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1.  Beretning  

1.1  Præsentation  af  virksomheden  

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

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

•  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.  

•  Ædelmetal.  Varetagelse  af  nationale  og  internationale  myndighedsopgaver  vedrørende  
ædelmetalkontrol,  herunder  sekretariatsopgaven  for  Ædelmetalnævnet.  
 

Mission  og  vision  
Erhvervs- og  Vækstministeriets  mission:  At  skabe  fremtidsrettede  vækstvilkår  for  Danmark  i  den  
globale  økonomi.  
 
Sikkerhedsstyrelsens  mission:  At  skabe  tryghed.  
 
Gennem  denne  mission  bidrager  styrelsen  til  at  opfylde  ministeriets  mission,  da  øget  tryghed  ska-
ber  fremtidssikrede  vækstvilkår.  
 
Erhvervs- og  Vækstministeriets  vision:  At  opnå  Europas  bedste  vækstvilkår.  
 
Sikkerhedsstyrelsens  vision:  At  være  Europas  bedste  myndighed  på  det  sikkerhedstekniske  områ-
de.  
 
Ved  opfyldelse  af  visionen  sikres  det,  at  danske  virksomheder  har  adgang  til  den  nyeste  viden  på  
området,  og  at  danske  myndigheder  har  mulighed  for  at  påvirke  de  europæiske  regler.  
 
Hovedkonti  
Årsrapporten  omfatter  de  hovedkonti  på  finansloven,  som  Sikkerhedsstyrelsen  er  ansvarlig  for:  
Sikkerhedsstyrelsen  (hovedkonto  08.22.41),  Tilskud  til  Ædelmetalkontrollen  (hovedkonto  
08.22.42),  Fyrværkerisikkerhed  (hovedkonto  08.22.45)  og  Akkreditering  (08.33.01.53).    

Sikkerhedsstyrelsen  er  en  styrelse  under  Erhvervs- og  Vækstministeriet.  Sikkerhedsstyrelsen  har  
det  overordnede  ansvar  for  sikkerhed  i  forbindelse  med  el- og  gasinstallationer  samt  fyrværkeri  og  
er  koordinerende  myndighed  ift.  produktsikkerhedsloven.  Sikkerhedsstyrelsen  administrerer  en  
række  autorisationsordninger  for  kloak-,  gas-,  vand- og  sanitetsmestre  samt  elinstallatører  og  vare-
tager  en  række  generelle  lovforberedende  og  administrative  opgaver  vedrørende  teknisk  sikkerhed  
ved  anlæg,  installationer  og  produkter.  Sikkerhedsstyrelsen  varetager  herudover  opgaver  på  me-
trologiområdet  og  myndighedsopgaver  i  relation  til  akkreditering.  Fra  2011  har  Sikkerhedsstyrelsen  
desuden  varetaget  myndighedsopgaver  i  relation  til  kontrol  med  arbejder  med  ædle  metaller  samt  
forberedt  implementeringen  af  Eleftersynsordningen  (som  led  i H useftersynsordningen),  der  sættes  
i g ang  1.  maj 2 012.  
 
Styrelsens  arbejdsområder  er:  
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1.2.  Årets  faglige  resultater  
 
1.2.1  Områdernes  resultater  
 
Elsikkerhed  
Elsikkerhed  vedrører  alle  i  Danmark  –  både  private  forbrugere,  virksomheder  og  elfagfolk.  Sikker-
hedsstyrelsen  arbejder  for  at  højne  elsikkerheden  fx  gennem  regler  og  standardisering,  overvåg-
ning,  holdningsbearbejdelse  om  sikker  udførelse  af  anlæg/installationer  og  brug  af  elektriske  pro-
dukter.  
 
I  2011  tog  styrelsen  et  nyt  koncept  for  risikobaseret  tilsyn  i  brug  og  gennemførte  tilsyn  på  fællesin-
stallationer  i  etageejendomme  og  elinstallationer  i  grillbarer  og  pizzeriaer,  da  en  forudgående  ana-
lyse  havde  vist,  at  netop  disse  elinstallationer  indebar  en  særlig  høj r isiko  for  elbrande.  
 
Justitsministeriet  gennemførte  i  2011  en  modernisering  af  Huseftersynsordningen.  Modernise-
ringen  omfattede  bl.a.,  at  der  skal  indføres  en  Eleftersynsordning.  Opgaven  involverer  flere  afde-
linger  på  tværs  i  styrelsen,  og  der  er  blevet  arbejdet  målrettet  på  at  udarbejde  de  nødvendige  reg-
ler  om  administration  og  gennemførelse  af  Eleftersynsordningen.  
 
Det  forventes,  at  der  fremover  bliver  gennemført  ca.  50.000  eleftersyn  årligt  af  de  autoriserede  
elinstallatører  i  forbindelse  med  hushandler,  hvilket  vil  medføre  en  højnelse  af  kvaliteten  og  sikker-
heden  ved  de  eksisterende  elinstallationer  i  private  hjem.  Det  er  styrelsens  forhåbning,  at  Elefter-
synsordningen  må  få  en  positiv  effekt  på  nedbringelsen  af  antallet  af  elbrande.  
 
Ved  tilrettelæggelse  af  ordningen  har  styrelsen  haft  fokus  på  at  finde  den  rette  balance  mellem  den  
sikkerhedsmæssige  effekt  af  et  eleftersyn  og  de  økonomiske  omkostninger,  der  er  forbundet  her-
med.  Styrelsen  har  derfor  anvendt  en  risikobaseret  tilgang  for  at  få  mest  mulig  sikkerhed  for  pen-
gene.  
 
 
Gassikkerhed  
Som  en  konsekvens  af  oprettelsen  af  det  indre  marked  for  naturgas  vil  naturgasforsyningen  til  
Danmark  fremover  være  karakteriseret  ved  muligheden  for  store  naturgasleverancer  fra  Tyskland.  
Energinet.dk  er  som  følge  heraf  ved  at  forstærke  naturgastransmissionen  fra  den  tyske  grænse  og  
op  gennem  Jylland.  
 
Ikke  kun  i  Danmark,  men  også  overalt  i  EU  er  udfordringen  med  nye  forsyningskilder,  at  naturgas-
kvaliteten  vil  variere  ukontrollerbart  (bestemt  af  daglige  handler  med  naturgas),  og  alle  lande  må  
fastlægge,  hvilke  grænser  denne  variation  skal  holde  sig  inden  for  af  hensyn  til  sikkerheden  ved  
det  tilsluttede  udstyr.  
 
Sikkerhedsstyrelsen  har  i  samarbejde  med  Energinet.dk  og  Dansk  Gasteknisk  Center  gennemført  
grundige  analyser,  så  grænserne  for  den  tilladelige  variation  af  naturgas  er  blevet  fastlagt.  
 
 
Generel  produktsikkerhed  og  fyrværkeri  
Borgerne  skal  have  tillid  til,  at  der  er  sikre  produkter  på  markedet.  Gennem  administrationen  af  
produktsikkerhedsloven  overvåger  styrelsen  et  særdeles  bredt  spektrum  af  produkter  og  produkt-
grupper.  Styrelsen  har  siden  2010  arbejdet  ud  fra  en  ny  tilgang  til  udvælgelse  af  risikobaserede  
indsatser.  Det  betyder,  at  indsatserne  bedre  kan  prioriteres  på  tværs  af  alle  produktområder  og  
dermed  rettes  mod  de  farligste  produkter.  
 
På  det  generelle  produktsikkerhedsområde  har  specielt  børneprodukter  og  legetøj  været  i  fokus,  
og  der  er  gennemført  indsatser  inden  for  ”snore  i  børnetøj”  og  ”smådele  i  tøjdyr”.  Nye  undersøgel-
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ser  har  vist  positive  tegn  i  form  af  et  færre  antal  fejl  ved  produktgrupperne  end  før  styrelsens  ind-
satser.  
 
Inden  for  fyrværkeriområdet,  har  styrelsen  haft  fokus  på  indsatser  rettet  mod  batterier  og  romerlys,  
da  det  var  de  produkter,  der  var  flest  ulykker  med  i  nytårsdøgnet  2010/2011.  Glædeligt  er  det,  at  
der  kunne  konstateres  et  fald  i  antallet  af  ulykker  i  nytårsdøgnet  2011/2012  sammenholdt  med  
2010/2011,  men  markedsovervågningen  viser  desværre,  at  der  stadig  er  mange  fejlbehæftede  
artikler  som  følge  af  mangelfuld  produktionskontrol  fra  fabrikanter  og  importører.  
 
 
Akkreditering  og  metrologi  
Det  danske  metrologisystem  udgør  et  vigtigt  redskab  til  udvikling  og  kontrol  med  virksomheders  
produkter  samt  til  sikring  af  korrekte  målinger  ved  forbrugeres  og  virksomheders  køb  og  forbrug.  
Styrelsen  har  i  2011  fået  udarbejdet  en  samlet  plan  for  modernisering  og  regelforenkling  af  det  
meget  store  regelkompleks  på  området,  og  de  første  initiativer  er  iværksat.  
 
DANAK  har  på  akkrediteringsområdet  i  2011  gjort  en  stor  indsats  for  at  udvikle  den  europæiske  
akkrediteringsorganisation  til si kring  af  fælles  europæiske  akkrediteringsydelser.  
 
Sikkerhedsstyrelsen  overtog  1.  januar  2011  ædelmetalområdet  fra  den  daværende  Erhvervs- og  
Byggestyrelse,  hvilket  var  nærliggende,  da  området  er  nært  beslægtet  med  metrologiområdet.  Op-
gaven  med  ædelmetalkontrol  udføres  fortsat  af  FORCE  Technology.  Fokus  har  derfor  været  på  at  
træde  ind  i  myndighedsopgaverne,  der  bl.a.  omfatter  samarbejde  med  Ædelmetalkontrollen  om  
løsning  af  deres  opgaver,  sekretariatsfunktion  for  Ædelmetalnævnet  samt  myndighedsrepræsenta-
tion  i Æ delmetalkonventionen.  
 
 
1.2.2  Øvrige  resultater  
Med  henblik  på  dels  at  kunne  understøtte  de  sikkerhedsmæssige  indsatser  på  de  forskellige  om-
råder  dels  i  sig  selv  at  udføre  sikkerhedsmæssige  indsatser  har  Sikkerhedsstyrelsen  i  2011  udfor-
met  en  samlet  kommunikationsstrategi.  Den  bygger  på  øget  interessentinddragelse  ved  den  eks-
terne  kommunikation  og  systematisk  samarbejde  med  de  faglige  afdelinger  samt  spredning  af  in-
formation  internt  i s tyrelsen.  
 
 
1.2.3  Samlet  score  for  resultatkontrakten  2011  
Styrelsen  har  opnået  en  samlet  score  på  87  point  inden  for  de  budgetmæssige  rammer,  hvilket  
vurderes  som  værende  tilfredsstillende.  
 
Et  resultatmål  er  udgået  af  resultatkontrakten,  da  Justitsministeriet  besluttede  at  udskyde  den  ko-
ordinerede  regelfastsættelse  af  den  nye  Huseftersynsordning,  der  indeholder  eleftersyn,  således  at  
de  samlede  regler  først  træder  i  kraft  1.  maj  2012.  
 
To  resultatmål  er  kun  delvis  opfyldt.  Projektet  omkring  konsekvenserne  ved  variation  af  naturgas-
kvaliteten  er  blevet  forsinket,  og  da  det  har  vist  sig,  at  Statens  Institut  for  Folkesundhed  (SIF)  ikke  
længere  foretager  registreringer  af  skader  som  følge  af  trampolinuheld,  kan  der  ikke  redegøres  
fyldestgørende  for  en  forbedring  af  sikkerhedsforholdene  og  dermed  for  opfyldelsen  af  dette  mål.  
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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. 2009 2010 2011 

Resultatopgørelse 

Ordinære driftsindtægter 
Heraf indtægtsført bevilling 
Heraf eksterne indtægter 
Heraf øvrige indtægter 

Ordinære driftsomkostninger 
Heraf løn 
Heraf øvrige omkostninger 

Resultat af ordinære drift 
Resultat før finansielle og ekstraordinære poster 

-85,1 
-13,5 
-71,6 

0,0 
85,7 
45,4 
40,3 
0,7 
0,8 

-94,4 
-16,1 
-78,3 

0,0 
87,2 
50,7 
36,5 
-7,2 
-6,2 

-91,2 
-13,7 
-77,5 

0,0 
92,5 
54,2 
38,2 
1,3 
2,5 

Årets resultat (positivt beløb = underskud) 1,4 -5,9 2,8 

Balance 

Anlægsaktiver 
Omsætningsaktiver 

12,0 
18,1 

9,1 
22,1 

8,1 
22,6 

Egenkapital 
Hensættelser 
Langfristet gæld 
Kortfristet gæld 

2,8 8,7 5,9 
2,0 
6,5 

16,3 

1,4 
11,1 
14,8 

2,0 
8,0 

12,5 
Balancesum 

Lånerammen 
Træk på lånerammen 

30,2 31,2 30,7 

16,1 
6,5 

53,5 
11,1 

16,1 
8,0 

Finansielle nøgletal 

Udnyttelsesgrad af lånerammen 
Negativ udsvingsrate (overført overskud ift. startkap.) 

Overskudsgrad (årets resultat ift. ordinære driftsindtægter) 

Bevillingsandel (indtægtsført bev. ift. ordinære driftsindtægter) 

Opretholdelsesgrad (tilgang/nyinvestering ift. årets afskrivning) 

20,8 % 
0,9 

-1,6 % 
15,9 % 
37,8 % 

49,9 % 
4,7 

6,2 % 
17,1 % 
7,6 % 

40,2 % 
2,9 

-3,1 % 
15,0 % 
70,9 % 

Personaleoplysninger 

Antal årsværk 
Årsværkspris 
Lønomkostningsandel (personaleudg. ift. ord. driftsindtægter) 

Lønsumsloft 
Lønforbrug (inkl. forbrug uden for lønsumsloft) 

88 
0,51 

53,3 % 
39,2 
45,4 

99 
0,51 

53,6 % 
51,2 
50,7 

106,4 
0,51 

59,5 % 
52,1 
54,2 
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Som det fremgår oven for, har der i 2011 været et samlet merforbrug på driftsbevillingen på 2,8 
mio. kr. svarende til en overskudsgrad på -3,1 %. 
Det samlede merforbrug på 2,8 mio. kr. udgøres af et nettounderskud på 6,9 mio. kr. på de gebyr-
finansierede områder (se bilag 5.3 ”Gebyrfinansieret virksomhed”), et mindreforbrug på 3,4 mio. på 
de finanslovsfinansierede aktivitetsområder ekskl. IDV (indtægtsdækket virksomhed) samt et sam-
let overskud på IDV-aktiviteterne på 0,6 mio. kr. 
Der var oprindeligt i finansloven budgetteret med et samlet merforbrug på 2,2 mio. kr., hvilket stort 
set svarer til det opnåede resultat. Der er undervejs i finansåret foretaget diverse budgetjustering-
er, bl.a. som følge af det forberedende arbejde før Eleftersynsordningen sættes i gang. 

På baggrund af årets resultat udgør det akkumulerede overførte overskud ved udgangen af 2011 
4,4 mio. kr. Det overførte overskud er sammensat af -2,5 mio. kr. vedr. de gebyrfinansierede aktivi-
tetsområder (se bilag 5.3) samt 6,9 mio. kr. vedrørende øvrige aktivitetsområder. 

Sikkerhedsstyrelsens driftsindtægter stammer hovedsageligt fra afgifter og gebyrer. Aktiviteterne 
på el- og gassikkerhedsområdet er finansieret af hhv. elværks- og gasafgiften (60,4 og 8,4 mio. 
kr.), som udgør 75,5 % af de ordinære driftsindtægter. Bevillingsandelen udgjorde i 2011 alene 15 
%. De øvrige ordinære driftsindtægter vedrører IDV-aktiviteter, autorisationsgebyrer, salg af publi-
kationer og andre mindre indtægtsområder. 

Lønomkostningsandelen har i 2010 været 59,5 % svarende til et lønforbrug på 54,2 mio. kr., hvoraf 
de 3,0 mio. kr. har været afholdt af IDV, hvilket er uden for lønsumsloftet. Der har i 2011 været et 
uudnyttet lønsumsloft på 0,9 mio. kr. (se afsnit 3.6). 

Som det fremgår af tabellen, er saldoen for anlægsaktiver og langfristet gæld faldende i perioden 
fra 2009 til 2011. Det hænger sammen med, at opretholdelsesgraden ligger væsentligt under 
100 %, hvilket vil sige, at der ikke sker reinvestering i takt med afskrivningen af de materielle og 
immaterielle anlægsaktiver. De lave opretholdelsesgrader i årene skal ses i lyset af, at de to væ-
sentligste anlægsaktiver (indretning af lejemål og journalsystem) udgør 55 % af summen af mate-
rielle og immaterielle anlægsaktiver. Indretningen af lejemål, og til dels journalsystemet, er en form 
for etablerings-/engangsinvestering ifm. styrelsens etablering, hvorfor det er naturligt, at oprethold-
elsesgraden er relativt lav. Den langfristede gæld, som finansierer de materielle og immaterielle 
anlægsaktiver, er dermed ligeledes faldende i perioden. At opretholdelsesgraden er forholdsvis høj 
i 2011 skyldes fortrinsvis nyinvestering i systemet til administration af Eleftersynsordningen. 

Sikkerhedsstyrelsen har ikke haft problemer med overholdelse af lånerammen, hvor udnyttelses-
graden pr. 31.12.11 var 40,2 % svarende til en langfristet gæld på 6,5 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 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 2012, samt de interne budget-
ter, er det styrelsens forventning, at det planlagte aktivitetsniveau kan gennemføres i 2012. 
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1.4  Opgaver  og r essourcer  

1.4.1 Skematisk oversigt over opgaver og ressourcer 

    

    
 

 
  

 
 

   
  

   
  

    

      
      
  

  
 

    

   
 

    

       
 

Opgaver og ressourcer 2011 

Beløb i mio. kr. 
Indtægtsført 

bevilling 
Øvrige 

indtægter 
Omkostninger 

Andel af 
årets resultat 

0. Generel ledelse 
og administration 

0,0 0,5 12,2 -11,7 

1. Elsikkerhed 0,0 66,6 61,8 4,7 
2. Gassikkerhed 0,0 10,1 7,6 2,5 
3. Generel produkt-
sikkerhed og fyrvær-
keri 

9,2 0,4 8,1 1,5 

4. Akkreditering og 
metrologi 

4,5 0,0 4,3 0,2 

I alt 13,7 77,6 94,1 -2,8 

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 hoved-
opgaverne går således til dækning af disse ikke-fordelte omkostninger. 

For så vidt angår hovedopgave 1 ”Elsikkerhed” stammer indtægterne fra elværksafgiften, salgsind-
tægter (stærkstrømsbekendtgørelsen), autorisationsgebyrer samt IDV-indtægter. Regnskab for 
gebyr/afgifts- og IDV-områderne fremgår af afsnit 5.2 og 5.3. 

Hovedopgave 2 ”Gassikkerhed” finansieres af gasafgiften, autorisationsgebyrer 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 3,4 mio. kr. på de finanslovsfinansierede områder, et 
underskud på de gebyrfinansierede områder på 6,9 mio. kr. samt et overskud på IDV på 0,6 mio. 
kr., hvilket tilsammen giver årets resultat (underskud) på 2,8 mio. kr. 
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1.4.2  Redegørelse  for  reservation  

Sikkerhedsstyrelsen  har  i 2 011  ikke  haft  reservationer.  
 

1.5  Administrerede  udgifter o g  indtægter  
  
Sikkerhedsstyrelsen  administrerer  følgende  bevillingsområder  (på  hovedkontoniveau)  
 

       

        

  
  

 

 
 

 
 

 
  

   
   

   
 
   

     
   

     
  

  
   

    

   

 
 

 
 

 
 
 

  

   
    

  

    

  

 
  

  
   

  

   
     

  
  

   
  

  
    

   

   
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

     
   

   
   

   

   
           

Administrerede udgifter og indtægter 2011 (mio. kr.) 

Art Bevillingstyper Hovedkonti Bevil-
ling * 

Regn-
skab Bemærkninger 

Administre-
rede tilskud 
og lovbundne 
ordninger 

Reservations-
bevilling 

08.22.45 ”Fyrværkeri-
sikkerhed” 
Regnskabskreds 41710 

Udgifter 

Indtægter 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

Ordningen er under 
afvikling. Der er 
foretaget tilsagnsre-
gistrering af afgivne 
tilsagn i 2008 - der 
gives ikke yderligere 
tilsagn. Der er i 2011 
ikke annulleret 
tilsagn. Udestående 
tilsagn pr. 31.12.11 
er 0,8 mio. kr. 

Øvrige admi-
nistrerede 
udgif-
ter/indtægter 

Driftsbevilling 
08.22.41 ”Sikkerheds-
styrelsen” 
Regnskabskreds 41700 

Udgifter 

Indtægter 

100,2 

**82,4 

94,1 

**77,6 

Se afsnit 3 
(særligt 3.7) 

Anden bevilling 

08.33.01 ”Erhvervsud-
vikling m.v.” 
Regnskabskreds 41722 
(SIK administrerer alene 
underkonto 53). 

Udgifter 

Indtægter 

4,8 

0,0 

4,8 

0,0 

Der har i 2011 på 
baggrund af resul-
tatkontrakt med 
DANAK været udført 
akkrediterings- og 
metrologiopgaver for 
4,8 mio. kr. 

08.22.42 ”Tilskud til 
Ædelmetalkontrollen” 

Udgifter 

Indtægter 

2,9 

0,0 

2,9 

0,0 

Der har i 2011 på 
baggrund af kontrakt 
med FORCE været 
leveret ydelser for 
2,9 mio. kr. 

* Jf. FL11+TB11 
** Hertil kommer nettoudgiftsbevilling på (14,4 + TB -0,7) 13,7 mio. kr. 

7 



 

 

 
          

 
               

             
                

            
            

              
            

         
 

                
                 

           
                
             

        
              

         
              

 
 

        
               

                
           

                 
            

          
 

             
         

        
  

              
              

 
 

           
      

1.6  Forventninger  til ko mmende  år   

2012 byder på en række interessante større opgaver for Sikkerhedsstyrelsen. 

På resultatkontrakten er der taget bestik af det nye regeringsgrundlag med fokus på udvikling af 
grønne energiteknologier og forbrugerbeskyttelse af specielt børn og unge. Når Danmark går foran 
med en ambitiøs grøn omstilling, bør det sikres, at de erhvervs- og vækstpolitiske rammer er på 
plads. Derfor vil styrelsen på elområdet analysere de sikkerhedsmæssige aspekter i forbindelse 
med det såkaldte ”Smart Grid” koncept. Forbrugerbeskyttelse starter ved designet og udviklingen 
af et produkt. Styrelsen har på den baggrund planlagt en informationsindsats rettet mod de stude-
rende på uddannelser inden for design og produktudvikling. Indsatsen skal informere de studeren-
de om de sikkerhedsmæssige krav, der stilles til produkter. 

Eleftersynsordningen, som er et led i den nye Huseftersynsordning, træder i kraft den 1. maj 2012. 
Konkret betyder det, at mange af styrelsens medarbejdere vil være involveret i at få ordningen sat i 
gang. Ordningen spiller sammen med styrelsens eksisterende ordning med autorisation af elinstal-
latører, men organisationen skal være klar til at tage imod et forventet stort antal tilmeldinger og 
løbende administration af ordningen. Der bliver desuden lanceret de nødvendige it-værktøjer til at 
kunne facilitere eksempelvis eleftersynsrapporter. På kommunikationsfronten lanceres der hjælpe-
værktøjer i form af instruktionsvideoer til de udførende installatører, og der vil blive gennemført 
informationsindsatser rettet mod relevante målgrupper såsom husejere og ejendomsmæglere. Ef-
ter opstart vil der blive gennemført kontroleftersyn, som stikprøvevis tester kvaliteten af de udførte 
eleftersyn. 

Herudover er Sikkerhedsstyrelsens direktør formand for den tværministerielle solariearbejdsgrup-
pe, som færdiggør sit arbejde i foråret. Arbejdsgruppens formål er at kortlægge, hvordan der sikres 
øget regelefterlevelse på solarieområdet samt hvilke tiltag, der er nødvendige at sætte i værk for at 
højne og fastholde sikkerheden på solarieområdet. Arbejdsgruppen kan desuden også overveje, 
om det jf. en sundhedsfaglig vurdering er hensigtsmæssigt at forbyde unge under 18 år at gå i so-
larium. Styrelsen forventer, at arbejdsgruppens konklusioner vil medføre, at styrelsen direkte eller 
indirekte skal bidrage til en tilpasning af lovgivning eller praksis. 

Ligeledes uden for resultatkontrakten ligger der en opgave i at analysere Kommissionens nye di-
rektivforslag om energieffektivitet. Forslaget må behandles for sikkerhedsmæssige konsekvenser, 
samt hvilke konsekvenser forslaget vil have for energimålere. 

Styrelsen vil desuden have særlig fokus på effektivisering og regelforenkling. Ud over de indmeldte 
foranstaltninger til sikring af effektiv administration i staten vil styrelsen se nærmere på egen opga-
veløsning. 

Styrelsen har planlagt en modernisering af reglerne for varmefordelingsmålere og ønsker endvide-
re at forenkle reglerne på fyrværkeriområdet. 
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2. Målrapportering – Mål og resultater 

2.1  Skematisk  oversigt  

Oversigt over målopfyldelse i Sikkerhedsstyrelsens resultatkontrakt. 

      
 

  
 

  
  

 
  

 

 
        

             
     

     
 

        

       
 

    

 
       

           
   

  

    
           

 
         

      
      

       
  

      
   

  

          
       

 
         

    
     

 
        

     
      

    
    

   

       
  

 

      
 

         

                
          

  
   

                     
                 

       
                  
                 

Nr. Produkt og Mål Vægt i 
pct. 

Opfyldelse af 
resultatkrav 

Budget og 
regnskab inkl. 
fællesudgifter 
(mio. kr.) 

Score 

Elsikkerhed 
Elsikkerhed - Sikkerhedsniveauet i de danske el-installationer forbedres. 
1. Det risikobaserede el-tilsyn forbedres. 12 3 ud af 3 opfyldt 15,2/13,6 12 
2. Markedsovervågningen på området for el-

produktsikkerhed sker hurtigt og mere effek-
tivt. 

13 5 ud af 5 opfyldt 10,2/8,7 13 

3. El-tjek som indføres som led i huseftersyns-
ordningen. 

Udgået - - -

Gas-sikkerhed 
Gas-sikkerhed – Fastholde et lavt antal gasulykker 
4. Forebyggende tiltag og overvågning 13 3 ud af 5 opfyldt 

2 ikke opfyldt 
9,2/9,0 6,5 

Generel produktsikkerhed og fyrværkeri 
Produktsikkerhed - Det generelle sikkerhedsniveau forbedres gennem målrettede projekter mod problematiske produkt-
grupper. 
5. Der foretages en indsats over for to grupper 

inden for legetøj og produktsikkerhed i hen-
hold til den udarbejdede strategi for mar-
kedsovervågning, og der bliver fulgt op på 
tidligere indsatser. 

13 4 ud af 5 opfyldt 
1 ikke opfyldt 

5,5/4,6 6,5 

Fyrværkeri - Nedbringe antallet af de alvorligste fyrværkeriulykker i Danmark 
6. Kvaliteten af mindre batterier og romerlys 

forbedres. 
6 2 ud af 2 opfyldt Note 1 6 

Akkreditering og metrologi * 
7. Analyse af området for varmefordelingsmå-

lere 
9 2 ud af 2 opfyldt 0,3/0,3 9 

Fælles mål for alle områder 
8. Der formuleres og implementeres en kom-

munikationsstrategi, der dækker styrelsens 
interne og eksterne kommunikation, mini-
sterbetjening og interessenthåndtering. 

11 4 ud af 4 opfyldt 10,1/9,1 
Note 1 

11 

9. Organisationen geares til gennemførelse af 
EU-formandsskabet 

11 2 ud af 2 opfyldt Note 2 11 

10. Grænseflader til andre myndigheder 12 1 ud af 1 opfyldt Note 2 og 3 12 
Samlet for Sikkerhedsstyrelsen 26 ud af 29 50,5/45,3 87 ud 

af 100 
* Inkl. ædelmetalkontrollen. 
Note 1: De opgaver, der er målsat, vil ikke kunne løses uden den daglige drift af området. Derudover er opgaverne dele 
af større sammenhænge, hvorfor det ikke giver valide registreringer, hvis der skal føres separat regnskab for målet. 
Budget- og regnskabstal er derfor opgjort overordnet. 
Note 2: Styrelsen vurderer, at dette mål ikke kan budgetteres, da styrelsens indsats er givet af eksterne faktorer. 
Note 3: Målet vedrører flere af styrelsens områder og kan derfor ikke placeres under ét overordnet budgettal. 
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Afrapportering for de enkelte mål i resultatkontrakten. 

Indsats Målepunkt Vægt i 
% 

ELSIKKERHED – Sikkerhedsniveauet i de danske elinstallationer forbedres 

1. Elsikkerhed – Risikobaseret eltilsyn 
Implementering af stra-
tegien 2010-2012 med 
fokusområde på risiko-
baserede eltilsyn. 

a) I 2011 udarbejdes en samlet plan for implementering af det 
risikobaserede eltilsyn, og der gennemføres mindst en indsats 
inden for elinstallationer på baggrund af den risikoanalyse, der 
er foretaget ultimo 2010. 

12 
b) Sikkerhedsstyrelsen overholder en ekspeditionstid på gen-
nemsnitlig 30 kalenderdage fra gennemført driftstilsyn (dog ikke 
de sager, som involverer politiet) til ejer/bruger modtager skrift-
lig underretning om konstaterede ulovlige forhold. 
c) Andelen af tilsyn, der gennemføres som målrettede risikoba-
serede indsatser, udgør mindst 50 % af det samlede antal tilsyn 
inden for elinstallationer og netanlæg. 

a) Opfyldt. Der er udviklet et program for implementering af risikobaserede tilsyn baseret på analy-
ser af tilgængelige statistikker om brandulykker som følge af el samt en brugerundersøgelse af den 
opfattede risiko ved elinstallationer. 

Der er gennemført to proaktive tilsynskampagner: ’fællesinstallationer i etageejendomme’ og ’grill-
barer og pizzeriaer’. Kampagnerne er valgt fordi installationstyperne er forbundet med størst risiko 
jf. risikoanalysen ultimo 2010. 

b) Opfyldt. Ekspeditionstiden har i gennemsnit været på 17 dage. 

c) Opfyldt. 55 % af det samlede antal tilsyn inden for elinstallationer og netanlæg var målrettede 
risikobaserede indsatser. 

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

a) Der gennemføres indsatser målrettet hensigtsmæssig brug, 
som kan medvirke til at nedbringe antallet af komfurbrande, og 
der bliver foretaget nulpunktsmåling af elkomfurbrande, som 
skal danne grundlag for formulering af effektmål i 2012. 

13 

b) Indsatserne planlægges bl.a. på baggrund af resultaterne fra 
brandstatistikker, brugerundersøgelse, brandtekniske rapporter 
samt screening af den tekniske dokumentation og brugsvejled-
ning for nye elkomfurer. 
c) Kommunikationsindsatsen på området for elkomfurbrande 
kommer i landsdækkende medier. 
d) Ekspeditionstiden er på maksimalt 80 kalenderdage for 90 % 
af sagerne vedrørende markedskontrol (som inkluderer labora-
torieprøvning af produktet). 
e) De korrigerende handlinger, der gennemføres i 2011 som 
opfølgning på de to markedskontrolindsatser i 2010, bevirker, at 
der er fejl på 5 % færre af de pågældende produkter. 

a) Opfyldt. Der er gennemført kommunikationsindsatser for at nedbringe antallet af elkomfurbrande 
i Danmark. Tal fra Beredskabsstyrelsen viser, at der hvert år opstår omkring 500 brande i elkomfu-
rer i Danmark. Brandene medfører store materielle tab, og i værste fald koster de menneskeliv. I 
2010 skete der fem dødsfald som følge af elkomfurbrande. Mere end 60 % af elkomfurbrandene i 
Danmark skyldes brugernes uforsigtighed. 
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Indsatserne har haft følgende fem centrale budskaber: 
1. Gå aldrig fra en tændt kogeplade. 
2. Lad være med at bruge komfuret til aviser, blade og ting. 
3. Hvis du har problemer med at huske, så overvej at få installeret en komfurvagt. 
4. Alkohol og komfurer er en dårlig cocktail. Hvis du er beruset, så lad være med at bruge komfu-
ret. 
5. Hav røgalarmer i boligen – og tjek at de virker. 

Målgrupperne ‘Ældre kvinder (plus 50)’ og ‘Yngre mænd (20-30)’ er valgt, da det er i disse to grup-
per, der sker flest ulykker. 

I forhold til de ældre kvinder er der en skrevet artikel til hjælpemiddelcentralernes blad målrettet 
alle landets kommunale ældrevisitatorer. Derudover er der kørt proaktiv pressekampagne i di-
striktsblade (ugeaviser) og regionalaviser, da de rammer målgruppen godt. Herudover er rådene 
blevet givet videre på P4 ad to omgange i programmer, der rammer målgruppen godt (‘P4 Efter-
middag’ og ‘Smutvejen’). 

I forhold til de yngre mænd er der kørt radiospots i tre uger på alle landets lokalradioer samt Radio 
100 og Pop FM. Derudover er der lavet presseindsats med liveinterview i ’Go’Morgen P3’, der 
rammer målgruppen godt. 

Endelig er der gennemført nulpunktsmåling af elkomfurbrande med henblik på formulering af ef-
fektmål for 2012. 

b) Opfyldt. Indsatserne jf. pkt. 2.a er gennemført på baggrund af analyse af ulykkesstatistikker og 
erfaringer fra andre nordiske lande. Herudover er det undersøgt, om brugsvejledninger lever op til 
gældende standarder, samt om krav til advarsler og information om sikkerhed er fyldestgørende. 

c) Opfyldt. Den proaktive presseindsats for elkomfurbrande har givet omtale i de landsdækkende 
aviser (Berlingske, Politiken og JP). Kampagnen er også bragt på eb.dk, bt.dk og metroXpress. 
Herudover er den bragt i de regionale aviser og ’Go’Morgen P3’, ’Smutvejen’ på P4 og ’P4 efter-
middag’. 

d) Opfyldt. Der er en ekspeditionstid på maksimalt 80 kalenderdage for 99 % af sagerne. 

e) Opfyldt. Der er gennemført opfølgning på markedskontrolindsatser vedrørende ’Lamper og Lys-
kilder’ samt ’Rejseadaptorer’. 

For ’Lamper og Lyskilder’ har den korrigerende handling bl.a. bestået af information i form af tele-
fonisk kontakt med importører samt deltagelse på en brancheorganisations (FABA) årsmøde. Mar-
kedskontrollen resulterede i fejl på 33 % produkter mod 100 % i 2010. 

For ’Rejseadaptorer’ har den korrigerende handling bestået af, at styrelsen den 30. maj 2011 ud-
sendte en pressemeddelelse for at gøre opmærksom på problemerne med produktgruppen. Mar-
kedskontrollen viste et fald i andelen af rejseadaptorer med farlige fejl fra 22 % i 2010 til 11 % i 
2011. 
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3. Elsikkerhed – El-tjek (eleftersyn) som led i huseftersynsordningen 
El-tjek indføres som 
led i huseftersynsord-
ningen. 

a) Der fastsættes regler om administration og gennemførelse af 
el-tjek i forbindelse med Huseftersynsordningen ligesom der 
udarbejdes et el-tjek skema efter Huseftersynsordningens ka-
raktersystem samt en vejledning (manual) for udførelse af el-
tjek. 

Udgået b) Interessenter inden for elbranchen kan tilslutte sig den valgte 
model for og udformning af el-tjek skema og vejledning (manu-
al). 
c) 90 % af de adspurgte ejendomsmæglere har kendskab til de 
nye regler. 

a) Udgået, da Justitsministeriet besluttede at udskyde den koordinerede regelfastsættelse for den 
nye tilsynsordning, således at reglerne først sættes i høring primo 2012 med henblik på ikraftsæt-
telse 1. maj 2012. 

b) Udgået. Se pkt. a. 

c) Udgået. Se pkt. a. Målet optages dog i resultatkontrakten for 2012 

GASSIKKERHED – Fastholde et lavt antal gasulykker 

4. Gassikkerhed – Forebyggende tiltag og overvågning 

Konsekvenserne af varia-
tion af naturgaskvaliteten 
afdækkes, og overvåg-
ning af driften af natur-
gasinstallationer samt 
kommunikationsindsatsen 
styrkes. 

a) Der udarbejdes rapport over konsekvenserne ved variation 
af naturgaskvaliteten med fastsættelse af de tilladte naturgas-
kvaliteter på længere sigt. 

13 

b) Der udvikles et nyt overvågningssystem rettet mod driften af 
de mindre naturgasinstallationer, ligesom der iværksættes en 
kommunikationsindsats rettet imod forbrugerne og installatø-
rerne for at styrke forbrugernes og installatørernes adfærd i 
sikkerhedsmæssig henseende. 
c) Overvågningssystemet udvikles i samarbejde med natur-
gasselskaberne. Naturgasselskaberne kan tilslutte sig den 
valgte model. 
d) Rapporten dækker samtlige konsekvenser herunder sam-
fundsøkonomiske ved de to principløsninger gasblanding og / 
eller modifikation af forbrugerinstallationer. 
e) Ekspeditionstiden er på maksimalt 80 kalenderdage for 90 
% af sagerne vedrørende markedskontrol af gasmateriel. 

a) Opfyldt. Der er udarbejdet ’Rapport om sikkerhedsforholdene ved forbrugerinstallationer ved 
fremtidens varierende naturgaskvaliteter’, der bygger på 4 delrapporter: 

• en samlet rapport fra Energinet.dk om de forventede fremtidige naturgaskvaliteter i Dan-
mark og om de samfundsøkonomiske konsekvenser ved forskellige sammensætninger af 
forsyningskilder, beregnet ud fra sikkerhedsmæssige, miljømæssige og energimæssige 
konsekvenser 

• en række tekniske undersøgelser af de sikkerhedsmæssige forhold for installationer i Dan-
mark 

• en rapport fra CEN, bestilt af Kommissionen om konsekvenserne ved variation af naturgas-
kvaliteten for husholdningsanlæg på det europæiske marked samt 

• Sikkerhedsstyrelsens erfaringer i forbindelse med leverancer af tysk gas i 2010. 

Rapporten konkluderer, at der fremtidigt bør sondres mellem: 
• et normalt driftsområde samt 
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• et unormalt driftsområde under skærpet overvågning, 
da forholdene omkring det unormale driftsområde fortsat ikke er endeligt afklaret. 

Det foreslås, at der etableres et aktivt beredskab, med henblik på i en treårig periode at overvåge 
konsekvenserne ved naturgas i det unormale driftsområde. 

b) Ikke opfyldt. Indholdet af overvågningssystemet er først besluttet i forbindelse med færdiggørel-
se af rapport ultimo 2011, jf. pkt. a. 

Der er dog i 2011 iværksat en kommunikationsindsats, da der er udsendt pressemeddelelse rettet 
mod den almindelige forbruger, hvori der opfordres til at få serviceret naturgasanlægget med pas-
sende intervaller. Der er endvidere udsendt en meddelelse til de autoriserede vvs-installatører i 
forbindelse med ophævelse af gasreglementets afsnit C-11, hvor krav og ansvarsfordeling i forbin-
delse med opstart og servicering af gasanlæg præciseres. 

c) Ikke opfyldt jf. pkt. b. 

d) Opfyldt. Rapporten indeholder et selvstændigt afsnit om de samfundsmæssige omkostninger 
ved ændring af gaskvaliteten, herunder de to scenarier: gasblanding og modifikation af installatio-
ner er behandlet efter modeller anvendt af Energistyrelsen ved større energiprojekter. 

Rapporten viser, at det er billigst samfundsøkonomisk at udvide variationsområdet for naturgas-
kvaliteterne i Danmark. 

e) Opfyldt. Der er en ekspeditionstid på maksimalt 80 kalenderdage for 100 % af sagerne. 

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

5. Produktsikkerhed – Markedsovervågning 
Der foretages en ind-
sats over for to grup-
per inden for legetøj 
og produktsikkerhed i 
henhold til den udar-
bejdede strategi for 
markedsovervågning. 

a) Der gennemføres to indsatser, hvor én skal foregå i samarbej-
de med en anden produktsikkerhedsmyndighed eller med SKAT. 
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b) Ekspeditionstiden er på maksimalt 80 kalenderdage for 90 % 
af sagerne vedrørende markedskontrol (som inkluderer laborato-
rieprøvning af produktet) for området generel produktsikkerhed. 
c) Sikkerhedsstyrelsen følger op på mindst en markedsovervåg-
ningsindsats. Der skal være 10 % færre alvorlige fejl på de vurde-
rede produkter som resultat af de iværksatte handlinger, som er 
blevet gennemført mellem de to markedsovervågningsindsatser 
på samme område. 
d) Gennem en kommunikationsindsats over for brugerne af 
mindst én produktgruppe, fx typer af legetøj, hvor det har vist sig, 
at der er et højt antal personskader som følge af fejlagtig brug af 
produktet, nedbringes antallet af personskader ved produktet 
med 5 %. 

e) Kommunikationsindsatsen gennemføres i samarbejde med 
min. to andre myndigheder / organisationer. 

a) Opfyldt. Der er gennemført to indsatser: ’Snore i børnetøj’ og ’Smådele i tøjdyr’, hvor sidstnævn-
te er gennemført i samarbejde med SKAT. 

Indsatsen ’Snore i børnetøj’ er valgt med det formål, at forhindre snore i børnetøj i hoved- og hals-
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området til børn under 7 år på markedet. Indsatsen viser, at antallet af alvorlige fejl i tøj til børn i 
alderen 0 til 7 år på markedet i 2011 er faldet sammenlignet med markedet i 2010. 14 % af det 
undersøgte tøj i 2011 havde alvorlige fejl, hvor 26 % af det undersøgte tøj i 2010 havde alvorlige 
fejl. Herudover har styrelsen fået en viden om effekten af indsatsen ud fra den efterfølgende eva-
luering. 

Indsatsen ’Smådele i tøjdyr’ er valgt da tidligere indsatser har vist, at mange tøjdyr er mærket "Ad-
varsel. Ikke egnet for børn under 36 mdr.", selv om legetøjstypen tøjdyr henvender sig til netop 
denne aldersgruppe. Indsatsen viser, at der fortsat findes tøjdyr med advarselsmærkning om, at de 
er farlige for børn i aldersgruppen 0-3 år. Problemet synes dog at være aftagende, idet indsatsen 
viser, at det primært er legetøj, som er produceret tidligere, der er fejlmærket. 

Indsatsen ’Smådele i tøjdyr’ er foregået i samarbejde med SKAT. Samarbejdsaftalen med SKAT er 
afprøvet, og den fungerer efter hensigten. Der skal kun foretages mindre ændringer for at sikre en 
entydig identifikation af legetøj. 
b) Opfyldt. Der er en ekspeditionstid på maksimalt 80 kalenderdage for 98 % af sagerne. 

c) Opfyldt. Der er gennemført opfølgning på markedskontrolindsatser vedrørende ’Snore i børne-
tøj’. 

Målet for indsatsen er, at max. 10 stykker tøj ud af 42 må fejle alvorligt svarende til 10 % færre 
alvorlige fejl i forhold til indsatsen i 2010. Resultatet af overvågningsindsatsen i 2011 viser, at 6 
stykker tøj ud af 42 havde alvorlige fejl. 
d) Ikke opfyldt. Tal fra Statens Institut for Folkesundhed(SIF) viser, at de danske skadestuer i 2009 
behandlede cirka 8.300 børn for skader efter trampolinuheld. Der er flere årsager til skaderne, men 
størstedelen af dem skyldes forkert anvendelse. 

I samarbejde med Forbrugerrådet og Børneulykkesfonden er informationsindsatsen ”Hop med ho-
vedet!” gennemført. Indsatsen havde til hensigt at skabe større viden hos forbrugerne om den kor-
rekte brug af trampolinen. 

Indsatsen bestod af: 
• En film henvendt til børnene. Filmen vises i biografen før alle børnefilm i et år. Filmen er 

også vist i OBS 
• Hjemmesiden www.hopmedhovedet.dk 
• En proaktiv presseindsats 
• Information om de fem gode råd i trampolinemballagen 
• Annoncering i bl.a. Anders And og i diverse gratismagasiner 
• En proaktiv presseindsats til dagblade, ugeaviser og netmedier. 

Resultatkontraktmålet for 2011 tager udgangspunkt i tal fra Statens Institut for Folkesundhed (SIF). 
Efter fastsættelsen af målet om nedbringelse af antal skader med 5 %, har det vist sig, at SIF ikke 
længere foretager registreringen og dermed ikke kan levere en brugbar ulykkesstatistik for 2011. 

Der kan derfor ikke redegøres fyldestgørende for opfyldelsen af målet. 
e) Opfyldt. Kommunikationsindsatsen er gennemført i samarbejde med Børneulykkesfonden og 
Forbrugerrådet. 

14 



 

 

 

          

    
   

   
  

           
       

          
      

          
  

          
          

         
        

              
               
 

 
              

      
    
        
         

 
              

      
         

 
            

               
                

               
 
 

          
      

       
    

 
        

       
         

  
       

        
    

FYRVÆRKERI – Nedbringe antallet af de alvorligste fyrværkeriulykker i Danmark 

6. Fyrværkeri – Markedsovervågning 
Kvaliteten af mindre 
batterier og romerlys 
skal forbedres. 

a) 40 sager i 2011 koncentreres om mindre batterier og romerlys. 
Disse 40 fyrværkeriartikler funktionstestes, eller der foretages 
vejninger af det pyrotekniske indhold, der kan have indflydelse på 
effekternes sprænghøjde. Forud for kontrollen orienteres bran-
chen om indsatsen, og der opfordres til og vejledes om egenkon-
trol. 6 

b) Andelen af ulykker med batterier og romerlys skal i nytårsdøg-
net 2011/12 udvise en faldende tendens i det samlede antal fyr-
værkeriulykker i forhold til nytårsdøgnet 2009/2010 og må højst 
udgøre 67 ulykker af det samlede antal fyrværkeriulykker. 

a) Opfyldt. Der er afholdt informationsmøde for branchen den 27. april 2011. Branchen blev infor-
meret omkring indsatsen og hvilke tiltag, der sættes i gang for at sikre overholdelse af fyrværkeri-
loven. 

40 batterier er i 2011 blevet undersøgt, og der er truffet følgende 39 afgørelser: 
• 16 om tilbagetrækning fra markedet 
• 2 om ommærkning 
• 3 om ændring af konstruktion inden salg 
• 18 hvor artiklerne fortsat kan sælges til forbrugerne. 

10 romerlys er i 2011 blevet undersøgt, og der er truffet følgende 10 afgørelser: 
• 5 om tilbagetrækning fra markedet 
• 5 hvor artiklerne fortsat kan sælges til forbrugerne. 

b) Opfyldt. Opgørelserne fra Ulykkes Analyse Gruppen ved Odense Universitetshospital viser, at 
antallet af ulykker i nytårsdøgnet 2011/2012 er 231, hvoraf 41 skyldes batterier. De tilsvarende tal 
for nytårsdøgnet 2009/2010 var 237, hvoraf 69 skyldtes batterier. Det giver et fald i andelen af 
ulykker med batterier fra 29 % i nytårsdøgnet 2009/2010 til 18 % i nytårsdøgnet 2011/2012. 

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

7. Metrologi – Grundlag for ny regulering 
Analyse af området for 
varmefordelingsmålere. 

a) Der gennemføres analyse af alle perspektiver omkring varme-
fordelingsmålere, der har betydning for behandlingen af tvistsa-
ger med henblik på at forbedre regelgrundlaget og nedbringe 
sagsbehandlingstiden. 9 
b) Erhvervsfremmeindsatsen på akkreditering og metrologi giver 
større effekt for de danske virksomheder (strategisk flerårigt 
mål), jf. bilag 1. 
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a) Opfyldt. Der er udarbejdet tre notater omkring varmefordelingsmålere: 
• ’Beskrivelse af større sager på varmefordelingsområdet’, som bl.a. gennemgår alle de 12 

større klagesager/tvister, der har været siden 2006, hvor Sikkerhedsstyrelsen overtog om-
rådet. 

• ’Beskrivelse af de problemområder, der knytter sig til bekendtgørelse nr. 70 om kontrol 
med varmefordelingsmålere, der anvendes som grundlag for fordeling af varme’. 

• ’Fremtidig regulering af varmefordelingsmåling – opstilling af scenarier’, hvor der opstilles 
fem scenarier for fremtidig regulering med vurdering af fordele og ulemper for hvert enkelt 
scenarie. 

b) Opfyldt. På akkrediteringsområdet har DANAK gennemført en ny brugerundersøgelse om til-
fredsheden ved DANAKs ydelser, der viser forbedringer set i relation til en tilsvarende undersøgel-
se i 2006. 

På metrologiområdet har styrelsen gennemført en brugerundersøgelse blandt de primære interes-
senter, der viser en lille forbedring set i relation til styrelsens brugerundersøgelse i 2007. 

PÅ TVÆRS AF OMRÅDER 

8. Kommunikation & ministerbetjening 
Formulering og implementering af styrel-
sens interne og eksterne kommunikati-
onsstrategi samt kvalitet i ministersags-
behandlingen. 

a. Der iværksættes 3 konkrete initiativer, som 
skal understøtte strategiens implementering i 
styrelsen. 

11 

b. Presseteamet kender og forstår styrelsens 
pressepolitik, der er en del af strategien1 , og 95 % 
af styrelsens øvrige medarbejdere, som håndte-
rer presse i 2011, agerer efter styrelsens presse-
politik. 
c. Minimum 95 % af alle direkte og indirekte mini-
sterbetjeningssager er afleveret rettidigt. 
d. Minimum 20 % af alle ministerbetjeningssager i 
2011 er direkte ministerbetjeningssager. 

a) Opfyldt. Der er udarbejdet en ny samlet kommunikationsstrategi for styrelsen, og der er iværksat 
tre konkrete aktiviteter til at understøtte styrelsens nye kommunikationsstrategi. De gennemførte 
aktiviteter var: 

• Præsentation på fællesmøde 
• Ophængning af plakater på strategiske steder i huset 
• Uddybende præsentation af strategien i de faglige teams. 

b) Opfyldt. Det er ved udsendelse af spørgeskema i presseteamet undersøgt, om medlemmerne 
kender og forstår pressepolitikken. Alle teamets medlemmer har besvaret spørgeskemaet korrekt. 

Resten af styrelsens medarbejdere, der kan komme i kontakt med pressen, har fået tilsendt et 
spørgeskema. Her har alle også svaret korrekt. 

c) Opfyldt. Alle ministerbetjeningssager er afleveret rettidigt i 2011. 

d) Opfyldt. 12 ud af 37 sager er direkte ministerbetjeningssager i 2011. Dette svarer til 32 %. 

1 Undersøges ved hjælp af intern survey. 100 % procent af respondenterne skal kende pressepolitikken for 
at målet kan godkendes. 
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9. Formandskab 2012 
Effektiv håndtering af 
sager under formand-
skabet. 

a) Der udarbejdes formandskabsprogrammer og drejebøger for de sa-
ger, der skal håndteres under dansk EU-formandskab i 2012. Foreløbi-
ge udkast til formandskabsprogrammer og drejebøger er udarbejdet 
inden 1. oktober 2011, med henblik på endelig færdiggørelse inden 
udgangen af 2011. 11 
b) Arbejdet i forbindelse med formandskabet sker inden for rammerne 
af koncernprojektet, og udføres uden væsentlige processuelle proble-
mer. Vurderes af de koncernprojektansvarlige i Internationalt Sekretari-
at. 

a) Opfyldt. Alle leverancer leveret til tiden. 

b) Opfyldt. Departementet har vurderet, at styrelsens arbejde i forbindelse med formandsskabet er 
sket inden for rammerne af koncernprojektet, og at styrelsen har udført de pågældende opgaver 
uden væsentlige processuelle problemer. 

10. Grænseflader til andre myndigheder 
Afklaring af grænse-
flader i forhold til an-
dre myndigheder. 

a) Der indgås aftaler med relevante myndigheder om løsning af græn-
sefladeproblematik på 6 ud af de 8 væsentligste områder. 12 

a) Opfyldt. Der er med ikrafttrædelse pr. 1. januar 2012 indgået en samarbejdsaftale med Arbejds-
tilsynet med det formål at fastlægge den fremtidige afgrænsning mellem Sikkerhedsstyrelsen og 
Arbejdstilsynet på 6 væsentlige grænseområder. Herudover er der aftalt en procedure for det frem-
tidige samarbejde på disse områder. De 6 områder omfatter: 

• Elsikkerhed på maskiner 
• Elkomponenter omfattet af både maskindirektivet og lavspændingsdirektivet 
• Elkomponenter nu omfattet af maskindirektivet 
• Forbrugerprodukter omfattet af maskindirektivet 
• ATEX-komponenter (komponenter til eksplosionsfarlige lokaliteter) 
• Biogasanlæg. 
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2.2  Uddybende  analyser  og v urderinger  
 
Vigtige  mål  til  analysen  
 
Mål 6 :  Kvaliteten  af  mindre  batterier  og  romerlys  skal f orbedres.  
 
Styrelsen  har  gennemført  en  indsats  rettet  mod  mindre  batterier  og  romerlys.  
 
Opgørelser  fra  Ulykkes  Analysegruppen  Gruppen  ved  Odense  Universitetshospital  viser,  at  en  stor  
del  af  fyrværkeriulykker  skyldes  batterier.  Fra  nytårsdøgnet  2009/2010  til  2010/2011  er  der  sket  en  
stigning  i  andelen  af  ulykker  med  batterier  i  forhold  til  det  samlede  antal  ulykker  fra  29  %  til  33  %.  
En  holdningsundersøgelse  foretaget  af  Ennova  i  september  2010  viser  desuden,  at  fyrværkeri,  
herunder  batterier  og  romerlys,  er  den  produktgruppe  under  Sikkerhedsstyrelsens  myndighedsom-
råde,  som  forbrugerne  finder  mest  usikkert  at  anvende.  
 
Fyrværkeribranchen  blev  i  april  måned  2011  orienteret  om  indsatsen  og  hvilke  tiltag,  der  var  plan-
lagt  for  at  sikre,  at  fyrværkerilovgivningen  blev  overholdt.  40  batterier  og  10  romerlys  blev  udtaget  
til t est,  hvor  flest  produkter  blev  undersøgt  for  funktionsfejl,  da  de  farligste  fejl  skyldes  funktionsfejl.  
 
Undersøgelserne  viste,  at  under  halvdelen  af  de  undersøgte  artikler  kunne  godkendes.  Importø-
rerne  måtte  trække  16  af  de  undersøgte  batterier  tilbage  fra  markedet  og  5  af  de  undersøgte  ro-
merlys  måtte  trækkes  tilbage.  Det  er  styrelsens  vurdering,  at  de  fortsat  mange  fejlbehæftede  fyr-
værkeriartikler  skyldes  mangelfuld  produktionskontrol  fra  fabrikanterne  og  importørerne.  
 
Ulykkesopgørelsen  for  nytårsdøgnet  2011/2012  viser,  at  andelen  af  ulykker  med  batterier  er  faldet  
til  18  %.  Som  det  fremgik  af  den  efterfølgende  presseomtale,  så  skyldes  en  del  af  årets  ulykker  
med  batterier  fortsat,  at  der  er  funktionsfejl  ved  batterierne.  Sikkerhedsstyrelsen  vurderer,  at  faldet  
i  andelen  af  ulykker  er  en  kombination  af  styrelsens  målrettede  indsats  mod  produkterne  samt  det  
faktum,  at  vejret  i  nytårsdøgnet  var  stille  og  til d els  tåget.  
 
Målets  resultat  er  generelt  positivt  og  vurderes  at  være  tilfredsstillende  i  forhold  til  at  opfylde  styrel-
sens  mission  om  at  skabe  tryghed.  
 
 
Mål  8:  Formulering  og  implementering  af  styrelsens  interne  og  eksterne  kommunikationsstrategi  
samt  kvalitet  i  ministersagsbehandlingen.  
 
Målopfyldelsen  vedrørende  styrelsens  interne  og  eksterne  kommunikationsstrategi  er  beskrevet  i  
afsnit  1.2.2.  Med  en  kommunikationsstrategi  kan  styrelsen  sikre,  at  der  sker  en  prioritering  af  
kommunikationsindsatserne  så  styrelsens  overordnede  strategiske  målsætning  understøttes  bedst  
muligt.  
 
Direktionssekretariatet  har  haft  særlig  fokus  på  at  behandle  ministerbetjeningssager  som  direkte  
ministerbetjeningssager.  Resultatet  på  32  %  direkte  ministerbetjeningssager,  uden  at  det  har  haft  
indflydelse  på  afleveringsfristerne,  vurderes  at  være  meget  tilfredsstillende.  
 
Målets  resultater  har  samlet  set  været  positive  og  vurderes  at  være  tilfredsstillende  i  forhold  til  at  
opfylde  styrelsens  mission  om  at  skabe  tryghed.  
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Udgået  mål  
 
Mål 3 :  El-tjek  (eleftersyn)  indføres  som  led  i  Huseftersynsordningen.  
 
Styrelsen  har  brugt  mange  ressourcer  på  at  fastsætte  regler  om  administration  og  gennemførelse  
af  den  kommende  Eleftersynsordning  i  forbindelse  med  Justitsministeriets  modernisering  af  Husef-
tersynsordningen.  Efter  intens  inddragelse  af  relevante  interessenter,  var  alle  regler  og  procedurer  
for  eleftersynet  udarbejdet  ved  afslutningen  af  2011,  men  da  Justitsministeriet  besluttede  at  udsky-
de  den  koordinerede  regelfastsættelse  for  den  nye  tilsynsordning,  vil  reglerne  først  blive  sendt  i  
høring  primo  2012  med  henblik  på  ikraftsættelse  1.  maj 2 012.   
 
Som  følge  af  udskydelsen  udgik  målet  af  resultatkontrakten.  Mål  3.  c)  optages  i  resultatkontrakten  
for  2012.  
 
 
Delvist  opfyldte  mål  
 
Mål  4:  Konsekvenserne  af  variation  af  naturgaskvaliteten  afdækkes,  og  overvågning  af  driften  af  
naturgasinstallationer  samt  kommunikationsindsatsen  styrkes.  
 
Som  en  følge  af  den  fremtidige  forsyningssituation  med  udenlandsk  naturgas,  har  Sikkerhedssty-
relsen  i  2011  gennemført  mange  analyser  for  at  kunne  fastsætte  grænseværdier  for  en  tilladelig  
variation  af  naturgaskvaliteten  af  hensyn  til  sikkerheden  ved  det  tilsluttede  udstyr.  Arbejdet  er  ble-
vet  udført  i  tæt  samarbejde  med  Energinet.dk  og  Dansk  Gasteknisk  Center,  der  begge  har  bidraget  
med  egne  rapporter.  Således  har  Energinet.dk  udarbejdet  en  rapport  om  de  forventede  fremtidige  
naturgaskvaliteter  og  om  de  samfundsøkonomiske  konsekvenser  ved  forskellige  sammensætnin-
ger  af  forsyningskilder,  beregnet  ud  fra  sikkerhedsmæssige,  miljømæssige  og  energimæssige  
konsekvenser.  
 
Ved  årets  slutning  kunne  Sikkerhedsstyrelsen  færdiggøre  analysearbejdet  i  form  af  en  egen  rap-
port,  som  konkluderer,  at  der  fremover  må  sondres  mellem  et  normalt  driftsområde  for  naturgas-
kvaliteten  samt  et  unormalt  driftsområde  med  skærpet  overvågning  i  form  af  et  aktivt  beredskab  
bestående  af  naturgasselskaberne,  Energinet.dk  samt  Sikkerhedsstyrelsen.  
 
Som  følge  af  at  mange  af  de  delrapporter,  som  styrelsens  rapport  bygger  på,  først  blev  færdige  
sent  på  året,  har  det  ikke  været  muligt  for  styrelsen  at  få  beskrevet  overvågningssystemet  i  samar-
bejde  med  naturgasselskaberne,  hvorfor  mål  4.  b)  og  4.  c)  i  resultatkontrakten  ikke  blev  opfyldt  og  
det  samlede  mål 4   kun  blev  delvist  opfyldt.  
 
Mål  5:  Der  foretages  en  indsats  over  for  to  grupper  inden  for  legetøj  og  produktsikkerhed  i  henhold  
til d en  udarbejdede  strategi f or  markedsovervågning.  
 
Sikkerhedsstyrelsen  gennemførte  i  2011  i  samarbejde  med  Forbrugerrådet  og  Børneulykkesfon-
den  en  særlig  målrettet  kommunikationsindsats  for  anvendelse  af  trampoliner  under  navnet  ”Hop  
med  hovedet!”.  Indsatsen  blev  gennemført  med  succes  jf.  afrapporteringen  i  den  skematiske  over-
sigt  (afsnit  2.1),  men  det  forventede  fald  i  antallet  af  uheld  og  ulykker  med  børns  anvendelse  af  
trampoliner  kunne  ikke  verificeres,  da  Statens  Institut  for  Folkesundhed  i  mellemtiden  er  stoppet  
med  ulykkesregistreringen  på  dette  område.  
 
Der  kan  derfor  ikke  redegøres  for  opfyldelsen  af  mål 5 .d),  i r elation  til,  om  indsatsen  har  medført,  at  
antallet  af  personskader  ved  anvendelse  af  trampoliner  er  nedbragt  med  5  %.  Resultatkontraktens  
mål 5   for  produktsikkerhed  er  derfor  kun  delvist  opfyldt.  
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3.  Regnskab  

3.1  Anvendt  regnskabspraksis   

Den anvendte regnskabspraksis følger retningslinjerne 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. 31.12.11 opgjort i henhold til Økonomistyrelsens vejledning ”Bereg-
ning og bogføring af feriepengeforpligtelser”, hvilket i 2010 betød en ændring i opgørelsesprincip-
pet. Tidligere har Sikkerhedsstyrelsen opgjort forpligtelsen iht. "going concern”-betragtningen og 
derfor indregnet pension (da medarbejderne får både løn og pension, når de holder ferie). 
Moderniseringsstyrelsen (MODST) har også for 2011 fastholdt, at pension ikke skal indregnes. 
MODST har tilkendegivet, at de vil revurdere princippet i foråret 2012. Fuld indregning af pension i 
hensættelsen pr. 31.12.11 ville have belastet regnskabet med ca. 1,1 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 2011 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 mTID. 
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3.2  Resultatopgørelse   

Sikkerhedsstyrelsens omkostningsbaserede resultatopgørelse for hele hovedkonto 08.22.41. 

Resultatopgørelse 2011 
Beløb i mio. kr. 

2010 2011 2012 (Budg. ) 
Note Ordinære driftsindtægter 

Indtægtsført bevilling 
Bevilling -15,5 -13,7 -14,5 
Reserveret af indeværende års bevillinger 0 0 0 
Anvendt af tidligere års reserverede bevil. -0,6 0 0 

Indtægtsført bevilling i alt -16,1 -13,7 -14,5 
Salg af varer og tjenesteydelser -5,8 -6,1 -5,9 
Tilskud til egen drift 0 0 0 
Gebyrer -72,5 -71,4 -73,9 

Ordinære driftsindtægter i alt -94,4 -91,2 -94,3 

Ordinære driftsomkostninger 
(4) Ændring i lagre/vareforbrug 0,5 0,7 0,2 

Forbrugsomkostninger 
Husleje 3,4 3,5 3,7 
Andre forbrugsomkostninger 0 0 0 

Forbrugsomkostninger i alt 3,4 3,5 3,7 
Personaleomkostninger 

Lønninger 45,6 49,3 48,9 
Pension 7,0 7,5 7,9 
Lønrefusion -2,3 -2,4 -2,0 
Andre personaleomkostninger 0,4 -0,2 0,5 

Personaleomkostninger i alt 50,7 54,2 55,3 
Af- og nedskrivninger 2,6 3,3 3,7 
Andre ordinære driftsomkostninger 30,0 30,7 30,7 

Ordinære driftsomkostninger i alt 87,2 92,5 93,6 

Resultat af ordinær drift -7,2 1,3 -0,7 

Andre driftsposter 
Andre driftsindtægter -0,1 -0,1 -0,0 
Andre driftsomkostninger 1,1 1,3 2,5 

Resultat før finansielle poster -6,2 2,5 1,8 

Finansielle poster 
Finansielle indtægter -0,2 -0,1 -0,1 
Finansielle omkostninger 0,5 0,4 0,3 

Resultat før ekstraordinære poster -5,9 2,8 2,0 

1 Ekstraordinære poster 
Ekstraordinære indtægter 0 0 0 
Ekstraordinære omkostninger 0 0 0 

Årets resultat (positivt beløb = underskud) -5,9 2,8 2,0 

  

    
  

 
   

    
          
               
                   
                    
            
              
            
          
       
    
     

            
          
               
                
           
          
               
               
               
                
          
             
             
       
    
       
   
    
           
           
      
    
     
           
           
       
   
    
          
          
        

               
               

               

Anmærkning: Noterne til resultatopgørelsen findes i afsnit 5.1. Budget 2012 er styrelsens interne budget af 
06.02.12, hvor der er foretaget justering ift. FL12 for bl.a. forventet TB12 samt ændrede dispositionsmuligheder 
(overført overskud og uudnyttet lønsumsloft) som følge af, at resultatet for 2011 nu er kendt. 
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Som det fremgår af resultatopgørelsen, har der i 2011 været et samlet merforbrug på driftsbevillin-
gen på 2,8 mio. kr. svarende til en overskudsgrad på -3,1 %. 
Det samlede merforbrug på 2,8 mio. kr. udgøres af et nettounderskud på 6,9 mio. kr. på de gebyr-
finansierede områder (se bilag 5.3. ”Gebyrfinansieret virksomhed”), et mindreforbrug på 3,4 mio. 
på de finanslovsfinansierede aktivitetsområder ekskl. IDV samt et samlet overskud på IDV-
aktiviteterne (indtægtsdækket virksomhed) på 0,6 mio. kr. 
Der var oprindeligt i finansloven budgetteret med et samlet merforbrug på 2,2 mio. kr., hvilket stort 
set svarer til det opnåede resultat. Der er undervejs i finansåret foretaget diverse budgetjusterin-
ger, bl.a. som følge af det forberedende arbejde før idriftsættelse af Eleftersynsordningen. 

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”. 

         
                                                              

   
    

   
                                          
                                            
                                            
          
 

Resultatdisponering 2011 
Beløb i mio. kr. 

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

-2,8 
0 
0 
0 

-2,8 

Årets resultat er disponeret til overført overskud jfr. nedenfor. 
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3.3  Balancen  

Sikkerhedsstyrelsens balance pr. 31.12.11 for hele hovedkonto 08.22.41. 

   
    

                   
       

            

          

              

              

              

         

            

         

         

           

            

               

            

           

         

             

           

         

           

       
    

  

           

           

       
    

  

         

        

              

             

            

              
 

               
            

                 
                

        
 

             
    

 

Balance pr. 31.12.11 
Beløb i mio. kr. 

Aktiver 2010 2011 Passiver 2010 2011 
Note Anlægsaktiver Note Egenkapital 

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

Færdiggjorte udviklingsprojekter 3,6 1,6 Opskrivninger - -

Erhvervede koncessioner, patenter m.v. - - Overført overskud (gebyrvirk.) 4,4 -2,5 

Udviklingsprojekter under opførelse - 1,3 Overført overskud (øvrige områder) 2,8 6,9 

Immaterielle anlægsaktiver i alt 3,6 2,9 Egenkapital i alt 8,7 5,9 

3 Materielle anlægsaktiver 

Grunde, arealer og bygninger 3,5 3,1 

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

Transportmateriel 0,4 0,6 

Produktionsanlæg og maskiner - -

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

Igangværende arbejder for egen regning - - FF4 Langfristet gæld 8,0 6,5 

Materielle anlægsaktiver i alt 4,0 3,7 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 8,0 6,5 

Anlægsaktiver i alt 9,1 8,1 

Omsætningsaktiver 

4 Varebeholdninger 0,9 0,5 Kortfristede gældsposter 

Tilgodehavender 2,6 3,9 
Leverandører af varer og tjeneste-
ydelser 4,5 7,2 

Værdipapirer - - Anden kortfristet gæld 1,0 1,4 

Likvide beholdninger Skyldige feriepenge 7,1 7,8 

FF5 Uforrentet konto 12,1 11,0 
Igangværende arbejder for fremmed 
regning - -

FF7 Finansieringskonto 6,6 7,2 Reserveret bevilling - -

Andre likvider 0,0 0,0 Periodeafgrænsningsposter - -

Likvide beholdninger i alt 18,7 18,2 Kortfristet gæld i alt 12,5 16,3 

Omsætningsaktiver i alt 22,1 22,6 Gæld i alt 20,5 22,8 

Aktiver i alt 31,2 30,7 Passiver i alt 31,2 30,7 

Anmærkning: Noterne til balancen findes i afsnit 5.1. 

Som det fremgår, er den samlede balancesum faldet lidt ift. 2010, hvilket bl.a. skyldes overførslen 
af det negative resultat til egenkapitalen samt at opretholdelsesgraden ligger væsentligt under 
100 %. Årsagen til, at der ikke sker reinvestering i takt med afskrivningen af de materielle og imma-
terielle anlægsaktiver, skal ses i lyset 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 på næste side. 
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3.4  Egenkapitalforklaring   

Specifikationen af udviklingen i Sikkerhedsstyrelsens egenkapital for hele hovedkonto 08.22.41. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

              
                

          
           

       

 
      

     
  
    

    
   
 
    
     
    

  
    

Egenkapitalforklaring 
Beløb i mio. kr. 2010 2011 

Egenkapital primo 2,8 8,7 

Startkapital primo 
+ Ændring i startkapital 

1,5 
0 

1,5 
0 

Startkapital ultimo 1,5 1,5 

Overført overskud primo 
+ Overført fra årets resultat 

1,3 
5,9 

7,2 
-2,8 

Overført overskud ultimo 7,2 4,4 

Egenkapital ultimo 8,7 5,9 

Som det fremgår, har Sikkerhedsstyrelsen ved udgangen af 2011 en samlet egenkapital på 5,9 
mio. kr. Akkumuleret overført overskud udgør heraf netto 4,4 mio. kr. sammensat af -2,5 mio. kr. 
vedrørende gebyrfinansierede områder og 6,9 mio. kr. vedrørende ikke gebyrfinansierede områ-
der. Det akkumulerede nettounderskud vedrørende gebyrområderne skal udlignes over de næste 
år – se bilag 5.3. ”Gebyrfinansieret virksomhed”. 

Sikkerhedsstyrelsen har i 2011 ikke overskredet disponeringsreglerne/lånerammen. 

3.5  Opfølgning p å  likviditetsordningen   

     
       
      

   
     

 
            

               
                
        

Oversigt over udnyttelse af lånerammen 
Beløb i mio. kr. 2010 2011 
Saldo FF4 Langfristet gæld 8,0 6,5 
Låneramme 16,1 16,1 
Udnyttelsesgrad 49,9 % 40,2 % 

Jf. balancen udgør den regnskabsmæssige værdi af immaterielle og materielle anlægsaktiver 6,6 
mio. kr. Forskellen på 0,1 mio. kr. mellem værdien af immaterielle og materielle anlægsaktiver og 
den langfristede gæld skyldes afskrivninger og anskaffelser i 4. kvartal (hhv. 1,3 og 1,4 mio. kr.), 
hvor låne-/likviditetstilpasningen er foretaget efter årsafslutningen (30.01.12). 
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3.6  Opfølgning p å  lønsumsloft  

Opfølgning på overholdelse af lønsumsloftet samt opgørelse af akkumuleret lønsumsopsparing 
(akkumuleret uudnyttet lønsumsloft) pr. 31.12.11 for hele hovedkonto 08.22.41. 

Opfølgning på lønsumsloftet 

Beløb i mio. kr. Akk. opsparing 
ult. 2009 2010 2011 

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

48,8 
2,4 

0 

51,9 
0,2 

0 
Lønsumsloft i alt 51,2 52,1 

Lønforbrug: 
Samlet lønsumsforbrug 
Lønsum uden for lønsumsloft * 

50,7 
-3,4 

54,2 
-3,0 

Lønsum indenfor lønsumsloft 47,3 51,2 
Årets opsparing 3,9 0,9 
Akkumuleret opsparing ultimo året / 
(akkumuleret uudnyttet lønsumsloft) 0,2 4,1 5,0 

   

       
    

 

 
   

        
        
            

      
    

    
        
           

      
     

      
      

                  
 
 

* Der er i 2011 forbrugt 3,0 mio. kr. i lønsum til IDV-aktiviteter, som er udenfor lønsumsloftet. 

 

 
          

          
 

 
   

 
3.7 Bevillingsregnskabet 

     

     
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
  
 

 
 
 
 
 

       

  
 

      

       

       

         

 
              

            
                
              
              

               
           

             
                
           

Bevillingsregnskab 2011 (§ 08.22.41.) 

Budget Regnskab 
Beløb i mio. kr. 2011 2010 

(FL+TB11) 

Regnskab 
2011 

Difference 
(budget 
og regn-
skab) 

Budget 
2012 
(FL12) 

Budget 
2012 

(internt/ 
revideret 
budget) 

Nettoudgiftsbevil-
ling 15,5 13,7 13,7 - 12,8 14,5 

Nettoforbrug af 
reservation 0,6 1,9 - -1,9 - -

Indtægter 78,6 82,4 77,6 -4,8 83,1 79,7 

Udgifter -88,9 -100,2 -94,1 6,1 97,0 96,2 

Årets resultat 5,9 -2,2 -2,8 -0,6 -1,1 -2,0 

Som det fremgår af bevillingsregnskabet, har der i 2011 været et samlet merforbrug på driftsbevil-
lingen på 2,8 mio. kr. svarende til en overskudsgrad på -3,1 %. 
Der var oprindeligt i finansloven budgetteret med et samlet merforbrug på 2,2 mio. kr., hvilket stort 
set svarer til det opnåede resultat. Der er undervejs i finansåret foretaget diverse budgetjustering 
er, bl.a. som følge af det forberedende arbejde før idriftsættelse af Eleftersynsordningen. 
I forhold til budgettallene for 2012 viser den næstsidste kolonne budgettet i henhold til FL12 (oprin-
deligt budget). Den sidste kolonne viser Sikkerhedsstyrelsens seneste interne budget (06.02.12), 
hvor der er foretaget justering ift. FL12 for bl.a. forventet TB12 samt ændrede dispositionsmulighe-
der (overført overskud og uudnyttet lønsumsloft) som følge af, at resultatet for 2011 nu er kendt. 
Der budgetteres i 2012 med et underskud/merforbrug på 2,0 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 å rets  resultat  ikke  ekstraordinære  poster.   
 
 
Note  2:  Immaterielle  anlægsaktiver  

  

    
 

 
 

   

     

 

 

   

   

   

      

    

 

      

  

    

   
 

    

      
 

    

 

 

    

   

Immaterielle anlægsaktiver 

Beløb i mio. kr. 
Færdiggjorte 
udviklings-
projekter 

Kostpris pr. 01.01.11 

Primokorrektioner og flyt. mellem bogføringskredse 

Tilgang 

Afgang 

9,4 

-

0,2 

-0,2 

Kostpris pr. 31.12.11 9,4 

Akkumulerede afskrivninger 31.12.11 

Akkumulerede nedskrivninger 31.12.11 

-7,9 

-

Akkumulerede af- og nedskrivninger 31.12. 11 -7,9 

Regnskabsmæssig værdi pr. 31.12.11 1,5 

Årets afskrivninger (ekskl. tilbageført ifm. afhændelse) 

Årets nedskrivninger 

-2,2 

-

Årets af- og nedskrivninger -2,2 

Afskrivningsperiode 5 år 

Udviklingsprojekter under udførelse 

Beløb i mio. kr. 
Udviklings-

projekter under 
udførelse 

Primo saldo pr. 01.01.11 

Tilgang 

Nedskrivninger 

Overført til færdiggjorte udviklingsprojekter 

0 

1,3 

0 

0 

Kostpris pr. 31.12.11 1,3 
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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. 01.01.11 

Primokorrektioner og flytning ml. bogf.kredse 

Tilgang 

Afgang 

8,8 

-

0,4 

-

1,1 

-

0,4 

-0,4 

1,5 

-

-

-0,8 

11,3 

0 

0,8 

-1,2 

Kostpris pr. 31.12.11 9,2 1,0 0,7 11,0 

Akkumulerede afskrivninger 

Akkumulerede nedskrivninger 

-6,1 

-

-0,5 

-

-0,7 

-

-7,3 

-

Akkumulerede af- og nedskrivninger 31.12.11 -6,1 -0,5 -0,7 -7,3 

Regnskabsmæssig værdi pr. 31.12.11 3,1 0,6 0,0 3,7 

Årets afskrivninger (ekskl. tilbageført ifm. afhændelse) 

Årets nedskrivninger 

-0,8 

-

-0,2 

-

-0,1 

-

-1,1 

-

Årets af- og nedskrivninger -0,8 -0,2 -0,1 -1,1 

Afskrivningsperiode/år 10 år 5 år 
IT: 3 år 

Inventar: 
5 år 

 
 

    
 
Note 4: Varebeholdning 

 
        

    

Varebeholdning 
Beløb i mio. kr. 2010 Ændring 2011 
Varebeholdning 0,9 -0,4 0,5 

 
Sikkerhedsstyrelsen  har  ultimo  2011  en  lagerbeholdning  på  0,5  mio.  kr.   
Lagerbevægelser  i 2 011:   
Tilgang   +  310  tus.  kr.  
Vareforbrug   - 188  tus.  kr.  
Lagernedskrivning  - 515  tus.  kr.  
 
Der  er  i  2011  foretaget  en  ekstraordinær  lagernedskrivning  på  515  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  og  lageret  er  fysisk  placeret  hos  Rosendahls  Schultz  
Grafisk.     
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Note 5: Hens atte forpligtelser 

  
         

    
    

     
       

Hensatte forpligtelser 
Beløb i mio. kr. Ultimo 2010 Regulering Ultimo 2011 
Åremålsforpligtelse 
Resultatløn 
Reetableringsforpligtelse (lejemål) 

0,4 
0,8 
0,7 

-0,1 
-0,1 
0,2 

0,3 
0,8 
1,0 

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

            
    

 
 

  
      

 
 

 
           

                
 
 

 
          

           
         

 

De hensatte forpligtelser ultimo 2011 er ikke forbundet med væsentlig usikkerhed omkring beløbs-
størrelse og/eller forfaldstidspunkt. 

Note  6:  Eventualforpligtelser   

Sikkerhedsstyrelsen har ingen eventualforpligtelser pr. 31.12.11. 

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 
2008 2009 

Ultimo 
2010 

Årets 
resultat 

2011 

Ultimo 
2011 

Kursusvirksomhed 
Standardisering 
Eltilsyn 
Diverse* 

0,8 1,0 
1,7 1,7 
0,0 -0,1 
0,8 0,8 

0,8 
1,6 

-0,4 
0,8 

-0,1 0,7 
1,9 
0,1 
0,8 

0,3 
0,4 
0,0 

Akkumuleret resultat ultimo 3,3 3,4 2,9 3,5 
Årets resultat 0,3 0,1 -0,5 0,6 

*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:  

 

Elsikkerhed  –  elværk safgift  
Aktiviteterne  omkring  elsikkerhed  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  2011  fastsat  
til  60,4  mio.  jfr.  FL11  §  8  tekstanmærkning  nr.  102.  Afgiften  opkræves  hos  de  systemansvarlige  
virksomheder  (dvs.  Energinet.dk).   
 

Eleftersynsordning  –  eleft ersynsgebyr  
Aktiviteterne  omkring  Eleftersynsordningen  finansieres  af  gebyr  for  udstedelse  af  elinstallations-
rapporter.  Sikkerhedsstyrelsen  varetager  administration  af  Huseftersynsordningen  for  så  vidt  angår  
elinstallationsrapporter,  herunder  varetagelse  af  kontroltilsyn.       
Gebyret  opkræves  med  hjemmel  i  §  2  i  ”Bekendtgørelse  om  elinstallationsrapporter  som  led  i  
Huseftersynsordningen”  (LBK  nr.  19  af  16.  jan.  2012).  Jf.  §  19  træder  ordningen  i  kraft  den  1.  maj  
2012,  hvilket  er  årsagen  til,  at  der  ikke  har  været  gebyrindtægter  i 2 011.  Ressourceforbruget  i 2 011  
vedrører  planlægning  og  implementering  (bl.a.  udarbejdelse  af  lovgrundlag  og  udvikling  af  system  
til i t-understøttelse).   
 
 
Gassikkerhed  - gasafgift  
Aktiviteterne  omkring  gassikkerhed  finansieres  hovedsageligt  af  gasafgiften.  Gasafgiften  er  en  ik-
ke-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  i  øvrigt  ikke  dækker  
udgifterne.  Endvidere  fremgår  det,  at  afgiftens  størrelse  fastsættes  på  de  årlige  bevillingslove.  Gas  
afgiften  er  underlagt  prisstigningsloftet,  og  er  i  2011  fastsat  til  8,4  mio.  jfr.  FL11  §  8  tekstanmærk-
ning  nr.  102.   
 
 
Autorisationer  (el,  gas,  vvs  og  kloak)  
Endvidere  administrerer  Sikkerhedsstyrelsen  udstedelsen  af  autorisationer  inden  for  el,  gas,  vvs,  
og  kloak.  Gebyrordningen  er  indført  1.  januar  2007  ved  lov  nr.  1601  af  20.  december  2006.  
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Afgifts- og gebyrfinansieret virksomhed 2011 - Indtægter og omkostninger 
Beløb i mio. kr. Gebyrindtægter Omkostninger Årets resultat 
Elsikkerhed – elværksafgift 
Eleftersynsordning – eleftersynsgebyr 
Gassikkerhed – gasafgift 
Autorisationer – autorisationsgebyr 

60,4 
0,0 
8,4 
2,6 

63,6 
4,4 
7,9 
2,4 

-3,2 
-4,4 
0,5 
0,2 

Gebyrfinansieret virksomhed i alt 71,4 78,2 -6,9 

 
 

       

     
 

 
 

 
 

 
 

  
  

 
   

      
      

      
      

         

Akkumuleret resultat af afgifts- og gebyrfinansieret virksomhed 

Beløb i mio. kr. 
Resultat 

2008 
Resultat 

2009 
Resultat 

2010 
Resultat 

2011 

Akkumuleret 
båndlagt 

egenkapital 
(seneste 4 år) 

Elsikkerhed 
Eleftersynsordning 
Gassikkerhed 
Autorisationer 

0,0 
0,0 
0,0 

-0,9 

0,6 
0,0 

-0,6 
-0,3 

5,0 
0,0 
0,3 
0,3 

-3,2 
-4,4 
0,5 
0,2 

2,4 
-4,4 
0,2 

-0,7 

Gebyrfinansieret virksomhed i alt -0,9 -0,3 5,5 -6,9 -2,5 
 

 
Der  tilstræbes  balance  for  de  enkelte  aktivitetsområder  over  en  4-årig  periode.  
 
 
 
5.4  Tilskudsfinansierede  aktiviteter  
 
Sikkerhedsstyrelsen  har  i 2 011  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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