammen, hvor trækket alene skal holde sig in-
den for lånerammen ved finansårets afslutning, er styrelsens låneramme på finansloven for 2010 
og fremadrettet reduceret til 16,1 mio. kr. mod tidligere 53,5 mio. kr. Den langfristede gæld er faldet 
med 3,1 mio. kr. til 8,0 mio. kr. i 2010, hvilket resulterer i en udnyttelsesgrad på 49,9 % ift. den re-
ducerede låneramme. 
Jfr. balancen udgør den regnskabsmæssige værdi af immaterielle og materielle anlægsaktiver 7,6 
mio. kr. Forskellen på 0,5 mio. kr. mellem værdien af immaterielle og materielle anlægsaktiver og 
den langfristede gæld skyldes afskrivninger og anskaffelser i 4. kvartal (hhv. 0,7 og 0,2 mio. kr.), 
hvor låne-/likviditetstilpasningen er foretaget efter årsafslutningen 26.01.11. 
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3.6  Opfølgning p å  lønsumsloft  

Opfølgning på overholdelse af lønsumsloftet samt opgørelse af akkumuleret lønsumsopsparing 
(akkumuleret uudnyttet lønsumsloft) pr. 31.12.10 for hele hovedkonto 08.22.41. 

Opfølgning på lønsumsloftet 

Beløb i mio. kr. 
Akk. opspa-
ring ult. 2008 

2009 2010 

Lønsumsloft: 
Lønsumsloft (FL) 
Lønsumsloft (TB/aktstykker) 
Forhøjelse - Overførsel vedr. administration 

37,1 
2,0 
0,1 

48,8 
2,4 

0 
Lønsumsloft i alt 39,2 51,2 

Lønforbrug: 
Samlet lønsumsforbrug 
Lønsum uden for lønsumsloft * 

45,4 
-3,5 

50,7 
-3,4 

Lønsum indenfor lønsumsloft 41,9 47,3 
Årets opsparing -2,7 3,9 
Akkumuleret opsparing ultimo året / 
(akkumuleret uudnyttet lønsumsloft) 2,9 0,2 4,1 

   
 

     
 

   
  

 
 

   

        
        
            

      
    

    
        
           

      
     

      
   

 
 

 
 

 
 

                  
 
* Der er i 2010 forbrugt 3,4 mio. kr. i lønsum til IDV-aktiviteter, som er udenfor lønsumsloftet. 

 

 

3.7 Bevillingsregnskabet 

    
 

     
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
  
 

 
 
 
 
 

        

  
       

        

        

          

 
                
           

        
                  

           
            

             
          

         
         

              

Bevillingsregnskab (§ 08.22.41.) 

Beløb i mio. kr. 
Regnskab 

2009 

Budget 
2010 

(FL+TB10) 

Regnskab 
2010 

Difference 
(budget 
og regn-
skab) 

Budget 
2011 

(FL11) 

Budget 
2011 

(intern/ 
revideret 
budget) 

Nettoudgiftsbevilling 12,5 (12,7+2,8) 15,5 15,5 0,0 14,4 13,8 

Nettoforbrug af re-
servation 1,0 - 0,6 0,6 1,9 -

Indtægter 72,2 81,6 78,6 -3,0 82,4 77,1 

Udgifter -87,1 -97,3 -88,9 8,4 -100,9 97,0 

Årets resultat -1,4 -0,2 5,9 6,1 -2,2 -6,1 

Som det fremgår ovenfor, har der i 2010 været et samlet mindreforbrug på driftsbevillingen på 5,9 
mio. kr. Resultatet vedrører primært den ordinære virksomhed (§08.22.41.10). De øvrige aktivi-
tetsområder er samlet stort set i balance. 
Af det samlede mindreforbrug på 5,9 mio. kr. udgøres de 5,5 mio. kr. af et nettooverskud på de 
gebyrfinansierede områder – se bilag 5.3. ”Gebyrfinansieret virksomhed”. Nettoresultatet af de 
finanslovsfinansierede aktivitetsområder har udgjort et mindreforbrug på 0,9 mio. kr. ekskl. IDV 
(indtægtsdækket virksomhed), hvor der har været et underskud på 0,5 mio. kr. 
Det positive resultat/mindreforbruget skyldes opbremsningen i forbindelse med den af Finansmini-
steren udmeldte dispositionsbegrænsning, udskydelse af aktiviteter i forbindelse med implemente-
ring af EU-varepakkens forordninger, ændret opgørelsesprincip for beregning af feriepengeforplig-
telsen (1,0 mio. kr. – se afsnit 3.1 ”Anvendt regnskabspraksis”) samt yderligere lønrefusioner. 
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I forhold til budgettallene for 2011 viser den næstsidste kolonne budgettet i henhold til FL11 (oprin-
deligt budget). Den sidste kolonne viser Sikkerhedsstyrelsens seneste interne budget (03.03.11), 
hvor der er foretaget justering ift. FL11 for bl.a. kendt TB11 samt ændrede dispositionsmuligheder 
(overført overskud og uudnyttet lønsumsloft) som følge af, at resultatet for 2010 nu er kendt. 
Der budgetteres i 2011 med et underskud/merforbrug på 6,1 mio. kr. 
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5.  Bilag  til  årsrapporten  

5.1  Noter  til r esultatopgørelse  og b alance  

Note 1: Ekstraordinære omkostninger 

Der indgår i årets resultat ikke ekstraordinære poster. 

Note 2: Immaterielle anlægsaktiver 

  

    
 

 
 

   

     

 

 

   

   

   

      

    

 

  

  

    

   
 

    

    

  
 

    

 

 

    

   

Immaterielle anlægsaktiver 

Beløb i mio. kr. 
Færdiggjorte 
udviklings-
projekter 

Kostpris pr. 01.01.10 

Primokorrektioner og flyt. mellem bogføringskredse 

Tilgang 

Afgang 

9,4 

-

-

-

Kostpris pr. 31.12.10 9,4 

Akkumulerede afskrivninger 31.12.10 

Akkumulerede nedskrivninger 31.12.10 

-5,8 

-

Akkumulerede af- og nedskrivninger 31.12. 10 -5,8 

Regnskabsmæssig værdi pr. 31.12.10 3,6 

Årets afskrivninger 

Årets nedskrivninger 

-1,6 

-

Årets af- og nedskrivninger -1,6 

Afskrivningsperiode 5 år 

Udviklingsprojekter under udførelse 

Udviklings-
projekter under 

udførelse Beløb i mio. kr. 
Primo saldo pr. 01.01.10 

Tilgang 

Nedskrivninger 

Overført til færdiggjorte udviklingsprojekter 

0 

0 

0 

0 

Kostpris pr. 31.12.10 0 
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Note 3: Materielle anlægsaktiver 

  
 

    

  
  

 

 
 

 

 
 

 

   

     

  

 

   

  

  

     

    

 
      

 
  

    

 

     
   

 
  

 

Materielle anlægsaktiver 

Beløb i mio. kr. G
runde, 

arealer og 
bygninger

T
rans-

portm
ate-

riel

Inventar 
og IT

-
udstyr

I alt 

Kostpris pr. 01.01.10 

Primokorrektioner og flytning ml. bogføringskredse 

Tilgang 

Afgang 

8,8 

-

-

-

1,1 

-

0,2 

-0,2 

4,7 

--

-

-3,2 

14,6 

0 

0,2 

-3,4 

Kostpris pr. 31.12.10 8,8 1,1 1,5 11,3 

Akkumulerede afskrivninger 

Akkumulerede nedskrivninger 

-5,3 

-

-0,7 

-

-1,4 

-

-7,3 

-

Akkumulerede af- og nedskrivninger 31.12.10 -5,3 -0,7 -1,4 -7,3 

Regnskabsmæssig værdi pr. 31.12.10 3,5 0,4 0,1 4,0 

Årets afskrivning (ekskl. tilbageført ifm. afhændelse) 

Årets nedskrivninger 

-0,8 

-

-0,1 

-

-0,1 

-

-1,0 

-

Årets af- og nedskrivninger -0,8 -0,1 -0,1 -1,0 

Afskrivningsperiode/år 10 år 5 år 
IT: 3 år 

Inventar: 
5 år 

Note 4: Varebeholdning 

 
        

    

Varebeholdning 
Beløb i mio. kr. 2009 Ændring 2010 
Varebeholdning 1,0 - 0,9 

     
 

 
 

    
 

 

 
              

             
 

 
              

            
              

 

Sikkerhedsstyrelsen  har  ultimo  2010  en  lagerbeholdning  på  0,9  mio.  kr.   
Lagerbevægelser  i 2 010:   
Tilgang   +  475  tus.  kr.  
Vareforbrug   - 327  tus.  kr.  
Lagernedskrivning  - 196  tus.  kr.  

Der er i 2010 foretaget en ekstraordinær lagernedskrivning på 196 tus. kr. Nedskrivningen er fore-
taget efter en grundig gennemgang af lageropgørelsen, hvor der er foretaget nedskrivning til netto-
realisationsværdi. 

Der er tale om et lager af omkostningsvarer, dvs. varer som anskaffes/produceres for fremmed 
regning. Lageret består af publikationer (regler og standarder) oversat til dansk. Publikationerne 
relaterer sig til Stærkstrømsbekendtgørelsen. Lageret er fysisk placeret hos Schultz Information. 
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Note 5: Hensatte forpligtelser 

  
          

     
    

     
       

Hensatte forpligtelser 
Beløb i mio. kr. Ultimo 2009 Regulering Ultimo 2010 
Åremålsforpligtelse 
Resultatløn 
Reetableringsforpligtelse (lejemål) 

0,2 
0,7 
0,5 

0,2 
0,1 
0,2 

0,4 
0,8 
0,7 

Hensatte forpligtelser i alt 1,4 0,5 2,0 
 

            
    

 

De hensatte forpligtelser ultimo 2010 er ikke forbundet med væsentlig usikkerhed omkring beløbs-
størrelse og/eller forfaldstidspunkt. 

 
Note  6:  Eventualforpligtelser   
  

      
 
 

           
                

 
 
 

 
          

           
         

 

Sikkerhedsstyrelsen har ingen eventualforpligtelser pr. 31.12.10. 

Note  7:  Ny  viden  efter  balancedatoen   
 
Der er efter regnskabsårets afslutning ikke indtruffet begivenheder af betydning, og Sikkerhedssty-
relsen har ikke fået ny viden i perioden, som væsentligt vil kunne påvirke den finansielle stilling. 

5.2  Indtægtsdækket  virksomhed  

Sikkerhedsstyrelsen har indtægtsdækket virksomhed på vundne kontrakter ved kontrolbud i forbin-
delse med udliciterede opgaver på eltilsyns- og standardiseringsområdet. Herudover har styrelsen 
IDV-aktiviteter i forbindelse med kursusvirksomhed på fyrværkeri- og installatørområdet. 

      
    

 
 

 
 

 
 
 

 

 
 

      
      

         
      

        
       

               

 
 
 
 
 

Akkumuleret resultat for Indtægtsdækket virksomhed (IDV) 
mio. kr. Ultimo Ultimo 

2007 2008 
Ultimo 
2009 

Årets 
resultat 

2010 

Ultimo 
2010 

Kursusvirksomhed 
Standardisering 
10 % tilsyn (eltilsynsordningen) 
Diverse* 

0,2 0,8 
1,4 1,7 
0,6 -
0,7 0,7 

1,0 
1,7 

-0,1 
0,7 

-0,2 0,8 
1,7 

-0,4 
0,7 

0,0 
-0,3 
0,0 

Akkumuleret resultat ultimo 2,9 3,3 3,4 2,8 
Årets resultat - 0,3 0,1 -0,5 -0,5 

*Herunder overført til SIK primo 2004 ifm. etablering, diverse ufordelte/kor. afskrivninger samt p.t. inaktive IDV-områder 
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5.3  Gebyrfinansieret  virksomhed  
Sikkerhedsstyrelsen administrerer gebyrfinansieret virksomhed inden for følgende områder: 

El-sikkerhed  –  Elværksafgift  

 

Aktiviteterne omkring el-sikkerhed finansieres hovedsageligt af elværksafgiften. Elværksafgiften er 
en ikke-fiskal afgift, som opkræves med hjemmel i § 25 i ”Bekendtgørelse af lov om elektriske 
stærkstrømsanlæg og elektrisk materiel” (LBK nr. 990 af 8. dec. 2003). Af § 25 fremgår det, at ud-
gifterne til Sikkerhedsstyrelsens virksomhed på elområdet dækkes af afgifter, i det omfang gebyrer 
og indtægter i øvrigt ikke dækker udgifterne. Endvidere fremgår det, at afgiftens størrelse fastsæt-
tes på de årlige bevillingslove. Elværksafgiften er underlagt prisstigningsloftet, og er i 2010 fastsat 
til 61,3 mio. jfr. FL10 § 8 tekstanmærkning nr. 102. Afgiften opkræves hos de systemansvarlige 
virksomheder (dvs. Energinet.dk). 

Gas-sikkerhed  - Gasafgift  
Aktiviteterne omkring gas-sikkerhed finansieres hovedsageligt af gasafgiften. Gasafgiften er en 
ikke-fiskal afgift, som opkræves med hjemmel i § 24 i ”Bekendtgørelse af lov om gasinstallationer 
og installationer i forbindelse med vand- og afløbsledninger” (LBK nr. 988 af 8. dec. 2003). Af § 24 
fremgår det, at udgifterne til Sikkerhedsstyrelsens virksomhed på gasområdet dækkes af afgifter, 
som opkræves hos gasleverandørerne, i det omfang gebyrer og indtægter ikke dækker udgifterne. 
Endvidere fremgår det, at afgiftens størrelse fastsættes på de årlige bevillingslove. Gasafgiften er 
underlagt prisstigningsloftet, og er i 2010 fastsat til 8,5 mio. jfr. FL10 § 8 tekstanmærkning nr. 102. 

Autorisationer (El, gas, vvs og kloak) 
Endvidere administrerer Sikkerhedsstyrelsen udstedelsen af autorisationer indenfor el, gas, vvs, og 
kloak. Gebyrordningen er indført den 1. januar 2007 ved lov nr. 1601 af 20. december 2006. 
 

          

    
      

      
      

      
       

Afgifts- og gebyrfinansieret virksomhed 2010 - Indtægter og omkostninger 

Beløb i mio. kr. 
Gebyrindtægter Omkostninger Årets resultat 

El-sikkerhed – Elværksafgift 
Gas-sikkerhed – Gasafgift 
Autorisationer – Autorisationsgebyr 

61,3 
8,5 
2,7 

56,3 
8,3 
2,4 

5,0 
0,2 
0,3 

Gebyrfinansieret virksomhed i alt 72,5 66,9 5,5 

       

    
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
   

 
 

 
   

       
       

          

           
                      

                      
                

                   
                   

                     
        

 

Akkumuleret resultat af afgifts- og gebyrfinansieret virksomhed 

Beløb i mio. kr. Resultat 
2007 

Resultat 
2008 

Resultat 
2009 

Resultat 
2010 

Akkumuleret 
Resultat 

(seneste 4 år) 

Akkumuleret 
båndlagt egen-

kapital 
(tidl. res. egenkap.) 

El-sikkerhed 0 0 0,6 5,0 5,6 5,6 
Gas-sikkerhed 0 0 -0,6 0,2 -0,3 -0,3 
Autorisationer – Autorisationsgebyr -0,7 -0,9 -0,3 0,3 -1,6 -0,9* 

Gebyr finansieret virk. i alt -0,7 -0,9 -0,3 5,5 3,7 4,4 
* Som det fremgår af tabellen, har der på autorisationsområdet i de tre første år ikke været balance mellem indtægter og omkostninger. 
Imidlertid var opgørelsen af omkostningerne for 2007 forbundet med stor usikkerhed, da der var tale om et indkøringsår. Fra 2008 er der 
opbygget en registreringspraksis, der gør, at årets regnskabsmæssige resultat kan opgøres pålideligt. Underskuddet, som i 2007 
skønsmæssigt blev opgjort til 0,7 mio. kr., er på den baggrund ikke indregnet som båndlagt egenkapital, hvorfor den akkumulerede 
båndlagte egenkapital ultimo 2010 alene udgør -0,9 mio. kr. Undladelse af at indregne underskuddet i 2007 er godkendt af Økonomisty-
relsen med den begrundelse, at der ikke er mulighed for inddækning heraf. Autorisationsgebyret er forhøjet pr. 1. juni 2009 med henblik 
på at sikre balance mellem gebyr og omkostninger. 

Der  tilstræbes  balance  for  de  enkelte  aktivitetsområder  over  en  4-årig  periode.  
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5.4  Tilskudsfinansierede  aktiviteter  
 
Sikkerhedsstyrelsen  har  i 2 010  ikke  haft  tilskudsfinansierede  aktiviteter.  
 
 
 
5.5  Forelagte  investeringer  
 
Sikkerhedsstyrelsen  har  ikke  igangværende  eller  afsluttede  aktiviteter/projekter  finansieret  under  
bygge- og  IT-kreditten,  som  har  været  forelagt  Finansudvalget.  
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	Akkumuleret resultat af afgifts-og gebyrfinansieret virksomhed Belb i mio. kr. Resultat 2007 Resultat 2008 Resultat 2009 Resultat 2010 Akkumuleret Resultat (seneste 4 år) Akkumuleret båndlagt egen-kapital (tidl. res. egenkap.) El-sikkerhed 0 0 0,6 5,0 5,6 5,6 Gas-sikkerhed 0 0 -0,6 0,2 -0,3 -0,3 Autorisationer – Autorisationsgebyr -0,7 -0,9 -0,3 0,3 -1,6 -0,9* Gebyr finansieret virk. i alt -0,7 -0,9 -0,3 5,5 3,7 4,4 
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