
 

 

 

 

 

 

 

 

Årsrapport  2012  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Sikkerhedsstyrelsen 

MARTS 2013 



1.  Beretning  ........................................................................................................................ 1  

1.1  Præsentation  af  virksomheden  ..........................................................................................  1  

1.2.  Årets  faglige  resultater  .......................................................................................................  2  
1.2.1  Områdernes  resultater  ...................................................................................................................  2  
1.2.2  Samlet  score  for  resultatkontrakten  2012 ....................................................................................  4  

1.3  Årets  økonomiske  resultat  ..................................................................................................  5  

1.4  Opgaver  og  ressourcer  .......................................................................................................  7  
1.4.1  Skematisk  oversigt  over  opgaver  og  ressourcer  ........................................................................  7  
1.4.2  Redegørelse  for  reservation  ..........................................................................................................  8  

1.5  Administrerede  udgifter  og  indtægter  ...............................................................................  8  

1.6  Forventninger  til  kommende  år  ..........................................................................................  9  

2.  Målrapportering  –  Mål  og  resultater  ........................................................................... 10  

2.1  Skematisk  oversigt  ............................................................................................................  10  

2.2  Uddybende  analyser  og  vurderinger  ................................................................................  17  

3.  Regnskab  ...................................................................................................................... 19  

3.1  Anvendt  regnskabspraksis  ............................................................................................... 19  

3.2  Resultatopgørelse  .............................................................................................................  20  

3.3  Balancen  ............................................................................................................................  22  

3.4  Egenkapitalforklaring ........................................................................................................ 23  

3.5  Opfølgning  på  likviditetsordningen  ..................................................................................  23  

3.6  Opfølgning  på  lønsumsloft  ...............................................................................................  24  

3.7  Bevillingsregnskabet  ........................................................................................................  24  

4.  Påtegning  af  det  samlede  regnskab  ........................................................................... 25  

5.  Bilag  til  årsrapporten  ................................................................................................... 26  

5.1  Noter  til  resultatopgørelse  og  balance  .............................................................................  26  
Note  1:  Ekstraordinære  omkostninger  ................................................................................................  26  
Note  2:  Immaterielle  anlægsaktiver  .....................................................................................................  26  
Note  3:  Materielle  anlægsaktiver  ..........................................................................................................  27  
Note  4:  Varebeholdning  ........................................................................................................................  27  
Note  5:  Hensatte  forpligtelser ...............................................................................................................  28  
Note  6:  Eventualforpligtelser  ................................................................................................................  28  
Note  7:  Ny  viden  efter  balancedatoen  .................................................................................................  28  

5.2  Indtægtsdækket  virksomhed  (IDV) ...................................................................................  28  

5.3  Gebyrfinansieret  virksomhed  ...........................................................................................  29  

5.4  Tilskudsfinansierede  aktiviteter  .......................................................................................  30  

5.5  Forelagte  investeringer  ..................................................................................................... 30  



 

 

1.  Beretning  

1.1  Præsentation  af  virksomheden  
 
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  el,  kloak,  gas  og  vvs.  Styrelsen  varetager  en  række  generelle  
lovforberedende  og  administrative  opgaver  vedrørende  teknisk  sikkerhed  ved  anlæg,  installationer  
og  produkter.  Sikkerhedsstyrelsen  varetager  herudover  opgaver  på  metrologiområdet  og  myndig-
hedsopgaver  i  relation  til  akkreditering  samt  til  kontrol  med  arbejder  med  ædle  metaller.  Fra  1.  maj  
2012  har  styrelsen  administreret  eleftersynsordningen  (som  led  i h useftersynsordningen),  herunder  
ført  kontrol  med  de  autoriserede  elinstallatørvirksomheders  rapporter.  
 
Styrelsens  arbejdsområder  er:  

•  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  

•  Eleftersynsordningen  som  led  i  huseftersynsordningen.  Varetagelse  af  administration,  kon-
trol o g  tilsyn  med  ordningen  
 

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),  Akkreditering  (hovedkonto  08.22.43)  og  Fyrværkerisikkerhed  (hovedkonto  08.22.45).  
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1.2.  Årets  faglige  resultater  
 
1.2.1  Områdernes  resultater  
 
Elsikkerhed  
For  at  højne  elsikkerheden  arbejder  Sikkerhedsstyrelsen  gennem  regler  og  standardisering,  over-
vågning  og  tilsyn,  samt  holdningsbearbejdelse  om  sikker  udførelse  af  anlæg/installationer  og  brug  
af  elektriske  produkter.  
 
I  årets  løb  blev  der  med  succes  gennemført  kampagner  rettet  mod  ellærlinge  om  sikkert  arbejde  på  
elinstallationer.  I  et  samarbejde  med  Dansk  Elforbunds  Ungdom  fik  alle  lærlinge  på  grundforløbet  
på  Erhvervsskolerne  udleveret  en  speciel  skruetrækker  med  budskabet  om  at  passe  på  ved  arbej-
de  under  spænding.  Styrelsen  har  også  gennemført  en  kampagne  over  for  forbrugerne  om  gode  
råd  for  sikker  anvendelse  af  elkomfurer.  Kampagnen  er  lavet  i  samarbejde  med  Beredskabsstyrel-
sen  med  henblik  på  at  minimere  antallet  af  komfurbrande.  Der  er  årligt  cirka  550  komfurbrande  i  
Danmark  og  i  gennemsnit  fem  dødsfald.  Størstedelen  af  brandene  skyldes  uforsigtig  brug  –  fx  at  
forbrugerne  falder  i  søvn,  mens  komfuret  er  tændt.  Kampagnen  var  dels  målrettet  ældre  kvinder,  
og  her  var  de  kommunale  sundhedstjenester  en  aktiv  medspiller  i  at  få  udbredt  budskabet.  Den  
andel  del  af  kampagnen  var  målrettet  yngre  mænd  via  online  distribution  af  film,  facebookside,  
konkurrencer  og  events.  I  forhold  til n ulpunktsmåling  i d ecember  2011  og  ny  måling  i e fteråret  2012  
er  befolkningens  kendskab  til si kkerhed  omkring  elkomfurer  steget  med  48,4  procentpoint.  
 
Indførelse  af  eleftersyn  
1.  maj 2 012  blev  den  nye  eleftersynsordning  skudt  i  gang.  Ordningen  er  et  led  i d en  moderniserede  
huseftersynsordning.  Sikkerhedsstyrelsen  har  stået  for  lovarbejdet  i  forbindelse  med  indførelsen  af  
eleftersyn  ved  bolighandel.  Styrelsen  har  også  haft  ansvaret  for  den  praktiske  implementering.  Det  
har  blandt  andet  drejet  sig  om  at  udarbejde  et  helt  nyt  digitalt  indberetningssystem.  Her  kan  autori-
serede  elinstallationsvirksomheder  tilmelde  sig  ordningen  og  rent  praktisk  udføre  eleftersynet.  Det  
er  også  i  dette  system,  at  man  indrapporterer  og  betaler  for  den  færdige  elinstallationsrapport.  Der  
er  udarbejdet  en  håndbog  til  brug  for  udarbejdelsen  af  eleftersynet.  Samtidig  er  der  gennemført  en  
stor  informationsindsats.  Både  over  for  de  professionelle  aktører,  hvor  styrelsen  har  lavet  hjemme-
siden  eleftersynsinfo.dk  med  vejledning  til u dførelse  af  eleftersyn  og  videofilm  med  gennemgang  af  
en  bolig.  Men  også  over  for  forbrugerne  i  samarbejde  med  Ministeriet  for  By,  Bolig  og  Landdistrik-
ter  via  den  fælles  portal  boligejer.dk,  hvor  forbrugerne  kan  søge  information  og  digitalt  tilgå  egne  
ejendomsoplysninger  og  fremsøge  tilmeldte  autoriserede  elinstallationsvirksomheder.   
Derudover  har  styrelsen  i  forbindelse  med  opstarten  af  ordningen  oprettet  en  helpdesk,  som  nu  er  
gjort  permanent.  Helpdesken  sørger  for  kompetent  betjening  af  professionelle  og  forbrugere,  der  
henvender  sig  til  styrelsen  med  spørgsmål  om  eleftersyn.  Samtidig  skabes  der  sammenhæng  mel-
lem  informationen  på  telefon  og  mail  og  indholdet  på  styrelsens  hjemmeside,  som  revideres  lø-
bende.  
 
Lige  inden  sommerferien  kunne  Sikkerhedsstyrelsen  foretage  den  første  evaluering  af,  hvordan  
ordningen  blev  modtaget  af  forbrugerne  og  elinstallatørerne.  Resultatet  var,  at  det  forberedende  
arbejde  med  webbaseret  indrapportering  af  tilsynsblanketter  og  et  massivt  elektronisk  informati-
onsmateriale  samt  telefonsupport  havde  båret  frugt.  Blandt  andet  svarede  94  procent  af  de  ad-
spurgte  medlemmer  af  Dansk  Ejendomsmæglerforening,  at  de  mente  sig  velinformeret  om  de  nye  
regler  om  eleftersyn.   
 
Ved  styrelsens  kontroller  af  elinstallatørernes  indrapporteringer  gennem  hele  året  kunne  det  endvi-
dere  konstateres,  at  der  var  meget  få  fejl,  og  at  det  foreskrevne  tilsyn  var  retvisende.  
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Solariesikkerhed  
Den  daværende  økonomi- og  erhvervsminister  nedsatte  i  foråret  2011  en  tværministeriel so lariear-
bejdsgruppe.  Arbejdsgruppen  bestod  af  repræsentanter  fra  Erhvervs- og  Vækstministeriets  depar-
tement,  Ministeriet  for  Sundhed  og  Forebyggelses  departement,  Sundhedsstyrelsen,  Arbejdstilsy-
net  og  Sikkerhedsstyrelsen  (formand).  Sikkerhedsstyrelsen  har  varetaget  funktionen  som  arbejds-
gruppens  sekretariat.  
 
Baggrunden  er,  at  Sikkerhedsstyrelsens  kontrol  med  området  har  vist,  at  der  er  problemer  med  
efterlevelsen  af  reglerne  i so lariebranchen.  Det  går  ud  over  solariebrugernes  sikkerhed  og  sund-
hed.  Arbejdsgruppen  skulle  blandt  andet  undersøge,  hvordan  der  sikres  øget  regelefterlevelse  på  
solarieområdet,  samt  hvilke  tiltag,  der  kan  sættes  i  værk  for  at  højne  og  fastholde  sikkerheden  på  
området.   
 
Arbejdsgruppen,  der  har  holdt  fire  møder,  har  i a ugust  2012  afleveret  sin  rapport  til e rhvervs- og  
vækstministeren  med  12  konkrete  vurderinger  af  tiltag  vedrørende  anvendelse  af  solarier  i  solcen-
tre.  Rapporten  har  efterfølgende  været  i  offentlig  høring.  
 
 
Sikkerhed  ved  solceller  
Installation  af  solceller  i  private  boliger  har  i 2 012  været  i h astig  vækst.   Da  der  er  tale  om  forholds-
vis  ny  teknologi,  er  eventuelle  sikkerhedsmæssige  udfordringer  i  forhold  til se lve  solcellerne,  kab-
lingen  og  inverterne  ikke  på  forhånd  kendte.  
Derfor  har  Sikkerhedsstyrelsen  i l øbet  af  2012  haft  særligt  fokus  på  solceller,  som  er  en  del  af  den  
nye  Smart  Grid  teknologi i nden  for  el.  Styrelsen  har  udarbejdet  retningslinjer/vejledning  om  fast-
læggelse  af  autorisationsgrænser  i  forbindelse  med  opsætning,  installering  og  reparation  af  solcel-
leanlæg.  Der  er  også  udarbejdet  en  række  spørgsmål/svar  på  området,  som  kan  ses  på  styrelsens  
hjemmeside.  
 
Sikkerhedsstyrelsen  gennemførte  i 2 012  en  stor  tilsynsindsats  på  området.  Styrelsen  besøgte  i  
efteråret  489  boliger  med  solcelleanlæg  fordelt  over  hele  landet.  
Formålet  med  indsatsen  var  at  oparbejde  en  mere  præcis  teknisk  viden  om  de  anlæg,  der  i e t  vok-
sende  omfang  installeres.   
Den  tekniske  viden  danner  nu  baggrund  for  regel- og  standardiseringsarbejde,  herunder  evt.  en  
revision  af  installatørloven.   
 
Gassikkerhed  
Sikkerhedsstyrelsen  har  stået  i  spidsen  for  et  flere-årigt  projekt  med  at  indrette  det  danske  natur-
gasmarked  til  det  fremtidige  indre  marked  for  naturgas.  Dette  arbejde  blev  afsluttet  i  2012  med  
udgivelse  af  de  nye  kravspecifikationer  for  naturgaskvaliteter  ved  årets  udgang.  Det  betyder,  at  
Danmark  nu  er  forberedt  på  at  få  naturgasleverancer  fra  flere  forsyningskilder.  
 
De  nye  krav  til  gaskvaliteter  indeholder  tillige  kravspecifikationer  for  biogas.  Blandt  andet  med  mu-
lighed  for  at  anvende  biogassen  direkte  i  naturgasnettet,  samt  for  anvendelse  af  brint  i  gasinstalla-
tioner.  Dermed  er  de  sikrede  i  forhold  til  fremtidige  energikilder.  
 
 
Produktsikkerhed  og  fyrværkeri  
Borgerne  skal  have  tillid  til,  at  der  er  sikre  produkter  på  markedet.  Ved  administration  af  produkt-
sikkerhedsloven  overvåger  Sikkerhedsstyrelsen  sikkerheden  for  et  særdeles  bredt  spektrum  af  
produkter  og  produktgrupper.  
 
Styrelsen  har  i  2012  intensiveret  sit  internationale  samarbejde  om  markedsovervågning  af  produk-
ter  på  det  indre  marked  på  basis  af  udarbejdede  planer,  der  skal si kre  mest  sikkerhed  for  pengene.  
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Det  betyder  for  forbrugerne,  at  der  på  tværs  af  Europa  deles  viden  om  farlige  produkter  –  og  at  de  
danske  myndigheder  reagerer  aktivt  på  andre  landes  markedsovervågning.  
 
Inden  for  det  generelle  produktsikkerhedsområde  har  legetøj  og  produkter  til  børn  på  ny  været  i  
fokus  i  2012.  Det  er  glædeligt  at  kunne  konstatere,  at  der  ved  at  gentage  overvågninger  af  tidligere  
års  overvågningsprodukter  (for  eksempelvis  magneter  i  legetøj  og  suttekæder)  er  sket  en  forbed-
ring  af  produktsikkerheden.  Sikkerhedsstyrelsens  indsatser  de  seneste  år  har  således  haft  en  ef-
fekt.  Det  skal  ikke  mindst  ses  i  lyset  af,  at  styrelsen  i  2012  har  haft  særligt  fokus  på  at  informere  
brancher,  importører,  fabrikanter  og  detailleddet  om  lovkrav  for  at  klæde  dem  på  til  at  undgå  at  
sende  farlige  produkter  på  markedet.  Styrelsen  har  med  oprettelsen  af  en  fagbladsredaktion  sam-
tidig  brugt  ressourcer  på  at  dele  viden  om  resultaterne  af  overvågningen  med  de  relevante  bran-
cher.  På  den  måde  får  styrelsens  arbejde  en  bred  effekt.   
 
På  fyrværkeriområdet  har  Sikkerhedsstyrelsen  i  2012  øget  sine  relationer  med  fyrværkeribranchen  
med  henblik  på  at  sikre  bedre  produktkvalitet  og  dermed  færre  ulykker  i  nytårsdøgnet.  Selvom  an-
tallet  af  de  alvorligste  ulykker  er  faldet  inden  for  de  sidste  5  år,  er  en  systematisk  holdningsbear-
bejdelse  i  form  af  den  årlige  fyrværkerikampagne  yderst  vigtig  i  samspil  med,  at  produktkvaliteten  
fortsat  må  forbedres.  
 
 
1.2.2  Samlet  score  for  resultatkontrakten  2012  
 
På  basis  af  gennemgangen  af  målene  for  resultatkontrakten  for  2012  i  skema  2.1  vurderes  det,  at  
styrelsen  har  opnået  en  samlet  score  på  100  point,  hvilket  er  absolut  tilfredsstillende.  
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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. 2010 2011 2012 

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 

-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 

-93,3 
-12,5 
-80,8 

0,0 
90,5 
54,9 
35,6 
-2,8 
-0,3 

Årets resultat (positivt beløb = underskud) -5,9 2,8 0,1 

Balance 

Anlægsaktiver 
Omsætningsaktiver 

Egenkapital 
Hensættelser 
Langfristet gæld 
Kortfristet gæld 

Balancesum 

Lånerammen 
Træk på lånerammen (sum af imm.+mat. anlægsaktiver) 

9,1 
22,1 

8,7 
2,0 
8,0 

12,5 

31,2 

16,1 
7,6 

8,1 
22,6 

5,9 
2,0 
6,5 

16,3 

30,7 

16,1 
6,6 

6,5 
21,3 

5,8 
2,3 
5,3 

14,3 

27,7 

16,1 
5,0 

Finansielle nøgletal 

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

Overskudsgrad (årets resultat ift. ordinære driftsindtægter) 

Bevillingsandel (indtægtsført bev. ift. ordinære driftsindtægter) 

Opretholdelsesgrad (nyinvestering ift. årets afskrivning) 

47,2 % 
4,7 

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

40,9 % 
2,9 

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

30,9 % 
2,8 

-0,1 % 
13,4 % 
42,8 % 

Personaleoplysninger 

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

Lønsumsloft (årets lønsumsloft+uudnyttet saldo primo) 

Lønforbrug (inkl. forbrug uden for lønsumsloft) 

99 
0,51 

53,6 % 
51,4 
50,7 

106,4 
0,51 

59,5 % 
56,2 
54,2 

106,9 
0,51 

58,8 % 
56,7 
54,9 
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Som det fremgår oven for, har der i 2012 været et samlet merforbrug på driftsbevillingen på 0,1 
mio. kr. svarende til en overskudsgrad på -0,1 %. 
Det samlede merforbrug på 0,1 mio. kr. udgøres af et nettounderskud på 1,0 mio. kr. på de gebyr-
finansierede områder (bilag 5.3 ”Gebyrfinansieret virksomhed”), et mindreforbrug på 0,8 mio. på de 
finanslovsfinansierede aktivitetsområder ekskl. IDV (indtægtsdækket virksomhed) samt et samlet 
overskud på IDV-aktiviteterne på 0,1 mio. kr. (bilag 5.2 ”Indtægtsdækket virksomhed”). 
Der var oprindeligt i finansloven budgetteret med et samlet merforbrug på 1,1 mio. kr. Ift. det oprin-
delige budgetterede resultat er der således tale om en marginal afvigelse (forbedring af resultatet) 
på ca. 1% ift. de ordinære driftsindtægter. 

På baggrund af årets resultat udgør det akkumulerede overførte overskud ved udgangen af 2012 
4,3 mio. kr. Det overførte overskud er sammensat af -3,5 mio. kr. vedr. de gebyrfinansierede aktivi-
tetsområder (se bilag 5.3) samt 7,8 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 (60,1 og 8,4 mio. 
kr.), som udgør 73,4 % af de ordinære driftsindtægter. Bevillingsandelen udgjorde i 2012 alene 
13,4 %. De øvrige ordinære driftsindtægter vedrører IDV-aktiviteter, eleftersynsgebyrer, autorisati-
onsgebyrer, salg af publikationer og andre mindre indtægtsområder. 

Lønomkostningsandelen har i 2012 været 58,8 % svarende til et lønforbrug på 54,9 mio. kr., hvoraf 
de 3,2 mio. kr. har været afholdt af IDV-områderne, hvilket er uden for lønsumsloftet. Der har i 
2012 været et uudnyttet lønsumsloft på 0,1 mio. kr. (se afsnit 3.6). 

Som det fremgår af tabellen er saldoen for anlægsaktiver og langfristet gæld (samt balancesum-
men generelt) faldende i perioden fra 2010 til 2012. Det hænger hovedsageligt 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 opretholdelsesgra-
der i årene skal ses i lyset af, at de i perioden to væsentligste anlægsaktiver (indretning af lejemål 
og journalsystem) har udgjort en stor andel af anlægsaktiverne. Indretningen af lejemål, og til dels 
journalsystemet, er en form for etablerings-/engangsinvestering ifm. styrelsens etablering, hvorfor 
det er naturligt at opretholdelsesgraden er relativt lav. Den langfristede gæld, som finansierer de 
materielle og immaterielle anlægsaktiver, er dermed ligeledes faldende i perioden. At opretholdel-
sesgraden var forholdsvis høj tilbage i 2011 skyldes fortrinsvis nyinvestering i systemet til admini-
stration af eleftersynsordningen. 

Sikkerhedsstyrelsen har ikke haft problemer med overholdelse af lånerammen, hvor udnyttelses-
graden pr. 31.12.12 var 30,9 % med en sum af immaterielle og materielle anlægsaktiver på 5,0 
mio.kr. ift. lånerammen på 16,1 mio. kr. 

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 2013, samt de interne budget-
ter, er det styrelsens forventning, at det planlagte aktivitetsniveau kan gennemføres i 2013. 
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1.4  Opgaver  og r essourcer  

1.4.1 Skematisk oversigt over opgaver og ressourcer 

    

    
 

 
  

     
  

         
      
      
         
        

       
 

Opgaver og ressourcer 2012 

Beløb i mio. kr. 
Indtægtsført 

bevilling 
Øvrige 

indtægter Omkostninger Andel af 
årets resultat 

0. Generel ledelse og administration 0,0 0,2 11,9 -11,6 
1. Elsikkerhed 0,0 70,1 61,6 8,5 
2. Gassikkerhed 0,0 10,0 8,1 1,8 
3. Generel produktsikkerhed og fyrværkeri 8,1 0,5 7,6 1,0 
4. Akkreditering og metrologi 4,4 0,0 4,2 0,2 

I alt 12,5 80,8 93,4 -0,1 

 
              

           
         

 
           

     
            

 
        

 
 

         
          

    
 

         
 

                
                 

            
 
 
 

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), eleftersynsgebyrer, 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 eksamens-
gebyrer. 

Hovedopgave 3 ”Generel produktsikkerhed og fyrværkeri” finansieres hovedsagelig af finanslovbe-
villing. Hertil kommer IDV-indtægter på fyrværkerikurser samt indtægter vedrørende udfakturering 
af markedskontrol/afprøvning af fyrværkeri. 

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

Samlet set har der været et mindreforbrug på 0,8 mio. kr. på de finanslovsfinansierede områder, et 
underskud på de gebyrfinansierede områder på 1,0 mio. kr. samt et overskud på IDV på 0,1 mio. 
kr., hvilket tilsammen giver årets resultat (underskud) på -0,1 mio. kr. 
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1.4.2  Redegørelse  for  reservation  
 
Sikkerhedsstyrelsen  har  i 2 012  ikke  haft  reservationer.  
 
 
 
1.5  Administrerede  udgifter o g  indtægter  
  
Sikkerhedsstyrelsen  administrerer  følgende  bevillingsområder  (på  hovedkontoniveau)  

       

        

  
  

 

 
 

 
 

 
  

   
   

   
 
   

     
   

     
   

   
   

    

   

 
 

 
 

 

 
 
 

  

   
    

  

    

  

  
  

   
     

  
  

   
  

  
    

   

   
 

  

 
 

 

 
 

 

 
 

 

     
   

   
   

   

   
           

Administrerede udgifter og indtægter 2012 (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 

0,3 

Ordningen er under 
afvikling. Der er 
foretaget tilsagnsre-
gistrering af afgivne 
tilsagn i 2008 - der 
gives ikke yderligere 
tilsagn. Der er i 2012 
annulleret tilsagn for 
0,3 mio. kr. Udestå-
ende tilsagn pr. 
31.12.12 er 0,6 mio. 

Øvrige admi-
nistrerede 
udgifter 
/indtægter 

Driftsbevilling 
08.22.41 ”Sikkerheds-
styrelsen” 
Regnskabskreds 41700 

Udgifter 

Indtægter 

96,7 

**83,1 

93,4 

**80,8 

Se afsnit 3 
(særligt 3.7) 

Anden bevilling 

08.22.43 ”Akkreditering” 
Regnskabskreds 41722 

Udgifter 

Indtægter 

4,8 

0,0 

4,8 

0,0 

Der har i 2012 på 
baggrund af resul-
tatkontrakt med 
DANAK været udført 
akkrediterings- og 
metrologiopgaver for 
4,8 mio. kr. 

08.22.42 ”Tilskud til 
Ædelmetalkontrollen” 
Regnskabskreds 41723 

Udgifter 

Indtægter 

2,9 

0,0 

2,9 

0,0 

Der har i 2012 på 
baggrund af kontrakt 
med FORCE været 
leveret ydelser for 
2,9 mio. kr. 

* Jf. FL12+TB12 
** Hertil kommer nettoudgiftsbevilling på (12,8 + TB -0,3) 12,5 mio. kr. 
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1.6  Forventninger  til ko mmende  år   
 
Ny  strategi  
Sikkerhedsstyrelsen har fået ny strategi for perioden 2013-2015, der ud over sikkerhed støtter op 
om ministeriets vækststrategi. 

Sikkerhedsstyrelsens nye strategi har fokus på at minimere den uacceptable risiko inden for styrel-
sens myndighedsområde igennem højere regelefterlevelse og korrekt produktanvendelse. Dette 
indebærer en række forpligtelser, der alle har fokus på at øge effekten af vores virksomhed. Udvik-
lingen af den risikobaserede tilgang til vores virksomhed, herunder opbygningen af risikomodeller 
er en af hjørnestenene i forbindelse med implementeringen af den nye strategi. Vi skal kunne teg-
ne risikobilledet tydeligt op og anvende værktøjer, der effektivt minimerer den uacceptable risiko. 
Der er i strategien fokus på en fortsat udvikling af styrelsens udsyn. Vi skal have overblik over vo-
res relationer og i den sammenhæng prioritere og udvikle værdifulde relationer. Vi skal udvikle 
vores kundeservice med fokus på forbrugere og virksomheders behov. 
Som led i implementeringen vil bl.a. reguleringen på fyrværkeriområdet komme i fokus, ligesom 
samarbejdet med øvrige ministerier vil blive udbygget. 

Modernisering  af  autorisationsordningen  
I 2013 vil moderniseringen af autorisationsordningen på el-, vvs- og kloakområdet med udarbejdel-
se af en ny samlet installatørlov have som formål at styrke konkurrenceforholdene på markedet 
parallelt med, at de administrative byrder for virksomhederne reduceres. Dette sker blandt andet 
ved indførelse af delautorisationer på elområdet. 

Øget  markedsovervågning  
EU-Kommissionen har præsenteret en ny pakke for styrkelse af det indre marked for produkter. 
Den indeholder udkast til en ny forordning for generel produktsikkerhed, udkast til en ny samlet 
forordning for markedsovervågning af produkter, samt et fælles markedsovervågningsprogram. 
Intentionen bag pakken er at få markedsovervågningen ”op i et højere gear” ved at give markeds-
overvågningsmyndighederne nye redskaber i deres arbejde, generelt at styrke koordineringen på 
europæisk plan, samt at sikre en fælles og øget markedsovervågning af produkter på det indre 
marked. Sikkerhedsstyrelsen vil aktivt gå ind i forhandlingerne om disse nye forordninger med 
henblik på at fremme danske synspunkter. 

Vidensdeling  og  inf ormation  
Sikkerhedsstyrelsen vil øge fokus på at klæde forbrugerne og erhvervslivet på til at agere sikkert i 
forhold til produkter og installationer. Et eksempel på det er, at man efter en markedsovervågning, 
har fokus på at dele ny viden med hele branchen eller forbrugerne. På den måde opnås ikke kun 
bedre sikkerhed på det produkt, som er blevet undersøgt – men forhåbentlig på alle produkter af 
den type. Det forøger værdien af styrelsens arbejde. Det skal blandt andet ske ved hjælp af mål-
rettet information og samarbejde med relevante aktører for at informere ved hjælp af de rette kana-
ler. Det arbejde vil bygge videre på de erfaringer og læringspunkter, styrelsen har opnået med sine 
kommunikationskampagner og fagbladsredaktion i 2012. 
Styrelsen vil fortsat have et særligt fokus på Smart Grid, børneomsorgsprodukter og generel elsik-
kerhed. Ligesom forbrugernes viden om autorisationskrævende arbejde skal øges ved at udbrede 
kendskabet til den nye hjemmeside www.sik.dk/tjek. 
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2. Målrapportering – Mål og resultater  

2.1 Skematisk oversigt  
 
Oversigt over målopfyldelse i Sikkerhedsstyrelsens resultatkontrakt. 
 
Tabel 5: Årets resultatopfyldelse 
 

Nr. Produkt og Mål Vægt i 
pct. 

Opfyldelse af 
resultatkrav 

Budget og 
regnskab 
inkl. fælles-
udgifter (mio. 
kr.) 

Score 

Elsikkerhed 
Elsikkerhed - Sikkerhedsniveauet i de danske elinstallationer forbedres 
1. Overtrædelser, stødulykker, elkomfur-

brande og el-eftersynsordninger 
15 6 af 6 Note 1 15 

2. Effektiv energiforsyning på elområdet 12 1 af 1 Note 1 12 
3. Markedsovervågning 12 4 af 4 10,0/9,8 12 
Gassikkerhed 
Gassikkerhed – Fastholde et lavt antal gasulykker 
4. Markedsovervågning 12 2 af 2 1,7/1,6 12 
5. Regelrevision 9 2 af 2 2,3/2,4 9 
Generel produktsikkerhed og fyrværkeri 
Produktsikkerhed - Det generelle sikkerhedsniveau forbedres gennem målrettede projekter rettet 
mod problematiske produktgrupper 
6. Markedsovervågning og kommunikati-

onsindsats 
12 4 af 4 1,6/1,6 12 

Fyrværkeri - Nedbringe antallet af de alvorligste fyrværkeriulykker i Danmark 
7. Markedsovervågning 11 2 af 2 1,6/1,7 11 
På tværs af områder 
På tværs af områder – Forbedret kommunikationsstrategi 
8. Kommunikation & ministerbetjening 12 6 af 6 Note 2 12 
 
Formandskab – Gearing af organisation til gennemførelse af EU-formandsskabet 
9. Formandskab 2012 5 2 af 2 Note 2 og 3 5 

Samlet for Sikkerhedsstyrelsen 29 ud af 29 17,2/17,1 100 ud 
af 100 

Note 1: De målsatte opgaver kan ikke løses uden den daglige drift af området. Herudover er opgaverne dele af større 
sammenhænge, hvorfor det ikke giver optimale registreringer, hvis det skal udregnes for et separat mål. Budgettal er 
derfor opgjort overordnet. 
Note 2: Målet vedrører flere af styrelsens områder og kan derfor ikke placeres under et overordnet budgettal. 
Note 3: Styrelsen vurderer, at dette mål ikke kan budgetteres, da styrelsens indsats er givet af eksterne faktorer. 
 
Mål 5 bidrager til at opfylde et mål i Arbejdsprogram 2012 (AP 1). 
Mål 1, 3 og 5 bidrager til at opfylde et mål i Arbejdsprogram 2012 (AP 2). 



 

 

       
 
Afrapportering for de enkelte mål i resultatkontrakten. 

    
 

        

        
  

   
 

    
    

 

     
        

      
   

 

     
       

 
       

    
   

        
          

     
 

        
        

       
  

      
       

             
          

             
              

            
             

             
                

              
          

            
                 

              
                 

               
              

        
               

           

           
              

             
         

  
                

Indsats Målepunkt Vægt i 
% 

ELSIKKERHED – Sikkerhedsniveauet i de danske elinstallationer forbedres 

1. Elsikkerhed – Overtrædelser, stødulykker, elkomfurbrande og el-eftersynsordninger 
Sagsbehandling af overtræ-
delsessager kortlægges. Der 
gennemføres kommunikations-
indsatser over for ellærlinge, 
brugere af elkomfurer og ejen-
domsmæglere. 

a) Sagsbehandlingen af overtrædelsessager på elområ-
det kortlægges med henblik på at kunne nedbringe 
sagsbehandlingstiden. Der udvikles et koncept for må-
ling af sagsbehandlingstiden. 

15 

b) Kommunikationsindsatsen over for ellærlinge gen-
nemføres i samarbejde med relevante myndigheder og 
organisationer. 
c) I samarbejde med Beredskabsstyrelsen og relevante 
organisationer gennemføres en kommunikationsindsats 
rettet mod elkomfurbrande. 
d) Befolkningens kendskab til og viden om sikker ad-
færd ved elkomfurer stiger med 5 % i forhold til nul-
punktsmåling foretaget i styrelsens brugerundersøgelse 
2011. 
e) 90 % af de adspurgte ejendomsmæglere har kend-
skab til de nye regler i huseftersynsordningen om admi-
nistration og gennemførelse af eleftersyn i forbindelse 
med huseftersyn. 
f) Sikkerhedsniveauet i de danske elinstallationer for-
bedres (strategisk flerårigt mål), jf. bilag 1. 

a) Opfyldt. Der er udviklet et koncept til måling af sagsbehandlingstiden for overtrædelsessager. 
Sagsbehandlingen er kortlagt, og der er desuden foretaget en nulpunktsmåling. 

b) Opfyldt. Der er gennemført en informationskampagne rettet mod alle ellærlinge på H1 grundfor-
løb (alle har modtaget en skruetrækker med teksten ”Er du stødsikker?”, et tilhørende postkort, 
samt en QR-kode til Sikkerhedsstyrelsens hjemmeside). På siden findes oplysninger om, hvad 
lærlinge må arbejde med). Kampagnen er gennemført i samarbejde med Dansk Elforbund, hvis 
ungdomskonsulenter har uddelt 1.500 skruetrækkere og postkort. En opgørelse fra 2010 viste, at 
lærlingene tegnede sig for 29 % af stødulykkerne. En eventuel ny undersøgelse vil vise, om dette 
tal er forbedret. Dansk Elforbund har ved evalueringen af kampagnen udtrykt stor begejstring for 
samarbejdet og ønsker at fortsætte og gerne udvide samarbejdet fremover. 
c) Opfyldt. I samarbejde med Beredskabsstyrelsen er den planlagte kampagne ”Livsfarlig Cocktail” 
gennemført fra uge 42 og fire uger frem. Kampagnen var målrettet yngre mænd og ældre kvinder. I 
forhold til de ældre kvinder er der via de kommunale sundhedstjenester uddelt klistermærker til 
emhætterne hos ældre borgere, og der har været bragt artikler i relevante magasiner og i lokale og 
regionale aviser. I forhold til de yngre mænd er der oprettet en facebookside, promoveret to kam-
pagnefilm via over 100 relevante hjemmesider, der er lavet proaktiv presse med indslag i Dan-
marks Radio og en lang række skrevne medier. 
d) Opfyldt. I forhold til nulpunktsmålingen foretaget i december 2011 viser den seneste måling, at 
kendskabet til sikkerhed omkring elkomfurer er steget med 48,4 procentpoint. 

e) Opfyldt. I en undersøgelse lavet af Dansk Ejendomsmæglerforening efter Sikkerhedsstyrelsens 
indsats svarede 94 % af de adspurgte ejendomsmæglere bekræftende på, at de havde kendskab 
til de nye regler i huseftersynsordningen. Forud har været et større informationsarbejde med udar-
bejdelse af foldere, film og hjemmesideinformation om ordningen. 
f) Opfyldt. 
Antal fejl pr. eftersyn er fra perioden 2004-2008 til perioden 2009-2012 faldet fra 2,6 til 1,9. 
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2. Elsikkerhed – Effektiv energiforsyning på elområdet 
Analyse af de sikkerhedstekni-
ske konsekvenser i forbindelse 
med Smart Grid som energief-
fektiv teknologi. 

Der gennemføres en analyse af den elsikkerhedsmæs-
sige betydning af indførelsen af Smart Grid. Analysen 
inddrager relevante interessenter og udmøntes i en rap-
port, som skal danne grundlag for Sikkerhedsstyrelsens 
prioriteringer på området. 

12 

Opfyldt. Der er udarbejdet en rapport, der præsenterer en analyse af de sikkerhedsmæssige ud-
fordringer, som er eller kan blive aktuelle i forbindelse med implementeringen af Smart Grid i det 
danske elsystem. Analysen er sket i tæt dialog med de relevante interessenter og udpeger en 
række fokusområder for styrelsen, der skal arbejdes med fremadrettet. Det drejer sig blandt andet 
om solceller, sikkerhed ved arbejde på elnettet og ladestandere til elbiler. 
3. Elsikkerhed – Markedsovervågning 
Der gennemføres to målrette-
de markedsovervågningsind-
satser rettet mod ladeaggrega-
ter (batteriladere) og mod stik-
kontakter inden for el-
produkter. Desuden følges op 
på produktgruppen ladeaggre-
gater til legetøj. 

a) Der gennemføres en markedsovervågningsindsats 
rettet mod ladeaggregater (batteriladere). 30 produkter 
vil blive udtaget og testet – 10 gennem internettet og 20 
via detailledet. 

12 

b) Indsatsen over for stikkontakter gennemføres i sam-
arbejde med SKAT. 
c) Ekspeditionstiden er på maksimalt 80 kalenderdage 
for 90 % af sagerne vedrørende markedskontrol (som 
inkluderer laboratorieprøvning af produktet). 
d) For at sikre en positiv udvikling i forhold til markeds-
overvågning af lade aggregater til legetøj, følger Sikker-
hedsstyrelsen op på produktgruppen, der blev udtaget i 
forbindelse med Baltica Sea-rapporten 2007. Det er 
målsætningen, at antallet af alvorlige fejl, som kan med-
føre risiko for elektrisk stød, er mindsket med 25 %. 

a) Opfyldt. Der er gennemført markedsovervågning af ladeaggregater (batteriladere). I samarbejde 
med SKAT er udtaget 31 ladeaggregater, hvoraf 14, der fejlede, alle blev salgsstoppet. Den store 
indsats har ført til en tæt dialog med importørerne om sikkerhedstekniske krav, og har betydet, at 
flere importører er blevet opmærksomme på gældende lovkrav. 
b) Opfyldt. Samarbejdet med SKAT er gennemført og sagsbehandlingen er afsluttet pr. 14. de-
cember 2012. 

c) Opfyldt. 131 sager er behandlet. 97,7 % af sagerne er gennemført med en ekspeditionstid på 
under 80 kalenderdage. Gennemsnittet var på knap 29 dage. 

d) Opfyldt. Sikkerhedsstyrelsen har markedsovervåget og fulgt op på produktgruppen ladeaggre-
gater for legetøj, der blev udtaget ifm. Baltica Sea-rapporten 2007. Sagsbehandlingen er afsluttet, 
og antallet af alvorlige fejl, som kan medføre risiko for stød, er mindsket med 50 %. 
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GASSIKKERHED – Fastholde et lavt antal gasulykker 

4. Gassikkerhed - Markedsovervågning 

I henhold til strategien for mar-
kedsovervågning gennemføres 
målrettet markedsovervåg-
ningsindsats rettet mod en 
udvalgt produktgruppe inden 
for gasmateriel. 

a) Ekspeditionstiden er på maksimalt 80 kalenderdage 
for 90 % af sagerne vedrørende markedskontrol af 
gasmateriel. 

12 

b) Ved udgangen af fjerde kvartal 2012 er samtlige typer 
transportable gasvarmeovne med eltilslutning undersøgt 
og vurderet for overensstemmelse med kravene, lige-
som der er iværksat sagsbehandlingsskridt med henblik 
på at fjerne ikke-overensstemmende og farlige produk-
ter fra markedet (eller få disse lovliggjort) – herunder 
også udsendelse af advarsler om farlige produkter til 
forhandlere og forbrugere. Indsatserne gennemføres i 
samarbejde med Finland, Norge og Sverige. 

a) Opfyldt. 20 sager er behandlet. 19 sager (95 %) er gennemført med en ekspeditionstid på under 
80 kalenderdage. Gennemsnittet var på knap 57 dage. 

b) Opfyldt. I et samarbejde med DSB (NO), MSB (SE), Elsäkerhet (SE) og TUKES (FI) er der gen-
nemført en målrettet markedsovervågningsindsats af alle typer af transportable gasvarmeovne 
med eltilslutning på det nordiske marked. Af de 12 apparater, der fandtes på det danske marked, 
er 4 blevet krævet tilbagekaldt af importøren, mens 5 apparater havde fejl, der skal rettes. Sikker-
hedsstyrelsen har stået i spidsen for det nordiske arbejde, og har ud over at få fjernet de farlige 
produkter fra markedet, lavet en stor proaktiv indsats for at oplyse branchen og forbrugerne om 
risikoen ved ovnene, og hvad de skal være opmærksomme på i forhold til sikkerheden. Der har 
været stor presseomtale af styrelsens resultater. 
Ved at indgå i et nordisk samarbejde har det været muligt at undersøge samtlige produkttyper af 
gasvarmeovne med eltilslutning. Det viste sig, at risikovurderingen var korrekt, da mange produkter 
var farlige. 
5. Gassikkerhed - Regelrevision 
Analyse af reglementsstruktur 
og præcisering af regler om 
biogas i Gasreglementets af-
snit A. 

a) Der gennemføres en analyse af Gasreglementets 
afsnit A med henblik på ny struktur og regelforenkling. 
Bestemmelserne om gaskvaliteter og øvrige udvalgte 
områder i Gasreglementets afsnit A revideres, ligesom 
der indarbejdes fælles regler for brug af biogas. 9 

b) Indsatsen sker i samarbejde med Gasudvalget under 
Det Tekniske Sikkerhedsråd og de danske naturgassel-
skaber. 

a) Opfyldt. Der er udarbejdet et nyt afsnit C-12 ifm. revision af Gasreglementets afsnit A. Det nye 
reglement er trådt i kraft (se Bekendtgørelse om Gasreglementets afsnit C-12 (retsinformation.dk -
BEK nr. 1264 af 14/12/2012)). 
b) Opfyldt. En arbejdsgruppe med repræsentanter fra gasselskaberne og relevante personer fra 
branchen har analyseret reglementsstrukturen og er nået til enighed om den fremtidige struktur i 
Gasreglementets afsnit A. 
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PRODUKTSIKKERHED – Det generelle sikkerhedsniveau forbedres gennem målrettede projekter mod 
problematiske produktgrupper 

6. Produktsikkerhed - Markedsovervågning og kommunikationsindsats 
I henhold til den udarbejdede 
strategi for markedsovervåg-
ning følges der op på mindst 
én markedsovervågningsind-
sats, ligesom der skabes stør-
re kendskab til produktsikker-
hedsreglerne hos tøjdesignere 

a) Der gennemføres en informationsindsats rettet mod 
uddannelser inden for design/produktudvikling. Indsat-
sen skal informere de studerende om de sikkerheds-
mæssige krav, der stilles til produkter. Informationsind-
satsen gennemføres i samarbejde med andre myndig-
heder, uddannelsessteder eller brancheorganisationer. 

12 

b) Ekspeditionstiden er på maksimalt 80 kalenderdage 
for 90 % af sagerne vedrørende markedskontrol (som 
inkluderer laboratorieprøvning af produktet) for området 
generel produktsikkerhed 
c) Sikkerhedsstyrelsen følger op på mindst én markeds-
overvågningsindsats, der udvælges i samråd med de-
partementet. Der skal være 5 % færre alvorlige fejl på 
de vurderede produkter som resultat af de iværksatte 
handlinger, som er blevet gennemført mellem de to 
markedsovervågningsindsatser på samme område. 
d) Det generelle sikkerhedsniveau forbedres gennem 
målrettede projekter rettet mod problematiske produkt-
grupper (strategisk flerårigt mål), jf. bilag 1. 

a) Opfyldt. Der er gennemført en kommunikationsindsats rettet mod syv uddannelsessteder for 
tøjdesign. Materialet er målrettet stedernes behov, så der er udarbejdet et undervisningsmateriale, 
som kan bruges på uddannelserne. Derudover bestod kommunikationsmaterialet af en sketchblok 
med teksten: ”Børnetøj skal være sikkert”, samt QR-kode til relevante hjemmesider med informati-
on. Sketchblokken er delt ud til alle studerende. Desuden er der sendt en artikel til fagbladet ’TØJ’. 
b) Opfyldt. 99 sager er behandlet. 99 % af sagerne vedrørende markedskontrol blev gennemført 
på under 80 dage. Den gennemsnitlige tid for sagsbehandlingen var på 39 dage. 

c) Opfyldt. I samråd med departementet har Sikkerhedsstyrelsen fulgt op på en tidligere markeds-
overvågningsindsats for suttekæder. Indsatsen er foretaget, og der foreligger en rapport, der viser, 
at hvor 45 % af suttekæderne i 2010 havde alvorlige fejl, var denne andel i 2012 faldet til 0 %. 
d) Opfyldt. Der er gennemført målrettede projekter rettet mod snore i børnetøj, magneter i legetøj, 
små bolde, laserpointere og suttekæder. Alle projekter udmøntede sig i klare og dokumenterbare 
forbedringer på de respektive områder. Resultatet af markedsovervågningsindsatsen rettet mod 
snore i børnetøj viser, at der blev fundet 46 % færre alvorlige fejl i de undersøgte produkter sam-
menlignet med undersøgelsen i 2010. Indsatsen rettet mod magnetisk legetøj viser, at hvor 60 % 
af det undersøgte legetøj i indsatsen i perioden 2007-2010 ikke var sikkert for forbrugerne, er den-
ne andel faldet til 36 % i 2012. Overvågningsindsatserne for små bolde viser, at antallet af bolde, 
der i 2012 lever op til reglerne i forhold til 2010, er forbedret med 40 %. Undersøgelsen af laser-
penne viser, at klassificeringen af 80 % af produkterne nu er korrekt, mens det ved undersøgelsen 
i 2008 kun var 40 %. Undersøgelsen af suttekæder viser, at kæder med alvorlige fejl i perioden 
2010-2012 er reduceret fra 43 % til 0 %. 
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FYRVÆRKERI – Nedbringe antallet af de alvorligste fyrværkeriulykker i Danmark 

7. Fyrværkeri - Markedsovervågning 

Kvaliteten af mindre batterier 
og romerlys forbedres. 

a) 40 sager i 2012 koncentreres om batterier og romer-
lys. Disse 40 fyrværkeriartikler funktionstestes, eller der 
foretages vejninger af det pyrotekniske indhold, hvilket 
bl.a. kan have indflydelse på effekternes sprænghøjde. 
Branchen orienteres om indsatsen, og der opfordres til 
og vejledes om egenkontrol. 

11 

b) Antallet af de alvorligste fyrværkeriulykker i Danmark 
nedbringes (strategisk flerårigt mål), jf. bilag 1. 

a) Opfyldt. I forbindelse med indsatsen er der undersøgt 48 artikler, hvoraf 32 artikler er 
funktionsundersøgt, 8 artikler har været til en NEM- og kemiundersøgelse, og 11 CE-mærkede 
artikler har været igennem en dokumentkontrol. Branchen og DI er informeret om resultatet og 
hvilke tiltag branchen bør tage, herunder en forbedring af egenkontrollen. 
b) Opfyldt. Gennemsnittet af alvorlige ulykker i perioden 2006/07/08/09 er opgjort til 41 ulykker, 
hvilket er højere end gennemsnittet af alvorlige ulykker i 2009/10/11/12, der er opgjort til 39 alvorli-
ge ulykker. 

PÅ TVÆRS AF OMRÅDER – Forbedret kommunikationsstrategi 

8. Kommunikation & ministerbetjening 
Kommunikationen rettet mod 
de professionelle aktører styr-
kes, ligesom der fortsat holdes 
fokus på ministerbetjening. 

a) Der oprettes en redaktion, som skal være ansvarlig 
for at koordinere styrelsens kommunikation til de pro-
fessionelle aktører på markedet. 

12 

b) Tiltagene rettet mod de professionelle aktører knytter 
styrelsens strategi, kommunikationsstrategi og presse-
politik sammen. 
c) Minimum 95 % af alle direkte og indirekte ministerbe-
tjeningssager er afleveret rettidigt. 
d) Minimum 20 % af alle ministerbetjeningssager i 2012 
er direkte ministerbetjeningssager. 
e) Der leveres 10 artikler eller materiale til 10 artikler, 
der bringes i fagblade inden for styrelsens områder. 
f) Forbedret kommunikationsstrategi (strategisk flerårigt 
mål), jf. bilag 1. 

a) Opfyldt. Der er pr. 1. maj 2012 oprettet en fagbladsredaktion, der holder ugentlige redaktions-
møder. Redaktionen understøtter styrelsens faglige områder med at dele viden med interessenter-
ne om konkrete sager og områder. Redaktionen arbejder samtidig med at styre den interne vi-
densdeling i Sikkerhedsstyrelsen, så best practice udbredes på tværs af afdelinger. 
b) Opfyldt. På områder som produktsikkerhed på museer og i souvenirbutikker, elektrisk udstyr i 
svømmehaller og ifm. overtrædelsessager på autorisationsområdet er styrelsen blevet opmærk-
som på sikkerhedsmæssige problemer. Fagbladsredaktionen har i denne forbindelse medvirket til, 
at styrelsens kommunikation i højere grad er proaktiv og dermed på forkant med vores interessen-
ters informationsbehov. 
c) Opfyldt. Alle sager er afleveret i henhold til de af departementet fastsatte terminer. 
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d) Opfyldt.40 % af alle sager er direkte ministerbetjeningssager. 

e) Opfyldt. Sikkerhedsstyrelsens fagbladsredaktion har leveret og publiceret 18 artikler i løbet af 
2012. 

f) Opfyldt. Der ses en positiv effekt af de iværksatte kommunikationsindsatser. Befolkningens 
kendskab til sikker adfærd på en række områder, der er udvalgt efter en risikovurdering og viden 
om brugeradfærd, er øget. 

FORMANDSKAB - Gearing af organisation til gennemførelse af EU-formandsskabet 

9. Formandskab 2012 
Effektiv håndtering af sager 
under formandskabet. 

a) Arbejdet i forbindelse med formandskabet udføres 
uden væsentlige processuelle problemer. Vurderes af 
de koncernprojektansvarlige i Internationalt Sekretariat. 5 
b) Gearing af organisation til gennemførelse af EU-
formandskabet (strategisk flerårigt mål). 

a) Opfyldt. 
Det er blevet vurderet, at styrelsens indsats ifm. formandskabet blev leveret uden processuelle 
problemer. 
b) Opfyldt. 
Styrelsen har haft stillet en medarbejder til rådighed for departementet, der fysisk var indstationeret 
i departementet, og som løste en bred vifte af styrelsens opgaver i relation til formandskabet. 
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2.2  Uddybende  analyser  og v urderinger  
 
Mål 1 :  Sagsbehandlingen  af  overtrædelsessager  kortlægges.  Der  gennemføres  kommunikations-
indsatser  over  for  ellærlinge,  brugere  af  elkomfurer  og  ejendomsmæglere  
 
Sikkerhedsstyrelsen  har  i 2 012  sat  specielt  fokus  på  overtrædelsessager  af  autorisationsbestem-
melserne,  hvor  et  nyt  koncept  for  sagsbehandlingen  indebærer  mulighed  for  at  reducere  sagsbe-
handlingstiderne.  Samtidig  har  styrelsen  i sa marbejde  med  relevante  interesseorganisationer  lavet  
hjemmesiden  ”tjek  din  håndværker”(www.sik.dk/tjek),  hvor  forbrugerne  på  en  let  og  overskuelig  
måde  kan  se,  hvilket  håndværksarbejde  på  huset,  der  kræver  autorisation.  De  kan  også  søge  efter  
autoriserede  håndværkere.  Strategien  er  at  klæde  forbrugerne  på  til a t  tjekke,  om  deres  håndvær-
ker  er  autoriseret  og  dermed  på  sigt  nedbringe  brugen  af  uautoriseret  arbejdskraft.  
 
De  planlagte  informationskampagner  er  alle  gennemført  i sa marbejde  med  relevante  interessenter.  
Det  gode  samarbejde  har  gjort  kampagnerne  bredere  og  skarpere  i  forhold  til a t  nå  målgrupperne,  
og  det  har  bidraget  til ø get  målopfyldelse.  I  kampagnen  over  for  ellærlinge  om  sikre  arbejdsproce-
durer  er  der  samarbejdet  med  Dansk  Elforbund.  I  kampagnen  over  for  unge  og  ældre  medborgere  
om  sikker  brug  af  elkomfurer  er  der  samarbejdet  med  Beredskabsstyrelsen  og  de  kommunale  
sundhedstjenester.  Samarbejdet  med  Beredskabsstyrelsen  har  også  gjort  sig  gældende  i  forhold  til  
en  informationskampagne  om  sikker  brug  af  ukrudtsbrændere.  I  forhold  til  eleftersyn  er  der  samar-
bejdet  med  Ministeriet  for  By,  Bolig  og  Landdistrikter  og  interesseorganisationer  som  Dansk  Ejen-
domsmæglerforening  og  TEKNIQ.  Styrelsen  har  derudover  videreført  samarbejdet  med  Forbruger-
rådet  og  Børneulykkesfonden  i d en  årligt  tilbagevendende  trampolinkampagne.  
 
Som  det  fremgår  af  rapporteringen  af  det  3-årige  strategiske  mål,  er  der  sket  en  forbedring  af  sik-
kerhedsniveauet  i d e  danske  elinstallationer.  Denne  forbedring  forventes  yderligere  at  tiltage  som  
følge  af  den  nye  eleftersynsordning,  hvor  op  imod  50.000  boliger  årligt  vil f å  gennemgået  deres  
elinstallation  - som  led  i  de  nye  regler  for  huseftersynsordningen  ved  salg  af  boliger.  
 
 
Mål 4   Der  gennemføres  en  målrettet  markedsovervågningsindsats  mod  en  udvalgt  produktgruppe  
inden  for  gasmateriel  
 
Med  grundlag  i e n  fastlagt  strategi  for  markedsovervågning  af  produkter  er  der  gennemført  en  total  
undersøgelse  af  transportable  gasvarmeovne  med  eltilslutning  på  det  nordiske  marked.  Denne  
type  varmeovne  er  en  relativ  ny  produktgruppe,  hvor  man  på  grund  af  kendte  ulykker  og  kombina-
tionen  af  el o g  gas  i  samme  produkt,  havde  en  høj r isikovurdering.  At  markedet  for  denne  produkt-
type  kunne  undersøges  fuldstændigt  skyldtes  et  samarbejde  med  de  nordiske  markedsovervåg-
ningsmyndigheder.  Det  er  et  koncept,  som  lykkedes  fint,  og  som  kan  danne  skole  for  flere  fælles  
nordiske  projekter.  
Da  projektet  i ø vrigt  resulterede  i,  at  der  blev  fundet  mange  fejl  på  eltilslutningen  i o vnene,  som  
medførte  tilbagekaldelser  på  markedet  og  informationskampagner  over  for  forbrugerne,  var  der  
stor  effekt  af  projektet.    
 
 
Mål 7 :  Kvaliteten  af  mindre  batterier  og  romerlys  forbedres  
 
Stikprøvekontrollen  af  mindre  batterier  og  romerlys  afslørede  fortsat  problemer  med  fabrikanternes  
og  importørernes  egenkontrol,  hvilket  blev  drøftet  med  fyrværkeribranchens  organisationer.  Der  
kunne  dog  spores  en  vis  forbedring  i p roduktkvaliteten  af  specielt  de  CE-mærkede  artikler,  da  
egenkontrollen  er  overvåget  af  et  bemyndiget  organ.  
For  så  vidt  angår  ulykkerne  i n ytårsdøgnet  må  det  konstateres,  at  ud  over  produktkvaliteten,  er  
borgernes  adfærd  og  det  konkrete  vejr  nytårsaften  helt  afgørende  for  antallet  af  alvorlige  ulykker.  
Fyrværkerikampagnen  bliver  kraftig  støttet  i m ediebilledet  op  til n ytåret  og  har  en  positiv  effekt  - 
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ikke mindst for børn. Unge, og specielt mænd i 30’erne og 40’erne, er sværere at få til at anvende 
fyrværkeriartiklerne på sikker og forsvarlig måde. 
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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 Moderniseringsstyrelsens vejledning om udarbejdelse af årsrapport af 
21. januar 2013. 

Feriepengeforpligtelsen er pr. 31.12.12 opgjort i henhold til Moderniseringsstyrelsens (MODST) 
reviderede vejledning ”Beregning og bogføring af feriepengeforpligtelser” af september 2012. De 
nye vejledninger gældende fra 2010 betød en ændring i opgørelsesprincippet. Tidligere har Sik-
kerhedsstyrelsen opgjort forpligtelsen iht. "going concern”-betragtningen og derfor indregnet (fuld) 
pension (da medarbejderne får både løn og pension, når de holder ferie). 
MODST har for 2010 og 2011 fastholdt, at pension ikke skal indregnes, hvor fx fuld indregning af 
pension i hensættelsen pr. 31.12.11 ville have belastet regnskabet med ca. 1,1 mio. kr. Jf. den 
reviderede vejledning gældende fra 2012 indregnes nu en tredjedel af pensionen. Det er forvent-
ningen, at dette bliver den endelige praksis. 
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 2012 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 2012 
Beløb i mio. kr. 

2011 2012 2013 (Budg.) 
Note Ordinære driftsindtægter 

Indtægtsført bevilling 
Bevilling -13,7 -12,5 -12,2 
Reserveret af indeværende års bevillinger 0 0 0 
Anvendt af tidligere års reserverede bevil. 0 0 0 

Indtægtsført bevilling i alt -13,7 -12,5 -12,2 
Salg af varer og tjenesteydelser -6,1 -6,3 -6,2 
Tilskud til egen drift 0 0 0 
Gebyrer -71,4 -74,5 -74,8 

Ordinære driftsindtægter i alt -91,2 -93,3 -93,2 

Ordinære driftsomkostninger 
(4) Ændring i lagre/vareforbrug 0,7 0,6 0,2 

Forbrugsomkostninger 
Husleje 3,5 3,6 3,5 
Andre forbrugsomkostninger 0 0 0 

Forbrugsomkostninger i alt 3,5 3,6 3,5 
Personaleomkostninger 

Lønninger 49,3 49,5 49,9 
Pension 7,5 7,6 7,8 
Lønrefusion -2,4 -2,3 -1,2 
Andre personaleomkostninger -0,2 0,1 0,1 

Personaleomkostninger i alt 54,2 54,9 56,6 
Af- og nedskrivninger 3,3 2,8 1,2 
Andre ordinære driftsomkostninger 30,7 28,6 30,8 

Ordinære driftsomkostninger i alt 92,5 90,5 92,3 

Resultat af ordinær drift 1,3 -2,8 -0,9 

Andre driftsposter 
Andre driftsindtægter -0,1 0,0 0,0 
Andre driftsomkostninger 1,3 2,5 2,6 

Resultat før finansielle poster 2,5 -0,3 1,7 

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

Resultat før ekstraordinære poster 2,8 0,1 2,0 

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

Årets resultat (positivt beløb = underskud) 2,8 0,1 2,0 

  

    
  

 
   

    
          
               
                   
                    
            
              
            
          
       
    
     

            
          
               
                
           
          
               
               
               
                
          
           
           
                       
     
       
   
    
           
           
      
    
     
           
           
       
   
    
          
          
        

              
       

Anmærkning: Noterne til resultatopgørelsen findes i afsnit 5.1. Budget 2013 stammer fra ”Grundbudgetnotat 2013” 
udarbejdet og sendt til DEP pr. 18.12.12. 
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Som det fremgår af resultatopgørelsen, har der i 2012 været et samlet merforbrug på driftsbevillin-
gen på 0,1 mio. kr. svarende til en overskudsgrad på -0,1 %. 
Det samlede merforbrug på 0,1 mio. kr. udgøres af et nettounderskud på 1,0 mio. kr. på de gebyr-
finansierede områder, et mindreforbrug på 0,8 mio. på de finanslovsfinansierede aktivitetsområder 
samt et samlet overskud på IDV-aktiviteterne (indtægtsdækket virksomhed) på 0,1 mio. kr. 
Der var oprindeligt i finansloven budgetteret med et samlet merforbrug på 1,1 mio. kr. Ift. det oprin-
delige budgetterede resultat er der således tale om en marginal afvigelse (forbedring af resultatet) 
på ca. 1% ift. de ordinære driftsindtægter. 

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 jf. nedenfor. 

   
    

   
                                          
                                            
                                            
          
 

Resultatdisponering 2012 
Beløb i mio. kr. 

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

-0,1 
0 
0 
0 

-0,1 
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3.3  Balancen  

Sikkerhedsstyrelsens balance pr. 31.12.12 for hele hovedkonto 08.22.41. 
      

   
    

                   
       

            

          

              

              

              

         

            

         

         

           

            

               

            

           

         

             

           

         

           

       
    

  

           

           

       
    

  

         

        

              

             

            

              
 

               
                
               

          
    

 
             

    
 
 

Balance pr. 31.12.12 
Beløb i mio. kr. 

Aktiver 2011 2012 Passiver 2011 2012 
Note Anlægsaktiver Note Egenkapital 

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

Færdiggjorte udviklingsprojekter 1,6 2,3 Opskrivninger - -

Erhvervede koncessioner, patenter m.v. - - Overført overskud (gebyrvirk.) -2,5 -3,5 

Udviklingsprojekter under opførelse 1,3 - Overført overskud (øvrige områder) 6,9 7,8 

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

3 Materielle anlægsaktiver 

Grunde, arealer og bygninger 3,1 2,2 

Infrastruktur - - 5 Hensatte forpligtelser 2,0 2,3 

Transportmateriel 0,6 0,4 

Produktionsanlæg og maskiner - -

Inventar og IT-udstyr 0,0 - Langfristede gældsposter 

Igangværende arbejder for egen regning - - FF4 Langfristet gæld 6,5 5,3 

Materielle anlægsaktiver i alt 3,7 2,6 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 6,5 5,3 

Anlægsaktiver i alt 8,1 6,5 

Omsætningsaktiver 

4 Varebeholdninger 0,5 0,1 Kortfristede gældsposter 

Tilgodehavender 3,9 2,0 
Leverandører af varer og tjeneste-
ydelser 7,2 5,3 

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

Likvide beholdninger Skyldige feriepenge 7,8 8,0 

FF5 Uforrentet konto 11,0 13,9 
Igangværende arbejder for fremmed 
regning - -

FF7 Finansieringskonto 7,2 5,2 Reserveret bevilling - -

Andre likvider 0,0 0,0 Periodeafgrænsningsposter - -

Likvide beholdninger i alt 18,2 19,1 Kortfristet gæld i alt 16,3 14,3 

Omsætningsaktiver i alt 22,6 21,2 Gæld i alt 22,8 19,6 

Aktiver i alt 30,7 27,7 Passiver i alt 30,7 27,7 

Anmærkning: Noterne til balancen findes i afsnit 5.1. 

Som det fremgår, er den samlede balancesum faldet lidt ift. 2011, hvilket bl.a. skyldes at oprethol-
delsesgraden ligger væsentligt under 100 %. Årsagen til, at der ikke sker reinvestering i takt med 
afskrivningen af de materielle og immaterielle anlægsaktiver, skal ses i lyset af, at styrelsen i for-
bindelse 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. 

22 

https://08.22.41
https://31.12.12


 

 

 
           

                                                                     

3.4  Egenkapitalforklaring   

Specifikationen af udviklingen i Sikkerhedsstyrelsens egenkapital for hele hovedkonto 08.22.41. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
      

     
  
    

    
   
 
    
     
    

    
    

Egenkapitalforklaring 
Beløb i mio. kr. 2011 2012 

Egenkapital primo 8,7 5,9 

Startkapital primo 
+ Ændring i startkapital 

1,5 
0 

1,5 
0 

Startkapital ultimo 1,5 1,5 

Overført overskud primo 
+ Overført fra årets resultat 

7,2 
-2,8 

4,4 
-0,1 

Overført overskud ultimo 4,4 4,3 

Egenkapital ultimo 5,9 5,8 

              
                

          
          

        

 

Som det fremgår, har Sikkerhedsstyrelsen ved udgangen af 2012 en samlet egenkapital på 5,8 
mio. kr. Akkumuleret overført overskud udgør heraf netto 4,3 mio. kr. sammensat af -3,5 mio. kr. 
vedrørende gebyrfinansierede områder og 7,8 mio. kr. vedrørende ikke gebyrfinansierede områ-
der. Det akkumulerede nettounderskud vedrørende gebyrområderne forventes udlignet over de 
næste år – se bilag 5.3. ”Gebyrfinansieret virksomhed”. 

 
3.5  Opfølgning p å  likviditetsordningen   
 

        
 
Sikkerhedsstyrelsen har i 2012 ikke overskredet disponeringsreglerne/lånerammen. 

     
       

        
   

     

Oversigt over udnyttelse af lånerammen 
Beløb i mio. kr. 2011 2012 
Sum af immaterielle og materielle aktiver 6,6 5,0 
Låneramme 16,1 16,1 
Udnyttelsesgrad 40,9 % 30,9 % 

 
            

                  
             

               
    

          
              

              
    

Jf. balancen udgør den regnskabsmæssige værdi af immaterielle og materielle anlægsaktiver 5,0 
mio. kr., mens den langfristede gæld er opgjort til 5,3 mio. kr. Forskellen på 0,3 mio. kr. mellem 
den reelle værdi af immaterielle og materielle anlægsaktiver og den langfristede gæld skyldes af-
skrivninger og anskaffelser i 4. kvartal (hhv. 0,4 og 0,1 mio. kr.), hvor låne-/likviditetstilpasningen er 
foretaget efter årsafslutningen (22.01.13). 
Da den endelige likviditetstilpasning foretages efter årsafslutningen, har Moderniseringsstyrelsen i 
år valgt at ændre i vejledningen, således udnyttelsesgraden beregnes på baggrund af summen af 
immaterielle og materielle anlægsaktiver, og ikke som tidligere (og som i 2011) med udgangspunkt 
i den langfristede gæld. 
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3.6 Opfølgning på lønsumsloft 

Opfølgning på overholdelse af lønsumsloftet samt opgørelse af akkumuleret lønsumsopsparing 
(akkumuleret uudnyttet lønsumsloft) pr. 31.12.12 for hele hovedkonto 08.22.41.  

Opfølgning på lønsumsloftet  

Beløb i mio. kr.  Akk. opsparing 
ult. 2010 2011 2012 

 

Lønsumsloft: 
   

   Lønsumsloft (FL)  51,9 53,0 
   Lønsumsloft (TB/aktstykker)  0,2 -1,3 
   Forhøjelse - overførsel vedr. administration   0 0 
Lønsumsloft i alt  52,1 51,7 
    
Lønforbrug:    
   Samlet lønsumsforbrug  54,2 54,9 
   Lønsum uden for lønsumsloft *  -3,0 -3,3 
Lønsum indenfor lønsumsloft  51,2 51,6 
Årets opsparing  0,9 0,1 
Akkumuleret opsparing ultimo året /  
(akkumuleret uudnyttet lønsumsloft) 4,1 5,0 5,1 

* Der er i 2012 forbrugt 3,2 mio. kr. i lønsum til IDV-aktiviteter, som er uden for lønsumsloftet.  
 

 

 

 
 
3.7 Bevillingsregnskabet  
 
Bevillingsregnskab 2012 (§ 08.22.41.)  

Beløb i mio. kr.  
Regnskab 

2011 

Budget 
2012 

(FL+TB12) 

Regnskab 
2012 

Difference 
(budget og 
regnskab)  

Budget 
2013 
(FL13) 

Budget 
2013 

(grundprognose) 

Nettoudgiftsbevilling 13,7 12,5 12,5 - 12,3 12,2 

Nettoforbrug af  
reservation - - - - - - 

Indtægter 77,6 83,1 80,9 -2,3 81,8 81,0 

Udgifter -94,1 -96,7 -93,4 3,3 96,1 95,2 

Årets resultat  -2,8 -1,1 -0,1 1,0 -2,0 -2,0 

 
Som det fremgår af bevillingsregnskabet, har der i 2012 været et samlet merforbrug på driftsbevil-
lingen på 0,1 mio. kr. svarende til en overskudsgrad på -0,1 %. 
Som det fremgår, var der oprindeligt i finansloven budgetteret med et samlet merforbrug på 1,1 
mio. kr. Ift. det oprindelige budgetterede resultat er der således tale om en marginal afvigelse (for-
bedring af resultatet) på ca. 1% ift. de ordinære driftsindtægter (bevilling+indtægter).  
 
Vedrørende budgettallene for 2013 viser den næstsidste kolonne budgettet i henhold til FL13 (op-
rindeligt budget). Den sidste kolonne viser derimod Sikkerhedsstyrelsens seneste interne budget 
(grundprognose af 18.12.12), hvor der er foretaget justering ift. FL13 for bl.a. forventet TB13 samt 
ændrede dispositionsmuligheder (overført overskud og uudnyttet lønsumsloft) som følge af, at re-
sultatet for 2012 nu er kendt. 
Der budgetteres i 2013 med et underskud/merforbrug på 2,0 mio. kr. 
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4.  Påtegning  af  det  samlede  regnskab  

 
 
 
Årsrapporten  omfatter  
 
Årsrapporten  omfatter  de  hovedkonti  på  finansloven,  som  Sikkerhedsstyrelsen  (CVR-nummer  
27403123)  er  ansvarlig  for:  
  

•  08.22.41        Sikkerhedsstyrelsen  (hovedkonto)  
•  08.22.42        Tilskud  til Æ delmetalkontrollen  (hovedkonto)  
•  08.22.43        Akkreditering  (hovedkonto)  
•  08.22.45        Fyrværkerisikkerhed  (hovedkonto)  

 
herunder  de  regnskabsmæssige  forklaringer  for  de  omkostningsbaserede  bevillinger  som  skal  tilgå  
Rigsrevisionen  i  forbindelse  med  bevillingskontrollen  for  2012.  
 
 
 
Påtegning  
 
Det  tilkendegives  hermed:  
  

1.  at  årsrapporten  er  rigtig,  dvs.  at  årsrapporten  ikke  indeholder  væsentlige  fejlinformationer  
eller  udeladelser,  herunder  at  målopstillingen  og  målrapporteringen  i  årsrapporten  er  fyl-
destgørende   

2.  at  de  dispositioner,  som  er  omfattet  af  regnskabsaflæggelsen,  er  i  overensstemmelse  med  
meddelte  bevillinger,  love  og  andre  forskrifter  samt  med  indgåede  aftaler  og  sædvanlig  
praksis,  og   

3.  at  der  er  etableret  forretningsgange,  der  sikrer  en  økonomisk  hensigtsmæssig  forvaltning  af  
de  midler  og  ved  driften  af  de  institutioner,  der  er  omfattet  af  årsrapporten.  

 
 
 

Esbjerg 27. marts 2013 København 10. april 2013 
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5. Bila g  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. 01.01.12 

Primokorrektioner og flyt. mellem bogføringskredse 

Tilgang 

Afgang 

9,4 

-

2,5 

-

Kostpris pr. 31.12.12 11,9 

Akkumulerede afskrivninger 31.12.12 

Akkumulerede nedskrivninger 31.12.12 

-9,6 

-

Akkumulerede af- og nedskrivninger 31.12. 12 -9,6 

Regnskabsmæssig værdi pr. 31.12.12 2,3 

Årets afskrivninger 

Årets nedskrivninger 

-1,7 

-

Årets af- og nedskrivninger -1,7 

Afskrivningsperiode 5-8 år 

Udviklingsprojekter under udførelse 

Beløb i mio. kr. 
Udviklings-

projekter under 
udførelse 

Primo saldo pr. 01.01.12 

Tilgang 

Nedskrivninger 

Overført til færdiggjorte udviklingsprojekter 

1,3 

0,7 

-

-2,0 

Kostpris pr. 31.12.12 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. 01.01.12 

Primokorrektioner og flytning ml. bogf.kredse 

Tilgang 

Afgang 

9,2 

-

-

-

1,1 

-

-

-

0,7 

-

-

-

11,0 

0 

0 

0 

Kostpris pr. 31.12.12 9,2 1,1 0,7 11,0 

Akkumulerede afskrivninger 

Akkumulerede nedskrivninger 

-7,0 

-

-0,6 

-

-0,7 

-

-8,3 

-

Akkumulerede af- og nedskrivninger 31.12.12 -7,0 -0,6 -0,7 -8,3 

Regnskabsmæssig værdi pr. 31.12.12 2,2 0,4 0,0 2,6 

Årets afskrivninger 

Årets nedskrivninger 

-0,9 

-

-0,2 

-

-

-

-1,1 

-

Årets af- og nedskrivninger -0,9 -0,2 - -1,1 

Afskrivningsperiode/år 10 år 5 år 
IT: 3 år 

Inventar: 
5 år 

 
    

 
Note 4: Varebeholdning 

 
        

    
                     

Varebeholdning 
Beløb i mio. kr. 2011 Ændring 2012 
Varebeholdning* 0,5 -0,5 0,1 

* De 0,1 mio. kr. ultimo 2012 fremkommer ved beregningen: 536.254,17 (Saldo 2011) – 474.319,29 (Ændring) = 61.934,88 kr. (Saldo 2012) 

 

 
              

             
  

 
              

            
            

     
 

Sikkerhedsstyrelsen  har  ultimo  2012  en  lagerbeholdning  på  0,1  mio.  kr.   
Lagerbevægelsen  i 2 012  (i a lt  - 474  tus.  kr.)  er  opgjort  således:   
Tilgang   +167  tus.  kr.  
Vareforbrug   - 239  tus.  kr.  
Lagernedskrivning  - 402  tus.  kr.  

Der er i 2012 foretaget en ekstraordinær lagernedskrivning på 402 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 A/S. 
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Note 5: Hensatte forpligtelser 

  
         

    
    

     
       

 
            

    
 

Hensatte forpligtelser 
Beløb i mio. kr. Ultimo 2011 Regulering Ultimo 2012 
Åremålsforpligtelse 
Resultatløn 
Reetableringsforpligtelse (lejemål) 

0,2 
0,8 
1,0 

0,1 
0,0 
0,2 

0,3 
0,8 
1,2 

Hensatte forpligtelser i alt 2,0 0,3 2,3 

De hensatte forpligtelser ultimo 2012 er ikke forbundet med væsentlig usikkerhed omkring beløbs-
størrelse og/eller forfaldstidspunkt. 

 

  
      

 
 

           
                

 
 
 

          
           

       
 

Note  6:  Eventualforpligtelser   

Sikkerhedsstyrelsen har ingen eventualforpligtelser pr. 31.12.12. 

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  (IDV)  
 
Sikkerhedsstyrelsen har indtægtsdækket virksomhed på vundne kontrakter ved kontrolbud i forbin-
delse med udliciterede opgaver på eltilsynsområdet. Herudover har styrelsen IDV-aktiviteter i for-
bindelse med kursusvirksomhed på fyrværkeri- og installatørområdet. 

      

   
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

      
      

       
        

       
                  

   

 
 
 
 
 
 

Akkumuleret resultat for Indtægtsdækket virksomhed (IDV) 

Mio. kr. 
Ultimo Ultimo 
2009 2010 

Ultimo 
2011 

Årets 
resultat 

2012 

Ultimo 
2012 

Kursusvirksomhed 
Eltilsyn 
Øvrig IDV* 

1,0 0,8 
-0,1 -0,3 
2,5 2,4 

0,7 
0,1 
2,7 

-0,1 0,6 
0,3 
2,7 

0,2 
0,0 

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

* Herunder overført til SIK primo 2004 ifm. etablering, diverse ufordelte/korrigerede afskrivninger samt pt. inaktive IDV-områder, som fx 
”Standardisering” og ”Typeprøvning” 
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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  2012  fastsat  
til  60,1  mio.  jfr.  FL12  §  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”  (BEK  nr.  19  af  16.  jan.  2012).   
 
 
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.   
Gasafgiften  er  underlagt  prisstigningsloftet,  og  er  i  2012  fastsat  til  8,4  mio.  jfr.  FL12  §  8  tekstan-
mærkning  nr.  102.   
 
 
Autorisationer  (el,  gas,  vvs  og  kloak)  
Sikkerhedsstyrelsen  administrerer  desuden  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 2012 - Indtægter og omkostninger 
Beløb i mio. kr. Gebyrindtægter Omkostninger Årets resultat 

Elsikkerhed – elværksafgift 
Eleftersynsordning – eleftersynsgebyr 
Gassikkerhed – gasafgift 
Autorisationer – autorisationsgebyr 

60,1 
3,3 
8,4 
2,7 

59,4 
5,1 
8,2 
2,8 

0,7 
-1,8 
0,2 

-0,1 
Gebyrfinansieret virksomhed i alt 74,5 75,5 -1,0 
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Akkumuleret resultat af afgifts- og gebyrfinansieret virksomhed 
Akkumuleret 

Beløb i mio. kr. 
Resultat 

2009 
Resultat 

2010 
Resultat 

2011 
Resultat 

2012 

Akkumuleret 
båndlagt 

egenkapital 
(seneste 4 år) 

båndlagt 
egenkapital 

(alle år) 

Elsikkerhed 
Eleftersynsordning 
Gassikkerhed 
Autorisationer 

0,6 
0,0 

-0,6 
-0,3 

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

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

0,7 
-1,8 
0,2 

-0,1 

3,1 
-6,2 
0,3 
0,2 

3,1 
-6,2 
0,3 

-0,7 

Gebyrfin. virksomhed i alt -0,3 5,5 -6,9 -1,0 2,6 3,5 

 
Der  tilstræbes  balance  for  de  enkelte  aktivitetsområder  over  en  4-årig  periode.  
 
 
 
5.4  Tilskudsfinansierede  aktivitete r  
 
Sikkerhedsstyrelsen  har  i 2 012  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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