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1. Påtegning af det samlede regnskab  

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

  08.22.41 Sikkerhedsstyrelsen (hovedkonto) 
  08.22.42  Tilskud til Ædelmetalkontrollen (hovedkonto) 
  08.22.43 Akkreditering (hovedkonto) 
  08.22.45  Fyrværkerisikkerhed (hovedkonto) 

 
herunder de regnskabsmæssige forklaringer som skal tilgå Rigsrevisionen i forbindelse med  
bevillingskontrollen for 2013. 
 
 
 
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 
fyldestgørende 

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. 
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2. Beretning 

2.1 Præsentation af virksomheden 
 
Sikkerhedsstyrelsen er en styrelse under Erhvervs- og Vækstministeriet, der arbejder for at skabe 
tryghed og bruger sin viden til at mindske risikoen for personskade og tab af værdier. 

Omdrejningspunktet er teknisk sikkerhed, og arbejdsområderne er el, vvs og forbrugerprodukter.  

Styrelsen understøtter Erhvervs- og Vækstministeriets vision om at skabe Europas bedste  
vækstvilkår. Gennem risikobaseret overvågning, smart regulering og kommunikation på forkant vil  
styrelsen gøre teknisk sikkerhed til vækst. Konkurrence er en forudsætning for vækst, og den 
tekniske sikkerhed skal fremhæves som et konkurrenceparameter. Styrelsen vil medvirke til at 
gøre det lettere at drive virksomhed i Danmark og skabe bedre rammevilkår inden for vores  
myndighedsområde uden at gå på kompromis med sikkerheden. 
 
Sikkerhedsstyrelsen har følgende tre opgaver: 

  

Opgave 1: Installationer 

Sikre et højt sikkerhedsniveau i de danske el- og gasinstallationer. 

 

Opgave 2: Produkter 

Sikre et højt sikkerhedsniveau i relation til elprodukter, gasprodukter og generelle  
forbrugerprodukter, herunder legetøj, samt fyrværkeriartikler.  

 

Opgave 3: Akkreditering og metrologi 

Sikre at kravene til måleinstrumenter følger europæiske regler, og at de danske  
regler for akkreditering af laboratorier, certificerings- og inspektionsorganer er baseret  
på internationale aftaler.  

 
Mission 
Sikkerhedsstyrelsens mission er at skabe tryghed. Dette sker ved, at styrelsen bruger sin viden om  
teknisk sikkerhed til at  mindske risikoen for personskade og tab af værdi. Tryghed bidrager til 
fremtidens vækstvilkår i Danmark. Herved bidrager styrelsens mission til Erhvervs- og  
Vækstministeriets mission om at skabe fremtidsrettede vækstvilkår for Danmark i den globale  
økonomi. 
 
Vision  
Sikkerhedsstyrelsens vision er at gøre sikkerhed til vækst. Styrelsen er orienteret mod og handler  
aktivt for at gøre teknisk sikkerhed til vækst, så det bliver lettere at drive virksomhed og mere 
overskueligt at vide, hvad man som virksomhed og forbruger kan, skal og må. Styrelsen bidrager 
derfor til Erhvervs- og Vækstministeriets vision om at opnå Europas bedste vækstvilkår. 
 
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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2.2 Virksomhedens omfang  

Neden for er indsat en oversigt over Sikkerhedsstyrelsen samlede økonomiske aktiviteter. 
Bevillingsområderne er angivet på hovedkontoniveau. 

   
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

  

  

  

 

 

 

 

 
   

 

 

  

Administrerede udgifter og indtægter 2013 (mio. kr.) 

Art Bevillingstyper Hovedkonti Bevilling * 
Regn-
skab 

Bemærkninger 

Administrere-
de tilskud og 
lovbundne 
ordninger 

Reservations- 
bevilling 

08.22.45 
”Fyrværkerisikkerhed” 
Regnskabskreds 41710 

Udgifter 

Indtægter 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

Ordningen er under 
afvikling. Der er 
foretaget 
tilsagnsregistrering 
af afgivne tilsagn i 
2008 - der gives ikke 
yderligere tilsagn. 
Der er i 2013 ikke 
annulleret el. 
udbetalt tilsagn. 
Udestående tilsagn 
pr. 31.12.13 er 0,6 
mio. kr. 

Øvrige 
administrere-
de udgifter 
/indtægter 

Driftsbevilling 
08.22.41 
”Sikkerhedsstyrelsen” 
Regnskabskreds 41700 

Udgifter 

Indtægter 

98,7 

81,8 

95,6 

80,0 

Se afsnit 4 
(særligt 4.7) 

Anden 
bevilling 

08.22.43 ”Akkreditering” 
Regnskabskreds 41722 

Udgifter 

Indtægter 

4,8 

0,0 

4,8 

0,0 

Der har i 2013 på 
baggrund af 
resultatkontrakt med 
DANAK været udført 
akkrediterings- og 
metrologiopgaver for 
4,8 mio. kr. 

08.22.42 ”Tilskud til 
Ædelmetalkontrollen” 
Regnskabskreds 41723 

Udgifter 

Indtægter 

3,0 

0,0 

3,0 

0,0 

Der har i 2013 på 
baggrund af kontrakt 
med FORCE været 
leveret ydelser for 
3,0 mio. kr. 

* Jf. FL13+TB13 
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2.3 Årets faglige resultater 
 
2.3.1 Områdernes resultater 
 
Lancering af strategi for 2013-2016 
Sikkerhedsstyrelsen lancerede i begyndelsen af 2013 sin nye strategi for årene 2013 til 2016. 
Strategien er med til at skabe mål og retning samt professionalisere styrelsens indsats. Ambitionen  
med strategien er at øge effekten af vores virksomhed, skabe højere regelefterlevelse og mere 
korrekt produktanvendelse, hvilket skal skabe tryghed, mindske risikoen for personskade og tab af 
værdier. Strategiens navn er ”Udsyn og indsigt”, hvilket markerer de væsentligste midler til at øge  
effekten af vores virksomhed. Styrelsens vision med den nye strategi er, at ”Vi vil gøre sikkerhed til 
vækst”. Visionen bakkes op af fire visionsmål:  
  

 Teknisk sikkerhed 
 Vækst 
 Handlekraft  
 Udsyn  

 
Sikkerhedsstyrelsen har formuleret fem strategiske forpligtelser, der skal sikre, at strategien bliver 
omsat til virkelighed. De fem strategiske forpligtelser er:  
 

  Risikovurdering og risikohåndtering  
  Højere regelefterlevelse og korrekt produktanvendelse  
 Tidssvarende kundeservice  
 Værdifulde relationer  
 Kulturudvikling 

 
I strategiens første år har de fem strategiske forpligtelser resulteret i seks strategiske projekter, der 
alle var en del af styrelsens resultatkontrakt for 2013. De er beskrevet og redegjort for i 
årsrapportens afsnit 2.  
 
En af hjørnestene i strategien er at styrke styrelsens eksterne fokus ved at øge udsynet. Dette har 
været omdrejningspunktet i flere af de strategiske projekter, hvor det har givet stor værdi for 
styrelsen, at interessenter på de relevante områder har deltaget aktivt. Det er målet, at det  
eksterne fokus bliver en del af arbejdskulturen i styrelsen og en måling viste, at styrelsen allerede i 
strategiens første år er på vej i den rigtige retning. Styrelsen er på denne måde ved at orientere sig  
mere eksternt, hvilket er et arbejde, der vil fortsætte de næste år.  
 
Modernisering af autorisationsordningerne  
De seks strategiske projekter udspringer direkte af strategien, men alle typer af opgaver i styrelsen 
påvirkes af strategien. Arbejdet med lovforslaget til en modernisering af autorisationsordningerne  
på el-, vvs- og kloakinstallationsområdet under regeringens konkurrencepolitiske udspil er under 
hele forløbet sket med inddragelse af de nærmeste interessenter. Ud over de væsentlige forslag til 
udformning af en ny autorisationslov, som møderne med interessenterne resulterede i, så viste  
møderne, at det i dag ikke er tilstrækkeligt klart for virksomhederne uden for 
autorisationsområderne, hvornår et arbejde kan udføres uden autorisation. Som beskrevet i afsnit 
2.3 har Sikkerhedsstyrelsen derfor tydeliggjort for virksomheder og forbrugere, hvad der er  
autorisationskrævende arbejde, og hvad man kan udføre uden autorisation. 
 
Lovforslaget blev fremsat i Folketinget den 9. oktober 2013 og 1. behandlet den 5. november 2013. 
Efter en teknisk høring i Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget den 22. januar 2014 er Lovforsalget  

5 



 

planlagt 2. behandlet den 8. april 2014 og 3. behandlet den 10. april 2014. Styrelsen fortsætter 
derfor de fornødne forberedelser til Folketingets eventuelle vedtagelse.     
 
Ombyggede minikøkkener  
Foruden opgaverne i styrelsens resultatkontrakt gennemførte styrelsen bl.a. en omfattende indsats 
som følge af en dødsbrand i 2012 på et kollegium. Minikøkkener – såkaldte trinettekøkkener –  
ombygges ved udskiftning af køleskabe uden hensyntagen til fabrikantens anvisninger. 
Konsekvenserne af en fejlbehæftet ombygning kan være kortslutning med fare for brand eller 
adgang til spændingsførende dele med fare for personskade. Kollegier og ungdomsboliger er 
indrettet til natophold for personer samtidig med, at en brand i én bolig let kan brede sig til 
naboboliger. Dette øger risikoen for personskade. 
 
Indsatsen bestod af vejledning til de ansvarlige for installationerne og til beboerne samt en 
omfattende tilsynsindsats. Tilsynsindsatsen omfattede knap 1.500 trinettekøkkener over hele 
landet, og det blev hurtigt klart, at en stor del af ombyggede trinettekøkkener ikke er sikre.  
Styrelsen udsendte derfor i sommeren 2013 en pressemeddelelse, der advarer om risikoen ved  
ombyggede trinettekøkkener. Sikkerhedsstyrelsen vil derfor fortsat have fokus på dette område. 
 
 
2.3.2 Samlet score for resultatkontrakten 2013  
 
På basis af gennemgangen af målene for resultatkontrakten for 2013 i skema 2.1 vurderes det, at  
styrelsen har opnået en samlet score på 95 point, hvilket er tilfredsstillende. 
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2.4 Årets økonomiske resultater  

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

  

    

 
   

  
     
       
     

  
     
     

 

  
   

 
   

 
 

 

 
 

  
              

  

  
 

  

 
 

 
 

  
 

   
 

  

  
   

    
 

Økonomiske hoved- og nøgletal 
Beløb i mio. kr. 2011 2012 2013 

Resultatopgørelse 

Ordinære driftsindtægter -91,2 -93,3 -94,7
  Heraf indtægtsført bevilling -13,7 -12,5 -14,9 
Heraf eksterne indtægter -77,5 -80,8 -79,8
 Heraf øvrige indtægter 0,0 0,0 0,0 

Ordinære driftsomkostninger 92,5 90,5 92,7
 Heraf løn 54,2 54,9 56,3
  Heraf øvrige omkostninger 38,2 35,6 36,4 

Resultat af ordinære drift 1,3 -2,8 -2,0 
Resultat før finansielle og ekstraordinære poster 2,5 -0,3 0,5 
Årets resultat (positivt beløb = underskud) 2,8 0,1 0,7 

Balance 

Anlægsaktiver  8,1 6,5 5,5 
Omsætningsaktiver 22,6 21,3 19,1 

Egenkapital 5,9 5,8 5,1 
Hensættelser 2,0 2,3 2,6 
Langfristet gæld 6,5 5,3 4,5 
Kortfristet gæld 16,3 14,3 12,5 

Balancesum 30,7 27,7 24,6 

Lånerammen 16,1 16,1 16,1 
Træk på lånerammen (sum af imm.+mat. anlægsaktiver) 6,6 5,0 4,0 

Finansielle nøgletal 

Udnyttelsesgrad af lånerammen  40,9 % 30,9 % 24,5 % 
Negativ udsvingsrate (overført overskud ift. startkap.) 2,9 2,8 2,4 
Overskudsgrad (årets resultat ift. ordinære driftsindtægter) -3,1 % -0,1 % -0,8 % 
Bevillingsandel (indtægtsført bev. ift. ordinære driftsindtægter) 15,0 % 13,4 % 15,7 % 
Opretholdelsesgrad (nyinvestering ift. årets afskrivning) 70,9 % 42,8 % 27,4 % 

Personaleoplysninger 

Antal årsværk  106,4 106,9 107,3 
Årsværkspris 0,51 0,51 0,52 
Lønomkostningsandel (personaleudg. ift. ord. driftsindtægter) 59,5 % 58,8 % 59,4 % 
Lønsumsloft (årets lønsumsloft+uudnyttet saldo primo) 56,2 56,7 55,7 
Lønforbrug (inkl. forbrug uden for lønsumsloft) 54,2 54,9 56,3 
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Som det fremgår oven for, har der i 2013 været et samlet merforbrug på driftsbevillingen på 0,7 
mio. kr. svarende til en overskudsgrad på -0,8 %. 
Det samlede merforbrug på 0,7 mio. kr. udgøres af et nettounderskud på 3,3 mio. kr. på de 
gebyrfinansierede områder (bilag 5.3 ”Gebyrfinansieret virksomhed”), et mindreforbrug på 2,5 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 2,0 mio. kr. Ift. det 
oprindelige 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 2013 
3,6 mio. kr. Det overførte overskud er sammensat af -6,8 mio. kr. vedr. de gebyrfinansierede 
aktivitetsområder (se bilag 5.3) samt 10,4 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 (59,7 og 8,3 mio. 
kr.), som udgør 71,7 % af de ordinære driftsindtægter. Bevillingsandelen udgjorde i 2013 alene 
15,7 %. De øvrige ordinære driftsindtægter vedrører IDV-aktiviteter, eleftersynsgebyrer, 
autorisationsgebyrer, salg af publikationer, udfakturerede testomkostninger og andre mindre 
indtægtsområder. 

Lønomkostningsandelen har i 2013 været 59,4 % svarende til et lønforbrug på 56,3 mio. kr., hvoraf 
de 2,4 mio. kr. har været afholdt af IDV-områderne, hvilket er uden for lønsumsloftet. Der har i 
2013 været et træk på lønsumsopsparingen på 3,3 mio. kr. (se afsnit 4.6). 

Som det fremgår af tabellen er balancesummen faldende i perioden fra 2011 til 2013. 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 opretholdelsesgrader 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 opretholdelsesgraden var forholdsvis høj tilbage i 2011 
skyldes fortrinsvis nyinvestering i systemet til administration af eleftersynsordningen. 

Sikkerhedsstyrelsen har ikke haft problemer med overholdelse af lånerammen, hvor 
udnyttelsesgraden pr. 31.12.13 var 24,5 % med en sum af immaterielle og materielle 
anlægsaktiver på 4,0 mio.kr. ift. lånerammen på 16,1 mio. kr.  

Samlet vurderer Sikkerhedsstyrelsen årets økonomiske resultat som tilfredsstillende og den 
økonomiske situation som værende under kontrol. 

På baggrund af bevilling og afgiftssatser fastsat på Finansloven for 2014 samt de interne budgetter 
er det styrelsens forventning, at det planlagte aktivitetsniveau kan gennemføres i 2014. 
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2.5 Opgaver og ressourcer  

2.5.1 Skematisk oversigt over opgaver og ressourcer 

 

 
  

 

  

 

 

 

 
 

Opgaver og ressourcer 2013 

Beløb i mio. kr. 
Indtægtsført 

bevilling 
Øvrige 

indtægter 
Omkostninger 

Andel af 
årets resultat 

0. Generel ledelse og administration 0,0 0,3 16,0 -15,8 

1. Elsikkerhed 0,0 69,4 58,1 11,3 

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

3. Generel produktsikkerhed og fyrværkeri 9,6 0,5 8,9 1,1 

4. Akkreditering og metrologi 5,3 0,0 4,1 1,3 

I alt 14,9 80,0 95,6 -0,7 

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

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

Hovedopgave 2 ”Gassikkerhed” finansieres af gasafgiften, autorisationsgebyrer, eksamensgebyrer 
samt udfakturerede testomkostninger. 

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

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

Samlet set har der været et mindreforbrug på 2,5 mio. kr. på de finanslovsfinansierede områder, et 
underskud på de gebyrfinansierede områder på 3,3 mio. kr. samt et overskud på IDV på 0,1 mio. 
kr., hvilket tilsammen giver årets resultat (underskud) på -0,7 mio. kr.  

 
2.5.2 Redegørelse for reservation  
 
Sikkerhedsstyrelsen har i 2013 ikke haft reservationer. 
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3. Målrapportering – Mål og resultater 

3.1 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. 
fællesudgifter 
(mio. kr.) 

Score 

Installationer 

1. Autorisationsansøgninger, overtrædelse 
af autorisationslovgivningen og 
gasulykker 

10 5 af 5 1,2/1,3 10 

2. Smart Grid 5 2 af 2 1,6/1,6 5 
3. Konkurrencepolitisk udspil 15 3 af 3 3,2/3,1 15 
Produkter 

4. Proaktive indsatser omhandlende 
barnevogne, barnevognsseler, 
barnevognskæder samt gynger 

10 4 af 4 3,2/3,1 10 

5. Proaktiv indsats omhandlende 
gaskøleskabe 

5 2 af 2 1,7/1,8 5 

6. Iværksætterkampagne 5 5 af 5 Note 1 5 
7. Ny produktsikkerhedsforordning og 

fyrværkeriregelsprojekter 
10 3 af 3 1,7/1,8 10 

Koncernfælles mål for resultatkontrakter 2013 

8. Bedre økonomistyring 5 3 af 3 Note 2 5 
9. Akutjob 5 1 af 1 Note 2 5 
Strategisk forretningsudvikling 

10. Strategiske forpligtelser 30 15 af 16 Note 1 25 

Samlet for Sikkerhedsstyrelsen 43 ud af 44 12,6/12,7
 95 ud 
af 100 

Note 1: Omfanget af aktiviteten er for usikkert til at kunne angive budgettal. 
Note 2: Aktiviteten udgør et timeforbrug under 250 timer, hvorfor der ikke angives budgettal. 

Mål 3 bidrager til at opfylde et mål i Arbejdsprogram 2013. 

Se afsnit 2.2. Uddybende analyse og vurderinger for opgørelsen af scoren for mål 10. 
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Indsats Målepunkt 
Vægt i 

% 

Installationer 

1. Autorisationsansøgninger, overtrædelse af autorisationslovgivningen og gasulykker 
Sagsbehandlingstiden på 
autorisationsansøgninger 
nedbringes og skærpes i 
spidsbelastningsperioden (a-
b). 

Sagsbehandlingstiden 
nedbringes på overtrædelser 
af autorisationslovgivningen (c-
d). 

Opgørelse af strategisk 
flerårigt mål (e). 

a) Sagsbehandlingstiden for 95 % af ansøgningerne om 
autorisation er på maksimalt 30 dage, hvis 
ansøgningerne er udfyldt korrekt og kan sagsbehandles 
uden rettelsesbreve i spidsbelastningsperioden (juni og 
juli). 

10 

b) Der foretages en nulpunktsmåling af 
sagsbehandlingstiden på ansøgninger om 
autorisationer. Procesforbedringerne af 
sagsbehandlingen medfører en generel reduktion af 
sagsbehandlingstiden på autorisationsansøgninger på 
min. 5 dage. 
c) Ekspeditionstiden er på maksimalt 80 kalenderdage 
for 90 % af sagerne, der vedrører ulovlig annoncering. 
d) Ekspeditionstiden er på maksimalt 120 kalenderdage 
for 90 % af sagerne, der vedrører ulovligt udført arbejde. 
e) Nedbring antallet af gasulykker per 
forbrugerinstallationer (strategisk flerårigt mål fra 
strategien 2010-2012). 

a) Opfyldt. 100 % af de korrekt udfyldte ansøgninger om autorisation er i spidsbelastningsperioden 
(juni og juli) sagsbehandlet på maksimalt 30 dage. 

b) Opfyldt. Nulpunktsmålingen af sagsbehandlingstiden viste en gennemsnitlig sagsbehandlingstid 
på 31,6 dage. Styrelsen har lavet procesforbedringer blandt andet i form af kvalitetssikring og 
tilretning af ansøgningsskemaer for at minimere returløb samt ændring af tekster i 
standardrykkerbreve. Procesforbedringerne har medført et fald i sagsbehandlingstiden til 24,3 
dage, det vil sige en reduktion på 7,3 dage. 

c) Opfyldt. Ekspeditionstiden er på maksimalt 80 dage i 95,4 % af sagerne. 

d) Opfyldt. Ekspeditionstiden er på maksimalt 120 dage i 98,0 % af sagerne. 

e) Opfyldt. Antallet af ulykker per 100.000 forbrugerinstallationer var i referenceperioden (2002-
2010) i gennemsnit 2,4. Det gennemsnitlige antal ulykker per 100.000 forbrugerinstallationer er i 
måleperioden (2011 -2013) nedbragt til 1,5. 

2. Smart Grid 
Det tekniske sikkerhedsniveau 
øges på 
lavspændingsområdet. 

a) På baggrund af styrelsens tilsyn på solceller i 2012 
gennemføres en kommunikationsindsats, der oplyser 
forbrugere og virksomheder om særlige 
opmærksomhedspunkter i forbindelse med opsætning 
og installation af solcelleanlæg. 
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b) Der gennemføres en kommunikationsindsats for at 
udbrede budskaberne fra Smart Grid rapporten omkring 
husstandsproduktion og arbejde på lavspændingsnettet. 
Desuden indledes et samarbejde med netselskaberne 
med henblik på at afklare behovet for justering af 
regulering og procedurer for arbejde på nettet i den nye 
forsyningssituation. 

a) Opfyldt. Der er udarbejdet en vejledning til forbrugere: ”12 gode råd: Sådan tjekker du dit 
solcelleanlæg”. Vejledningen ligger på styrelsens hjemmeside som forbrugerinformation og er 
bragt som pressemeddelelse. Herudover har bolius.dk og boligejer.dk bragt den på deres 
hjemmesider, og der er sendt links til forsyningsselskaber og kommuner. 
Til professionelle er der udarbejdet en tjekliste til sikker installation af solcelleanlæg. Tjeklisten er 
lagt på sik.dk og styrelsen har sendt links til vejledningen til TEKNIQ, Dansk Elforbund, Dansk 
Standard og Teknologisk Institut med opfordring til offentliggørelse elektronisk, i trykte medier og 
nyhedsbreve. 
b) Opfyldt. Fagbladsredaktionen har formidlet budskaberne fra Smart Grid rapporten omkring 
husstandsproduktion og arbejde på lavspændingsnettet er kommunikeret til virksomhederne via 
artikler, der er bragt i fire fagblade. 

Styrelsen har i august måned 2013 afholdt to konferencer på elforsyningsområdet, hvor et af 
punkterne var en workshop. Her drøftede netselskaber og andre relevante aktører, hvordan 
udfordringen med forsyning fra flere sider som følge af de mange VE-anlæg, der er opsat i 
Danmark over de seneste år, løses. På konferencerne tilkendegav deltagerne, at de var 
interesserede i et udvidet samarbejde med Sikkerhedsstyrelsen omkring relevante emner i 
forbindelse med Smart Grid og den grønne omstilling. 

Det første samarbejdsmøde den 26. november 2013 omhandlede udfordringen om arbejde på 
nettet i forbindelse med den grønne omstilling, herunder om der er behov for at justere 
reguleringen. Netselskaberne var derfor inviteret, da de har udfordringen tættest på. Konklusionen 
på mødet blev, at der ikke er behov for at justere reguleringen, men at netselskaberne følger op på 
interne procedurer for arbejde på nettet. 

3. Konkurrenceudspil 
Ny installatørlov, der fremmer 
konkurrence og produktivitet. 

a) Der udarbejdes et forslag til en ny installatørlov. 
Forslaget er at finde på lovprogrammet for 2013/2014. 

15 
b) Moderniseringen af autorisationsordningerne sker i 
dialog og med inddragelse af de nærmeste 
interessenter. 
c) I lovforslaget er der ingen lovtekniske fejl, der 
overstiger bagatelgrænsen. Vurderes af departementet. 

a) Opfyldt. Der er udarbejdet et forslag til lov om autorisation af virksomheder på el-, vvs- og 
kloakinstallationsområdet, der var at finde på lovprogrammet 2013/2014. Forslaget har nummer L 
35 og blev fremsat den 9. oktober 2013. 
b) Opfyldt. Styrelsen har løbende under arbejdet med udarbejdelsen af lovforslaget til 
modernisering af autorisationsordningerne været i dialog med de nærmeste interessenter og har 
afholdt 29 formelle og uformelle møder med interessenterne. 
c) Opfyldt. DEP/JUST har gennemgået lovforslaget og vurderet, at det indeholdt 3 lovtekniske fejl, 
hvilket er under bagatelgrænsen. 
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Produkter 

4. Proaktive indsatser omhandlende barnevogne, barnevognsseler, barnevognskæder samt 
gynger 
I henhold til strategien for 
markedsovervågning 
gennemfører styrelsen en 
tredelt proaktiv 
markedsovervågningsindsats 
rettet mod en prioriteret 
produktgruppe. Indsatsen 
inkluderer deltagelse i et fælles 
europæisk 
markedsovervågningsprojekt 

a) Der gennemføres en markedsovervågningsindsats 
(nulpunktsmåling) rettet mod barnevognskæder. Der 
udtages en stikprøve af barnevognskæder til nærmere 
kontrol og evt. test. 
b) Styrelsen deltager i det fælleseuropæiske Prosafe-
projekt ”køretøjer til transport af børn”. 
Sikkerhedsstyrelsen vil indgå i samarbejder med andre 
europæiske myndigheder. 

c) Der gennemføres en markedsovervågningsindsats 
(effektmåling/totalkontrol) rettet mod barnevognsseler. 
Alle tilgængelige typer af produkter på det danske 

(a-c). marked vil blive kontrolleret, og seler, der vurderes ikke 
at leve op til de fastsatte krav, vil blive testet. Efter 10 

indsatsen er ikke-overensstemmende eller farlige 

I henhold til strategien for 
markedsovervågning 
gennemfører styrelsen en 
proaktiv 
markedsovervågningsindsats 
rettet mod en prioriteret 
produktgruppe (d). 

produkter lovliggjort eller fjernet fra markedet. 

d) Der gennemføres en markedsovervågningsindsats 
(effektmåling) rettet mod gynger til privat brug. Siden 
indsatsen i 2011 er der gennemført en korrigerende 
handling i form af dialogmøde med branchen, og som 
følge heraf skal andelen af de udtagne gynger med 
teknisk dokumentation for slagtest øges med 100 %. 

a) Opfyldt. Sikkerhedsstyrelsen har gennemført en kontrol af 20 barnevognskæder. I forbindelse 
med kontrollen har styrelsen været i kontakt med 19 forskellige fabrikanter, importører og agenter, 
der alle er blevet gjort opmærksomme på kravene til advarselsmærkning. Virksomhederne 
repræsenterer en stor del af markedet, da deres produkter var repræsenteret i de store 
kædebutikker inden for legetøj og børneomsorgsprodukter. Indsatsen resulterede i følgende: 

 3 barnevognskæder - påbud om tilbagetrækning 
 7 barnevognskæder - frivillige foranstaltninger 
 8 barnevognskæder - vejledninger 
 2 barnevognskæder – ingen bemærkninger. 

b) Opfyldt. Sikkerhedsstyrelsen har i 2013 fortsat deltagelsen i det fælleseuropæiske Prosafe-
projekt ”køretøjer til transport af børn”. Styrelsen har deltaget i de tre afholdte møder i 2013. De 
øvrige lande, som deltager i projektet, er: Bulgarien, Tjekkiet, Tyskland, Litauen, Portugal, 
Rumænien, Spanien, Holland, UK, Sverige og Finland. 

I forbindelse med projektet er der i Danmark besøgt 9 forhandlere af barnevogne, combivogne eller 
klapvogne. Totalt er der i projektet besøgt 160 forhandlere, importører eller fabrikanter. Styrelsen 
har udtaget 3 barnevogne og 2 combivogne til test. I alt er der i projektet udtaget 51 primært 
combivogne og klapvogne til test. De 5 danske vogne har alle fejl af sikkerhedsmæssig betydning 
såsom defekte bremser, fingerklemfælder, kvælningsfare som følge af smådele samt defekte 
lifthåndtag. Der bliver meddelt 1 påbud om tilbagekaldelse og 2 påbud om tilbagetrækning. Dertil 
kommer 2 frivillige tilbagekaldelser. 

Danmark deltager i styregruppen for projektet. Styrelsenhar leveret de ønskede oplysninger og 
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materialer inden for de givne tidsfrister. Styrelsenhar arbejdet for at sprede de danske erfaringer 
især med hensyn til risikovurderinger. Specielt drøftelser i styregruppen med kollegaer fra Sverige, 
Tyskland og Holland har været givende i form af sparring om risikovurderinger, vidensdeling 
herunder om kulturelle forskelle i brugen af barnevogne. Styregruppen har desuden haft gode 
drøftelser om forslag til ændringer af den gældende standard på området. 

c) Opfyldt. Sikkerhedsstyrelsen har fundet og undersøgt 8 forskellige barnevognsseler fra 5 
forskellige producenter på det danske marked. Der er ikke fundet seler af denne type på det 
danske marked fra udenlandske producenter. 

Alle seler blev testet efter punkt 9, 10 og 11 i standarden, der omhandler mærkning, 
brugsanvisning og købsinformation. Ingen alvorlige fejl blev fundet ved de undersøgte produkter. 
Alle modeller fra samtlige producenter havde mindre fejl/mangler i mærkning, brugsanvisningen 
eller købsinformationen. Disse fejl og mangler er vurderet til ikke at have direkte 
sikkerhedsmæssig betydning. Alle producenter har frivilligt lavet tilretninger i mærkningen, 
brugsanvisningen og købsinformationen. To producenter har ændret på konstruktionen af deres 
seler. Alle tiltag udføres for fremtidig produktion af seler. To producenter har desuden foretaget 
ændringer på lagerførte seler. 

Samlet set er det styrelsens vurdering, at producenterne er meget opmærksomme på 
problemstillingen i forhold til de sikkerhedskrav, der stilles til seler i henhold til standarden for 
barnevognsseler. 
d) Opfyldt. Sikkerhedsstyrelsen har udtaget og gennemført en kontrol af 9 gynger til privat brug. 
Syv ud af ni ansvarlige virksomheder (primært fabrikanter) har indsendt teknisk dokumentation for 
slagtest svarende til en forøgelse på 457 %. Målet var en forøgelse på 100 %. 

5. Proaktiv indsats omhandlende gaskøleskabe 

I henhold til strategien for 
markedsovervågning 
gennemfører styrelsen en 
proaktiv 
markedsovervågningsindsats 
rettet mod en prioriteret 
produktgruppe. 

a) Ved udgangen af fjerde kvartal 2013 er der foretaget 
en dækkende screening og kontrol af markedet for 
mindre, gasfyrede køleskabe. Køleskabene er vurderet 
for overensstemmelse med kravene, 
godkendelsesdokumentation er vurderet for 
overensstemmelse med det tilhørende produkt, og der 
er iværksat sagsbehandlingsskridt med henblik på at 
fjerne ikke-overensstemmende og farlige produkter fra 
markedet (eller få disse lovliggjort). 

5 

b) Indsatsen gennemføres i samarbejde med Finland og 
Norge. 

a) Opfyldt. Der er foretaget markedskontrol i detailledet og søgninger på internettet, hvilket har 
resulteret i, at Sikkerhedsstyrelsen har udtaget 16 gasapparater til test. 12 apparater er udtaget af 
de andre nordiske lande. Af de 16 udtagne apparater, har der været nedlagt midlertidigt salgs- og 
markedsføringsforbud på ét apparat som følge af for høje udledninger af kulilte. Et andet apparat 
havde væsentlige eltekniske fejl, og der er blevet nedlagt midlertidigt salgs- og 
markedsføringsforbud mod dette apparat. De resterende apparater havde alle mindre fejl i 
sikkerhedsinstruktioner, mærkning mv., der rettes fremadrettet.  
b) Opfyldt. Indsatsen er gennemført i samarbejde med DSB(Norge), TUKES(Finland) samt 
Neytendastou(Island) og arbejdstilsynet(Island). 

6. Iværksætterkampagne 

Sikkerhedsstyrelsen vil øge 
iværksætteres kendskab til 
lovgivningen på 

a) Der udarbejdes inden uge 47 et generelt 
informationsmateriale om produktsikkerhed mv., 
målrettet iværksættere. 
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Sikkerhedsstyrelsens områder b) På Sik.dk etableres inden uge 47 et indholdsområde 
for iværksættere med relevant information om lovgivning 
på Sikkerhedsstyrelsens område. 

5c) Sikkerhedsstyrelsen leverer senest i uge 40 
information om produktsikkerhed mv. til Startvaekst.dk. 
Desuden tilbyder Sikkerhedsstyrelsen at bidrage til 
Startvaekst.dk med besvarelse af spørgsmål fra 
iværksættere. 
d) Sikkerhedsstyrelsen indgår i et samarbejde med 
Erhvervsstyrelsen og tilbyder informationsmateriale til 
konferencer, kurser mv. i ”Uge 47” (iværksætteruge 
2013). 
e) Sikkerhedsstyrelsen tilbyder fra efteråret 2013 
informationsmateriale til rådgivningscentre for 
iværksættere, bl.a. regionernes Væksthuse. 

a) Opfyldt. Der er udarbejdet en folder ”Er dit produkt sikkert” med generel information om 
produktsikkerhed. Folderen er trykt og udsendt til en række rådgivningssteder for iværksættere og 
kan rekvireres hos Sikkerhedsstyrelsen via www.sik.dk. 
b) Opfyldt. Der er etableret et indholdsområde – 

http://www.sik.dk/Professionelle/Produktsikkerhed/Produktsikkerhed-for-ivaerksaettere -  

som giver overblik over lovgivning om produktsikkerhed for iværksættere, relevante myndigheder, 
muligheder for vejledning, forholdsregler omkring farlige produkter mv. Der er kommet 
tilbagemelding fra en vækstkonsulent hos Væksthus Nordjylland med rosende ord om 
overblikssiden, og konsulenten har videresendt link til kolleger m.fl. 
c) Opfyldt. Der er lagt information og links om produktsikkerhed ind under en række emner på 
Startvaekst.dk bl.a. – 

http://startvaekst.dk/lovkrav-produktet 

d) Opfyldt. Sikkerhedsstyrelsen har deltaget med en stand i ”rådgivningszonen” på ”Danish 
Entrepreneurship Award” – iværksætterkonkurrence for ca. 5000 elever og studerende samt deres 
undervisere. Mere end 200 erhvervsfolk deltog som dommere og mentorer, og en lang række 
virksomheder mv. var udstillere og bidragsydere i konkurrencen. 

Sikkerhedsstyrelsens deltagelse ved konkurrencen blev positivt modtaget, og stort set alle 
henvendelser var målrettede med spørgsmål omkring produktsikkerhed og andre lovkrav. 
e) Opfyldt. Den generelle folder om produktsikkerhed er sendt til de 5 regioners væksthuse samt 
en række erhvervscentre/rådgivningscentre i større byer.  
Fra Væksthus Nordjylland er der umiddelbart efter modtagelsen blevet bestilt flere foldere hos 
Sikkerhedsstyrelsen. Bestillingen blev fulgt af en positiv kommentar: 
”Det er første gang, vi (automatisk) modtager sådan en begavet lille folder fra Sikkerhedsstyrelsen. 
Tak for det. Jeg besøger flere gange om ugen jeres hjemmesider – og jeg kopierer – og henviser - 
igen og igen til dele af jeres materiale til iværksættere og nye virksomheder. 
Min indgang er næsten altid produktdirektivkrav – standarder og CE-mærkning – i forbindelse med 
opstart af nye produkter – primært el.” 
7. Ny produktsikkerhedsforordning og fyrværkeriregelprojekter 

Sikkerhedsstyrelsen vil arbejde 
for, at den nye forordning for 
generel produktsikkerhed 

a) Sikkerhedsstyrelsen deltager aktivt i EU-
forhandlingerne for at sikre maksimal indflydelse. 
Indsatsen vurderes af departementet. 
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vedtages (a) og for en revision 
af reglerne på 
fyrværkeriområdet (b-c). 

b) Der foretages ændringer af bekendtgørelse nr. 1423 
af 16. december 2009, som implementerer Annex 1 i det 
NLF-tilpassede pyrotekniske direktiv samt andre 
nødvendige ændringer med ikrafttrædelse pr. 3. juli 
2013. 
c) I dialog med departementet udarbejder styrelsen 
løsningsmodeller for udvalgte emner af 
fyrværkerilovgivningen og oplagsreglerne, med henblik 
på regelforenkling og administrative lettelser. Konkret 
analyseres mulighederne for ændring af 
bestemmelserne om salgs- og anvendelsesperioden 
med henblik på en lovændring. 

Opfyldt. Sikkerhedsstyrelsen har i forbindelse med forhandlingerne deltaget i alle 9 
rådsarbejdsgruppemøder samt to attachémøder, hvor vores repræsentation i Bruxelles ikke har 
haft mulighed for at deltage. Styrelsen har i forbindelse med forhandlingerne deltaget aktivt, 
herunder indsendt flere skriftlige bemærkninger til formandskabet indeholdende blandt andet 
tekstforslag, med henblik på at opnå mest mulig dansk indflydelse. Styrelsen har desuden arbejdet 
tæt sammen med de lande, som Danmark har haft interessefællesskab med og derigennem 
forsøgt at påvirke formandskabet og de øvrige medlemslande. Dette har medført, at forslaget på 
flere punkter er blevet ændret til fordel for Danmark. Styrelsen har løbende haft fokus på, at der 
blev fundet en løsning inden for rammerne af det danske mandat, så forordningen kunne vedtages 
inden parlamentsvalget i 2014. Styrelsen har løbende leveret de notater, vedrørende forordningen, 
som departementet har afgivet bestilling på og i øvrigt haft et godt og tæt samarbejde med 
departementet. Desuden har styrelsen været i tæt samarbejde med især Erhvervsstyrelsen, men 
også andre myndigheder, som har en interesse i forordningen. 

Departementet har vurderet indsatsen og er enig i ovenstående med den tilføjelse, at 
Sikkerhedsstyrelsen på kritiske tidspunkter i forhandlingerne har leveret en ekstraordinær 
arbejdsindsats for at kunne overholde meget korte tidsfrister også uden for normal arbejdstid. 
b) Opfyldt. Bekendtgørelse nr. 1423 af 16. december 2009 om krav til fyrværkeri og andre 
pyrotekniske artikler er ændret ved bekendtgørelse nr. 885 af. 1. juli 2013. 
Ændringsbekendtgørelsen gennemfører Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/29/EU af 
12. juni 2013 om harmonisering af medlemsstaternes love om tilgængeliggørelse af pyrotekniske 
artikler på markedet, EU-Tidende 2013 nr. L 178, s. 27. 
c) Opfyldt. Der er udarbejdet et forslag til ændring af lov om fyrværkeri, der er at finde på 
lovprogrammet 2013/2014. Lovforslaget vedrører en forkortelse af salgs- og anvendelsesperioden 
for fyrværkeri. Lovforslaget lægger desuden op til tilpasninger i forhold til et kommende pyroteknisk 
direktiv, bl.a. ændres definitionen af fyrværkeri. Endelig lægges der op til en ændring af den 
nuværende måde, hvorpå omkostninger for undersøgelser af fyrværkeri opkræves. Forslaget L111 
er fremsat den 15. januar 2014. 

 

 

 

Koncernfælles mål for resultatkontrakter for 2013 

8. Bedre økonomistyring 
Der stilles krav til en fortsat 
prioritering og effektivisering af 
ressourceudnyttelsen i 
ministeriet. 

a) Det opgjorte forbrug ved RR3 overstiger ikke det 
prognosticerede forbrug ved budgetprognose 2 og må 
ikke være mere end 2,0 mio. kr. under det 
prognosticerede forbrug, medmindre det er godkendt. 
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b) Det opgjorte forbrug ved årsafslutningen overstiger 
ikke det prognosticerede forbrug ved budgetprognose 2 
og må ikke være mere end 2,0 mio. kr. under det 
prognosticerede forbrug, medmindre det er godkendt. 
c) Det opgjorte forbrug ved årsafslutningen overstiger 
ikke det prognosticerede forbrug ved budgetprognose 3 
og må ikke være mere end 2,0 mio. kr. under det 
prognosticerede forbrug, medmindre det er godkendt. 

a) Opfyldt. Ved RR3 blev forventningen til årets endelige resultat fastholdt til et 
merforbrug/underskud på 1,0 mio. kr. 

b) Opfyldt. Ved budgetprognose 2 blev der prognosticeret et merforbrug/underskud på 1 mio. kr. 
Årets resultat viser et merforbrug/underskud på 738.536,81 kr. Det endelig resultat ligger således 
inden for den aftalte nedadgående udsvingsgrænse på 2,0 mio. kr. 
c) Opfyldt. Opfyldt. Ved budgetprognose 3 fastholdt styrelsen det prognosticerede 
merforbrug/underskud på 1 mio. kr. Årets resultat viser et merforbrug/underskud på 738.536,81 kr. 
Det endelig resultat ligger således inden for den aftalte nedadgående udsvingsgrænse på 2,0 mio. 
kr 

9. Akutjob 
a) Sikkerhedsstyrelsen ansætter mindst 1 person i 
akutjob inden d. 01.07.2013. 

5b) Erhvervs- og Vækstministeriet har samlet ansat 24 
personer i akutjob inden d. 01.07.2013. 

a) Opfyldt. Sikkerhedsstyrelsen har pr. 11. marts 2013 ansat en medarbejder i akutjob. 

b) Opfyldt. EVM har pr. 1. juli 2003 ansat 28 medarbejdere i akutjob. 

Strategisk forretningsudvikling 

10.1. Risikovurdering og risikohåndtering 

Udvikling og implementering af 
risikomodeller. 

a) Relevante – såvel nationale som internationale - 
myndigheders brug af risikomodeller kortlægges, og der 
udformes en anbefaling om, hvilke risikomodeller 
Sikkerhedsstyrelsen bør arbejde videre med. 
b) På baggrund af anbefalingen gennemføres et 
pilotprojekt, og der udarbejdes en plan for det videre 
projektarbejde i 2014. 
c) Der udarbejdes et sæt kriterier for, hvordan 
positionen som markedsførende inden for 
risikovurdering af installationer og produkter opgøres. 

a) Opfyldt. Andre myndigheders metoder til markedsovervågning er afdækket gennem screening af 
ministeriernes hjemmesider, styrelsernes mål, visioner, resultatkontrakter og årsrapporter. 
Desuden har styrelsenværet i dialog med mange af de forskellige myndigheder om deres tilgang til 
risikobaseret overvågning. Der er udfærdiget et baggrundsnotat, der indeholder beskrivelser fra 
følgende myndigheder: Skat, Miljøstyrelsen, NaturErhvervstyrelsen, Arbejdstilsynet, 
Fødevarestyrelsen, Beredskabsstyrelsen, Søfartsstyrelsen, Sundhedsstyrelsen, Trafikstyrelsen, 
Energistyrelsen, Erhvervsstyrelsen og Finanstilsynet samt til inspiration fra DANIDA omkring 
risikostyring. 
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Foruden de danske myndigheders metoder er: USA, Canada, Holland og Finlands politikker og 
vinkler på markedsovervågning beskrevet i baggrundsnotatet. 

For at Sikkerhedsstyrelsen effektivt kan prioritere ressourcer gennem en risikobaseret udvælgelse 
med det formål at mindske det uacceptable risikoniveau, er det afgørende, at styrelsen ved, hvor 
og hvordan indsatser skal målrettes. Anbefalingen er derfor, at styrelsen udvikler og implementerer 
dynamiske datadrevne analysemodeller til identifikation af risikobilledet for de forskellige 
forretningsområder. Implementering af disse vil give styrelsen mulighed for at detektere og 
analysere risici tidligere og hurtigere. Kombineret med effekten af de samlede strategiske tiltag vil 
styrelsen herved opnå en mere effektiv og fokuseret markedsovervågning. Løsningen indeholder 
opbygning af et datawarehouse med tilhørende Business Intelligence og Business Application 
løsning til risikobaseret markedsovervågning. 
b) Ikke opfyldt. Styrelsen har med bistand fra eksterne konsulenter udarbejdet en Teknisk 
forretningsafklaring til afdækning af behovet. Det er gennem denne analyse blevet tydeligt, at 
behovet for datadrevne dynamiske modeller med tilhørende datawarehouse er en forudsætning 
for, at styrelsen kan blive mere faktabaseret. Det eksisterende tilgængelige datagrundlag er ikke 
tilrettet med henblik på avanceret analyse, hvorfor opbygning af et datawarehouse med tilhørende 
analysemodeller ikke er muligt at gennemføre som et egentligt pilotprojekt. Der udvikles i stedet 
prototyper, hvor standardsoftware tilrettes, så de passer til forretningens behov. Styrelsen har valgt 
at arbejde videre med en løsning, hvor udvikling af prototyper for to udvalgte områder igangsættes 
i stedet for gennemførelse af et egentligt pilotprojekt. Tidsmæssigt har det ikke været muligt at 
udvikle disse prototyper i 2013, idet udbudsprocessen i forbindelse med IT-projektet er omfattende 
og kræver ekstern konsulentbistand, og idet Sikkerhedsstyrelsen mangler de nødvendige IT-
kompetencer til beskrivelse af kravspecifikationer og udbudsproces. 

Planen for arbejdet med udviklingen af disse modeller i 2014 er udarbejdet og godkendt af 
styregruppen og omfatter de første 6 måneder primært udbuddet og arbejdet med datagrundlaget. 
Der vil blive udarbejdet en mere deltaljeret plan efter indgåelse af kontrakt med fremtidig 
leverandør af IT- løsningen. 
c) Opfyldt. Sikkerhedsstyrelsen vil være markedsførende inden for håndtering og risikovurdering af 
produkter og installationer, når organisationen er moden til at analysere og anvende data i 
avancerede datadrevne analysemodeller, niveau 3. Se Sikkerhedsstyrelsens Resultatkontrakt 
2014 s. 20. 

10.2. Højere regelefterlevelse – korrekt produktanvendelse  
Udvikling af Masterplan samt 
revision af regler (a-c). 

Højere regelefterlevelse -
korrekt produktanvendelse (d-
e) 

a) Der foretages en kortlægning af styrelsens 
nuværende regler (love og bekendtgørelser), og en 
beskrivelse af sammenhængen med relevante 
standarder og andre kilder til fortolkning. 
b) Der foretages en prioritering af, hvilke af styrelsens 
regler/regelsæt der bedømt ud fra styrelsens visionsmål 
bør revideres først med henblik på at opnå tidssvarende 
og effektive regler. 
c) Prioriteringen drøftes med relevante interessenter, og 
der udformes en plan for ekstern kommunikation af 
prioriteringen. 
d) På baggrund af undersøgelser foretaget i samarbejde 
med MindLab er der udvalgt indsatsområder, hvor 
effekten af Sikkerhedsstyrelsens virksomhed skal 
højnes fremadrettet. 
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e) Der er udarbejdet en plan for implementering af tiltag 
i 2014, der højner effekten af Sikkerhedsstyrelsens 
virksomhed. I den forbindelse er der foretaget 
nulpunktsmålinger samt udarbejdet KPI’er (key 
performance indicator) til måling af fremadrettet effekt. 

a) Opfyldt. Styrelsens nuværende regler er kortlagt pr. 25. juni 2013. Der er udviklet en model til 
beskrivelse og eventuel vurdering af styrelsens regler, herunder sammenhængen med relevante 
standarder og andre kilder til fortolkning. Modellen er udviklet med udgangspunkt i styrelsens fire 
visionsmål: teknisk sikkerhed, vækst, handlekraft og udsyn suppleret med to indadrettede kriterier, 
der giver information om, hvorvidt der kan være administrative gevinster, eller om der er fejl og 
uhensigtsmæssigheder i reglerne. Modellen er anvendt på styrelsens regler, og der er gennemført 
vurderinger med scoring af de regler, der ikke allerede er under ændring eller planlagt ændring af 
som følge af direktivændringer mv. Gasreglementets enkelte afsnit er vurderet samlet. 

b) Opfyldt. Der er udarbejdet en oversigt over de vurderede regler med størst potentiale for 
regelforenkling og forbedring. Styregruppen for de strategiske projekter har tiltrådt, at det er de 
tekniske regler inden for el, gas og forbrugsmålere, der er det største potentiale for 
regelforenklinger ved. 
c) Opfyldt. På baggrund af vurderingen af styrelsens regelsæt og styregruppens beslutning om, at 
det er de tekniske regler inden for el, gas og forbrugsmålere, der er størst potentiale for 
regelforenklinger ved, er der gennemført tre møder med interessenterne på elinstallationsområdet, 
netområdet og i relation til gasreglementet. Formålet med møderne var at høre interessenternes 
bud på, hvilke fordele og ulemper de ser, samt hvad de kunne ønske sig anderledes i de to 
regelsæt. 

Der er løbende kommunikeret internt via intranettet og fællesmøder. Herudover er der udarbejdet 
en plan for kommunikation af beslutningen om at gennemføre et modningsprojekt af 
stærkstrømsbekendtgørelsen i 2014. Efter planen er der kommunikeret til relevante interessenter 
samtidig med offentliggørelsen af styrelsens resultatkontrakt for 2014. 
d) Opfyldt. Sikkerhedsstyrelsen har i samarbejde med MindLab gennemført undersøgelser i form 
af ekspertinterview med Børneulykkesfonden på Odense Universitetshospital, etnografiske 
kvalitative interviews med en iværksætter og tre produktsikkerhedschefer samt tre forskellige 
familietyper. Undersøgelserne har givet styrelsen en række nye indsigter, der foreløbig er brugt til 
at udvælge to nye indsatsområder hvor effekten af styrelsens virksomhed skal højnes fremadrettet: 
En indsats rettet mod børnefamilier med børn i alderen nul til tre år, hvor fokus er kvælningsrisiko, 
mens den anden indsats retter sig mod erhvervet og har til formål at hjælpe virksomheder til at 
bringe sikkert legetøj på markedet. 
e) Opfyldt. Der er udarbejdet en plan for de to nye indsatsområder: ”Legetøj & Sikkerhed” og ”10 
trin til sikre produkter” til gennemførelse i 2014. I samarbejde med et analysefirma er der desuden 
gennemført en spørgeskemaundersøgelse af forældre og bedsteforældres viden, holdning, adfærd 
og tryghed i relation til sikkerhed ved børn under 3 års leg med legetøj. Undersøgelsen er 
udgangspunkt for måling af den fremadrettede effekt på området. 

10.3. Tidssvarende kundeservice 
Udvikling af 
kundeservicekoncept. 

a) Med særligt fokus på forbrugerens rolle foretages en 
analyse af interessenternes behov for kundeservice. 
b) Der udformes en oversigt over de kanaler, som vi vil 
videreudvikle, og i den sammenhæng lægges en plan 
for, hvornår og hvordan vi vil sætte kanalerne i spil. Der 
er opsat KPI’er for centrale kundeservicemål. 

a) Opfyldt. Projekt kundeservice har i 2013 analyseret styrelsens aktive og ikke-aktive kunder. 
I afdækningen af de aktive kunders behov har projektet gennemført en række temperaturmålinger i 
de kanaler, hvor styrelsen har den primære kundekontakt. Det drejer sig om telefon, Sik.dk og 
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breve/mails. Her blev der målt på kvalitet, tilfredshed og tilgængelighed. Såvel kunder som 
medarbejdere har bedømt de enkelte kanaler og den service, som styrelsen stiller til rådighed. 
Til afdækning af de ikke-aktive kunder har styrelsen ved hjælp af et eksternt konsulentfirma 
gennemført en større behovsanalyse, der dækker kundernes interesse for sikkerhed, adfærd og 
brug af kanaler. 
b) Opfyldt. Med udgangspunkt i de gennemførte undersøgelser har styregruppen for de strategiske 
projekter besluttet, at følgende tre leverancer indgår i kundeserviceprojektets næste fase: Praktisk 
kundeservice, Telefonservicepolitik og Sik.dk. Det er således de tre områder, der videreudvikles, 
og der er lagt en plan for udviklingen af de tre områder. Endelig er der opstillet Key Performance 
Indikators (KPIér) for styrelsens kundeservice, der opgøres ultimo 2014: 

Telefon (en samlet måling): 4,2 (nulpunktsmåling 4,5) 
Sik.dk (virksomheder): 4,2 (nulpunktsmåling 4,0) 
Sik.dk (forbrugere): 4,2 (nulpunktsmåling 4,0) 

10.4. Værdifulde relationer 
Kortlægning og prioritering af 
relationer med omverdenen. 

a) Sikkerhedsstyrelsens nuværende relationer 
kortlægges. 
b) Med afsæt i visionsmålene udarbejdes der kriterier til 
prioritering af relationerne. 

a) Opfyldt. Styrelsens nuværende vigtige relationer er kortlagt gennem et spørgeskema, som 
styrelsens ansatte har besvaret. Besvarelserne er behandlet og samlet i en rapport. 

b) Opfyldt. Der er udarbejdet fire strategiske kriterier til prioritering af styrelsens relationer. 
Kriterierne er blevet til på baggrund af en række workshops afholdt i styrelsen. På de workshops 
fandt projektet frem til de overordnede fire strategiske kriterier, der understøtter 
Sikkerhedsstyrelsens fire visionsmål. Hertil kommer 8 underliggende facetter (kategorier), der på et 
taktisk og operationelt plan repræsenterer de konkrete typer af relationer, Sikkerhedsstyrelsen har 
behov for. 

Dermed er der skabt to redskaber til prioritering af styrelsens relationer: 

Kriterierne: De strategiske overordnede indsatsområder, som i strategien udgør en firedobbelt 
bundlinje og en umiddelbar indikation af relationens værdi. 

De 8 facetter (kategorierne): Facetterne udgør et underliggende taktisk og operationelt 
prioriteringsgrundlag, der kan folde potentialet i den konkrete relation ud. 

10.5. Kulturudvikling 
Opgavetavler og 
ressourcestyring. 

Kulturindikator 

a) Den nuværende driftsledelse og ressourcestyring i 
fem enheder kortlægges, og der sker en afdækning af 
det fremtidige styringsbehov. 
b) Der udvikles et koncept for opgavetavler og 
ressourcestyring, og konceptet implementeres i tre 
enheder. Der foretages en nulpunktsmåling og 
udarbejdes KPI’er til måling af fremadrettet effekt. 
c) Der foretages en kvantitativ nulpunktsmåling, som 
danner udgangspunkt for det videre arbejde med 
implementeringen af strategien. 
d) Der foretages en opfølgende måling i december 
2013, som viser en udvikling i den ønskede retning. 

a) Opfyldt. Der er i samarbejde med Koncern HR udarbejdet et koncept for udvikling og 
implementering af opgavetavler. Konceptet består af ti trin, som hver enhed, der skal have en 
opgavetavle, skal gennemgå. På det første møde med chefen identificeres enhedens 
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kerneopgaver, chefens styringsbehov afdækkes, og overordnede mål nedbrydes til enhedsniveau. 
Styrelsens direktør deltager og bidrager med sine styringsbehov i forhold til den pågældende 
enhed. 

Medarbejderne i enheden deltager i tre workshops, og på den første sker en detaljeret afdækning 
af kerneopgaverne. På baggrund af workshoppen og mødet med chefen designes en opgavetavle, 
som dækker styringsbehovene i enheden.  

Det første chefmøde og den første workshop udgør tilsammen kortlægningen af den nuværende 
driftsledelse og afdækningen af det fremtidige styringsbehov. Fem enheder har i 2013 holdt det 
første chefmøde og den første workshop: Direktionssekretariatet, Metrologi, Drift og planlægning, 
Frontdesken og Journalen. 
b) Opfyldt. Konceptet for udvikling og implementering af opgavetavler er udarbejdet i fællesskab 
med Koncern HR. 

Ved udgangen af 2013 er der implementeret opgavetavler i fire enheder: 
Direktionssekretariatet, Metrologi, Drift og planlægning samt Frontdesken. Tavlerne er taget i brug, 
og der holdes ugentlige tavlemøder. 

Der foretages en nulpunktsmåling før opstart af forløbet i en enhed og en opfølgende effektmåling, 
når tavlen er fuldt implementeret. Målingerne består af syv spørgsmål, som afdækker opgave- og 
ressourcestyringen.  

Der er foretaget nulpunktsmålinger i de fem enheder, som har implementeret eller er i gang med at 
implementere en opgavetavle. 
c) Opfyldt. Der er i april 2013 i samarbejde med konsulentfirmaet Human House gennemført en 
kulturanalyse i Sikkerhedsstyrelsen, der giver en indikation af kulturen set i forhold til den nye 
strategi. 
d) Opfyldt. Med styrelsens nye strategi for 2013-2015 ”Udsyn og indsigt” er det ambitionen, at 
organisationen i højere grad orienterer sig eksternt mod ”markedet”. I samarbejde med Human 
House er der i december 2013 gennemført en opfølgende måling af kulturen i Sikkerhedsstyrelsen. 
Målingen viser en ønsket udvikling i retning af mere eksternt fokus og stabilitet, der indikerer, at 
styrelsen har mere fokus på ”markedet”. Udviklingen i den ønskede retning er væsentlig, da scoren 
er steget fra 28,8 point til 32,8 point. 
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3.2 Uddybende analyser og vurderinger 
Væsentligste opfyldte mål 
 
Mål 3: Konkurrenceudspil  
 
Sikkerhedsstyrelsens nye strategi for 2013-2016 har navnet ”Udsyn og indsigt”, fordi det netop er i 
krydsfeltet mellem et styrket udsyn med blik for vores interessenter og en dyb faglig indsigt i 
myndighedsområdet, at nøglen til en endnu større effekt af styrelsens arbejde skal findes. 
 
Den lovforberedende proces frem mod et forslag til lov om autorisation af virksomheder på el-, vvs- 
og kloakinstallationsområdet har understreget betydningen af et bredt udsyn. Der har været afholdt 
29 møder på knapt et år med en lang række af interessenterne på området. 
 
Den omfattende interessentinddragelse har konkret betydet, at interessenterne bakkede op om at 
foreslå én samlet autorisationslov på el-, vvs- og kloakområdet. Hidtil har området været reguleret 
gennem to love – én lov for el-området og én lov for vvs- og kloakområdet. Én fælles lov på 
området betyder øget gennemskuelighed for både virksomheder og forbrugere, blandt andet fordi 
autorisationsområderne sidestilles på en række punkter.  
 
Virksomhederne vil samtidig opleve betydelige administrative lettelser, fordi kravene til 
egenkontrollen skæres til. Forslaget til de krav, der fremover skal stilles til virksomhedernes 
egenkontrol, er fremkommet i et samarbejde med interessenterne, og der er enighed om 
udelukkende at stille krav, der har betydning for den tekniske sikkerhed. 
 
På møderne med interessenterne fremkom der desuden et konkret forslag til delautorisation: 
muligheden for at blive boliginstallatørvirksomhed på henholdsvis el- og vvsområdet. Som et 
alternativ til den fulde autorisation kan virksomhederne på denne måde vælge at specialisere sig 
inden for en afgrænset del af et autorisationsområde og dermed blive delautoriseret. Dette er 
medtaget som et centralt element i lovforslaget. Det samme gælder et ønske fra byggebranchen 
om at kunne forbedre produktiviteten i byggeriet. Det har resulteret i et konkret forslag om at 
undtage trækning af elkabler og vandrør fra kravet om autorisation.  
 
Samlet set er der i tæt dialog med interessenterne skabt et lovforslag om en moderne og fleksibel 
autorisationsordning med mindre detailregulering og nye muligheder for både virksomhederne, de 
ansatte og forbrugerne. 
 
 
Mål 4: Proaktive indsatser omhandlende barnevogne, barnevognsseler, barnevognskæder samt  
gynger  
 
Sikkerhedsstyrelsen gennemførte i 2013 indsatser med fokus på børneomsorgsprodukterne 
barnevogne, barnevognsseler, barnevognskæder samt på gynger. Baggrunden for indsatserne er, 
at produkterne retter sig mod en særligt sårbar gruppe, der opfører sig instinktivt ved omgangen 
med produkterne. Målgruppen er ikke selv i stand til at identificere potentielle farer og risici, og ved 
at fokusere på denne produktgruppe, skaber styrelsen tryghed, da det er det område, hvor 
befolkningen synes, at sikkerheden bør være højest.  
 
De faktuelle resultater af indsatserne er beskrevet oven for i afsnit 2.1. Indsatserne gav desuden 
styrelsen væsentlige erfaringer til brug for udviklingen af styrelsens nye kontrol- og tilsynskoncept, 
hvor virksomhedernes egenkontrol i højere grad  sættes i fokus i modsætning til den nuværende 
produkt- og installationstilgang. Indsatserne viste, at en virksomhedstilgang er en velfungerende 
måde at vejlede virksomhederne om regler på, hvorved trygheden øges som følge af højere 
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regelefterlevelse hos virksomhederne. Det blev samtidig bekræftet, at virksomhedstilgangen ikke 
skal stå alene, men skal suppleres af en fortsat fokuseret markedskontrolindsats af produkter og 
installationer.   
 
 
Mål 7: Ny produktsikkerhedsforordning og fyrværkeriregelprojekter  
 
I 2013 har Sikkerhedsstyrelsen haft stor fokus på at spille en aktiv rolle i forhandlingerne af en ny 
forbrugerproduktsikkerhedsforordning. Indsatsen er beskrevet og kommenteret af Erhvervs- og 
Vækstministeriets Departement oven for i afsnit 2.1. 
 
Med resultatkrav 7.c har Sikkerhedsstyrelsen på baggrund af henvendelser fra borgere og 
dyrevelfærdsorganisationer haft til opgave at analysere mulighederne for at ændre 
bestemmelserne om salgs- og anvendelsesperioden for fyrværkeri, så generne for mennesker og 
dyr mindskes. Styrelsen har i det lovforberedende arbejde haft fokus på at tilgodese ønskerne om 
at mindske generne for mennesker og dyr, samtidig med, at virksomhedernes rammebetingelser  
forringes mindst muligt. Alt sammen uden at gå på kompromis med sikkerheden.  
 
Sikkerhedsstyrelsen har kortlagt forbrugernes køb og anvendelse af fyrværkeri og har desuden set 
på salgsstedernes åbningsdatoer, de kommunale beredskabers godkendelse af salgssteder og 
fyrværkeribranchens oplysninger om, hvornår levering af fyrværkeri til detailleddet og salg af 
fyrværkeri til forbrugerne foregår. Analysen viser, at en indskrænkning af salgsperioden til perioden 
fra 15. december til og med 31. december og en indskrænkning af anvendelsesperioden til 
perioden fra 27. december til og med 1. januar i høj grad afspejler forbrugernes nuværende 
adfærd. Det blev således vurderet, at der med de foreslåede differentierede salgs- og  
anvendelsesperioder vil der ikke være væsentlige erhvervsmæssige konsekvenser af en 
indskrænkning af salgs- og anvendelsesperioderne.  
 
Analyse af de sikkerhedsmæssige risici viste, at risikoen især findes ved transport og håndtering af 
fyrværkeriet. Det blev vurderet, at transport og håndtering af fyrværkeriet i overvejende grad vil 
foregå på samme måde og i samme omfang som i dag, og den foreslåede salgsperiode vurderes 
derfor ikke at øge risikoniveauet. 
  
Salgsperioden vil løbe fra den 15. til den 31. december, og vil dermed være længere end 
anvendelsesperioden, der løber fra den 27. december til den 1. januar. Det betyder, at det fra den 
15. til den 26. december vil være muligt at købe fyrværkeri, men at fyrværkeriet i denne periode 
ikke må anvendes. Det er nødvendigt at forkorte anvendelsesperioden væsentligt, såfremt et nyt 
regelsæt skal have mærkbar effekt for de mennesker og dyr, der er generet af fyrværkeri. 
Salgsperioden kan ikke kortes ned i samme omfang, da en meget kort salgsperiode vurderes at 
øge risikoniveauet og desuden have negative konsekvenser for erhvervslivet. 
 
Med henblik på højere regelefterlevelse samt for at ensrette reglerne med det generelle 
produktsikkerhedsområde, lægger lovforslaget desuden op til at ændre omkostningerne i 
forbindelse med eksterne tekniske undersøgelser. Det foreslås at det kun er den, der får meddelt 
påbud eller forbud, der har omkostninger til markedsovervågning.  
 
Lovforslaget blev fremsat den 15. januar 2014 og ved denne behandling var der flertal for 
lovforslaget. 2. og 3. behandling er berammet til henholdsvis den 13. marts og 18. marts. 
 
 
Delvist opfyldte mål  
 
Mål 10.1. Risikovurdering og risikohåndtering  
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Målet med den strategiske forpligtelse Risikovurdering og risikohåndtering er, at 
Sikkerhedsstyrelsen med en kerneforretning inden for teknisk sikkerhed bliver markedsførende 
inden for risikovurdering af installationer og produkter. Styrelsen har derfor kortlagt andre 
myndigheders metoder til markedsovervågning. Foruden danske myndigheders metoder er USA, 
Canada, Holland og Finlands politikker og vinkler på markedsovervågning undersøgt. 

Kortlægningen synliggjorde, at styrelsen bør være mere faktabaseret i udvælgelsen, og anvende 
en videns- og evidensbaseret analyse som grundlag og dokumentation for beslutninger om 
markedsovervågning og kampagner. Derfor er der med bistand fra et eksternt konsulentfirma 
udarbejdet en ”Teknisk Afklaring”, som på baggrund af en kortlægning af forretningsbehov og 
overordnet undersøgelse af datatilgængelighed beskriver en løsningsmodel, som det anbefales, at 
Sikkerhedsstyrelsen fremadrettet arbejder efter. 

Anbefalingerne i den ”Tekniske Afklaring” er, at der skal udvikles dynamiske modeller til 
identifikation af risikobilledet for styrelsens forretningsområder.  Implementering af datadrevne 
analysemodeller vil give styrelsen mulighed for at detektere og analysere risici tidligere og 
hurtigere. Kombineret med effekten af de samlede strategiske tiltag vil styrelsen herved opnå en 
mere effektiv og fokuseret markedsovervågning. Modellerne bør i første omgang udvikles og 
implementeres for elinstallationer og legetøj, hvor der er behov for forskellige analysemodeller. 
Elområdet udgør en væsentlig del af styrelsens forretningsområde, og elinstallationer i boliger er 
specifikt et område, hvor tilgængeligheden til data er stor. Legetøj er udvalgt, fordi det er et 
forretningsområde med høj fokus som følge af brugernes sårbarhed, og der er få tilgængelige 
data. Disse to modeller vil være prototyper, som efterfølgende kan danne grundlag for den videre 
implementering på de øvrige myndighedsområder. 

Styrelsen har på baggrund af anbefalingerne i den Tekniske Afklaring valgt at arbejde videre med 
udvikling af prototyper til de to udvalgte områder i stedet for at gennemføre et egentligt pilotprojekt, 
som formuleret i resultatkrav 10.1.b i Resultatkontrakt 2013. Tidsmæssigt har det ikke været muligt 
at udvikle disse prototyper i 2013, idet alene udbudsprocessen i forbindelse med IT-projektet er 
omfattende og kræver ekstern konsulentbistand.  

Med gennemførelsen af en Teknisk Afklaring frem for et pilotprojekt er mål 10.1 kun delvist opfyldt, 
og det er aftalt med Erhvervs- og Vækstministeriets Departement, at målopfyldelsen nedjusteres 
med 5 point. 
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3.3 Forventninger til kommende år 

Fortsat implementering af styrelsens nye strategi 

Sikkerhedsstyrelsen lancerede i begyndelsen af 2013 sin nye strategi for årene 2013 til 2016. 
Strategien er med til at skabe mål og retning samt professionalisere styrelsens indsats. Ambitionen 
med strategien er at øge effekten af vores virksomhed, skabe højere regelefterlevelse og mere 
korrekt produktanvendelse, hvilket skal skabe tryghed, mindske risikoen for personskade og tab af 
værdier. 

Sikkerhedsstyrelsen fortsætter i 2014 arbejdet med at implementere den nye strategi, der ud over 
sikkerhed støtter op om ministeriets vækststrategi. Stærkstrømsreguleringen kommer således i 
fokus, da et modningsprojekt skal vurdere mulighederne for at forenkle denne regulering. Projektet 
har desuden som særligt fokus at udbrede anvendelsen af internationale standarder i reguleringen. 

En af hjørnestene i strategien er at styrke styrelsens eksterne fokus ved at øge udsynet. Dette er 
omdrejningspunktet i flere af de strategiske projekter, hvor det har givet stor værdi for styrelsen, at 
interessenter på de relevante områder har deltaget aktivt. Det er målet, at det eksterne fokus bliver 
en del af arbejdskulturen i styrelsen og en måling viste, at styrelsen allerede i strategiens første år 
er på vej i den rigtige retning. Styrelsen er på denne måde ved at orientere sig mere eksternt, 
hvilket er et arbejde, der vil fortsætte de næste år. 

Virksomheds- og forbrugeroplysning på autorisationsområdet 

Styrelsen er i gang med at udvikle et nyt autorisationsregister med øgede anvendelsesmuligheder. 
Det nuværende register er af en passiv karakter, hvor forbrugeren kan gå ind og tjekke, om en 
given virksomhed er autoriseret. Det nye autorisationsregister kan bruges mere aktivt af styrelsens 
kunder, hvor de autoriserede virksomheder skal kunne fremsøges ved hjælp af eksempelvis 
søgninger på opgavetype.  

Det nye autorisationsregister skal understøttes af styrelsens relancerede hjemmeside sik.dk. 
Fokus i arbejdet med hjemmesiden har været på at skabe en mere brugervenlig hjemmeside, der 
er opdelt i to segmenter: virksomheder og forbrugere. Med relanceringen af sik.dk og opdelingen 
mellem virksomhed og forbruger er der skabt en mulighed for at nå mere målrettet ud til kunderne 
med vores budskaber. 

Konkurrencepolitisk udspil – Modernisering af autorisationsordningerne for el, vvs og kloak 

Sikkerhedsstyrelsen arbejder i første halvdel af 2014 på at være klar til en eventuel politisk 
vedtagelse af forslaget til en modernisering af autorisationsordningerne for el, vvs og kloak. 
Forslaget slanker den nuværende ordning til et tostrenget system med virksomhedsautorisation og 
godkendelse som fagligt ansvarlig. Ændringerne betyder, at styrelsen ser på alle interne processer 
fra blanketter til selve sagsbehandlingsprocedurerne. Da den personlige autorisation vil falde bort, 
og der vil blive mulighed for delautorisation, skal der forberedes et nyt fremtidssikret system til 
autorisationsnumre. Styrelsens it-systemer (forsamlingslokaleordningen og EE-web) skal tilpasses, 
da de er bundet op på den personlige autorisation. Autorisationsregisteret og dermed også 
styrelsens hjemmeside sik.dk bliver underlagt gennemgribende ændringer og vil fremstå 
anderledes modtagerorienteret. Sikkerhedsstyrelsen vil her have en særlig formidlingsopgave, så 
virksomhederne og forbrugerne kan blive klædt på til en ny virkelighed med forventeligt flere 
udbydere som følge af ændringerne i autorisationsordningen. 
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Legetøj og børneomsorgsprodukter 

Legetøj 
Sikkerhedsstyrelsen gennemfører i 2014 en landsdækkende kampagne om kvælningsfare ved 
legetøj til små børn. Kampagnen er en udløber af et samarbejde mellem MindLab og 
Sikkerhedsstyrelsen, hvor der er skabt et dybdegående indblik i den praksisnære og konkrete 
virkelighed i forhold til tilgangen og omgangen med legetøj til små børn.  

Udover at oplyse forbrugerne om sikkerhed ved legetøj er kampagnen samtidig en del af en 
brandingproces, som har til formål i endnu højere grad at sætte SIK på landkortet som myndighed 
for forbrugeren på flere områder, herunder som myndighed på legetøjsområdet. 

Børneomsorgsprodukter 
Sikkerhedsstyrelsen konstaterede ved en indsats på området i 2013, at der er nogle 
sikkerhedsmæssige fejl og mangler ved barnevogne og kombivogne, der markedsføres i Danmark. 
De fleste fejl udgør ikke en alvorlig risiko for forbrugeren, da mange af fejlene angår mærkningen 
af produkterne. Grundlæggende handler det om, at forhandlerne ikke kender deres forpligtelser og 
reglerne på området godt nok. 

Sikkerhedsstyrelsen lancerer derfor i 2014 en informationskampagne, der først og fremmest skal 
skabe et øget regelkendskab blandt forhandlerne og dernæst gennem en række konkrete råd skal 
hjælpe forbrugerne med at træffe gode og trygge valg, når de køber barnevogne eller kombivogne.  
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4. Regnskab  

4.1 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  
januar 2014.   
 
Der er ikke sket ændringer i regnskabsprincipperne, som ligeledes har dannet grundlag for 
udarbejdelse af åbningsbalancen pr. 1. januar 2005 i forbindelse med overgangen til principperne  
for omkostningsbaserede regnskaber. Dog er princippet for opgørelse af feriepengeforpligtelsen 
ændret i 2010 og 2012, jf. MODST’s vejledninger – der henvises til afsnittet i de foregående  
årsrapporter. 
 
Der indgår i regnskabet for 2013 ikke væsentlige regnskabsmæssige skøn set i forhold til den 
samlede resultatopgørelse og balance. Der indgår således ikke hensatte forpligtelser af væsentlig  
betydning, ligesom der ikke er væsentlig usikkerhed omkring beløbsstørrelse og forfaldstidspunkt.    
Fra 2013 er der foretaget yderligere kvalificering af skønnet for opgørelse af hensættelse til 
åremålsforpligtelsen, hvilket er beskrevet yderligere i afsnit 4.2.1 ”Tilbageførte hensættelser”.  
 
 
Datakilder: Navision, SKS og ØS-LDV suppleret med ressourcefordelingsdata fra det integrerede 
tidsregistreringssystem mTID.  
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4.2 Resultatopgørelse  

Sikkerhedsstyrelsens omkostningsbaserede resultatopgørelse for hele hovedkonto 08.22.41. 

 

         
 

                    
 

     
            
            
            
      
      
     
      
 
   
  

      
       
            
            
     
      
            
            
            
            
     
      
      
               
    
  
  
  
      
      
  
   
  
      
      
  
  

 
     
     
   

 

Resultatopgørelse 2013 

Beløb i mio. kr. 
2012  2013  B2014 

Note 

(4)

1 

Ordinære driftsindtægter
 Indtægtsført bevilling 

 Bevilling 
 Reserveret af indeværende års bevillinger 
 Anvendt af tidligere års reserverede bevil. 

  Indtægtsført bevilling i alt 
  Salg af varer og tjenesteydelser 
  Tilskud til egen drift 
Gebyrer 

-12,5 
0 
0 

-12,5 
-6,3 

0 
-74,5 

-14,9 
0 
0 

-14,9 
-5,5 

0 
-74,3 

-14,5
0
0

-14,5
-1,7

0
-73,6 

Ordinære driftsindtægter i alt  -93,3 -94,7 -89,8 

Ordinære driftsomkostninger 
  Ændring i lagre/vareforbrug 
  Forbrugsomkostninger

 Husleje 
 Andre forbrugsomkostninger 

  Forbrugsomkostninger i alt 
  Personaleomkostninger 

Lønninger 
 Pension 
 Lønrefusion 
 Andre personaleomkostninger 

Personaleomkostninger i alt 
 Af- og nedskrivninger 
 Andre ordinære driftsomkostninger 

0,6 

3,6 
0 

3,6 

49,5 
7,6 

-2,3 
0,1 

54,9 
2,8 

28,6 

0,3 

3,7 
0 

3,7 

50,1 
7,7 

-1,3 
-0,2 
56,3 
1,4 

31,0 

0,3

3,7
0

3,7

49,4
7,4

-0,9
0,0

55,9
1,4

25,7 
Ordinære driftsomkostninger i alt  90,5  92,7 87,0 

Resultat af ordinær drift -2,8 -2,0 -2,8 

Andre driftsposter
  Andre driftsindtægter 
  Andre driftsomkostninger 

0,0 
2,5 

-0,1 
2,6 

0,0
2,6 

Resultat før finansielle poster -0,3 0,5 -0,3

 Finansielle poster
  Finansielle indtægter 
  Finansielle omkostninger 

0,0 
0,4 

0,0 
0,2 

0,0
0,3 

Resultat før ekstraordinære poster 0,1 0,7 0,0 

Ekstraordinære poster
  Ekstraordinære indtægter 
  Ekstraordinære omkostninger 

0,0 
0,0 

0,0 
0,0 

0
0 

Årets resultat (positivt beløb = underskud) 0,1 0,7 0,0 
Anmærkning: Noterne til resultatopgørelsen findes i afsnit 5.1. Budget 2014 stammer fra ”Grundbudgetnotat 2014” 
udarbejdet og sendt til DEP pr. 14.11.13. 
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Som det fremgår af resultatopgørelsen, har der i 2013 været et samlet merforbrug på 
driftsbevillingen på 0,7 mio. kr. svarende til en overskudsgrad på -0,8 %. 
Det samlede merforbrug på 0,7 mio. kr. udgøres af et nettounderskud på 3,3 mio. kr. på de 
gebyrfinansierede områder, et mindreforbrug på 2,5 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 2,0 mio. kr. Ift. det 
oprindelige 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 
økonomiske situation som værende under kontrol. 

For nærmere analyse af årets resultat, indtægter og omkostninger henvises til afsnit 2.4 ”Årets 
økonomiske resultater”. 

Årets resultat er disponeret til overført overskud jf. nedenfor. 

  

                                  
                                  
                                   
     

Resultatdisponering 2013 
Beløb i mio. kr. 

Årets resultat (underskud) -0,7
  Disponeret til bortfald 0
  Disponeret til reserveret egenkapital (båndlagt) 0 
  Disponeret til udbytte til statskassen  0
  Disponeret til overført overskud -0,7 

4.2.1 Tilbageførte hensættelser 

Fra 2013 er der foretaget yderligere kvalificering af skønnet for opgørelse af hensættelse til 
åremålsforpligtelsen. Sikkerhedsstyrelsen vurderer det overvejende sandsynligt, at det bliver 
aktuelt at udbetale åremålshonorering, hvorfor forpligtelsen fortsat er medtaget som ”hensat 
forpligtelse” i regnskabet.  
I tidligere år indgik forpligtelsen som den opgjorte bruttoforpligtelse. Den yderligere kvalificering af 
skønnet betyder nu, at den opgjorte forpligtelse kvalificeres ift. sandsynligheden for, at 
åremålshonoreringen reelt kommer til udbetaling. Sandsynligheden/graden af bruttohensættelsen, 
som forventes at komme til udbetaling, fastsættes af direktionen på baggrund af en konkret 
vurdering af de på statustidspunktet aktive åremålskontrakter. I vurderingen indgår ligeledes, i 
mindre grad, historikken omkring åremålshonorering. Forpligtelsen er således medtaget i 
regnskabet ud fra bedste skøn for den reelle forpligtelse (og ikke værst tænkelige). 
Kvalificeringen af skønnet har (netto) påvirket resultatopgørelsen og balancen positivt med 0,2 
mio. kr. – se note 5 ”Hensatte forpligtelser”. 
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4.3 Balancen 

Sikkerhedsstyrelsens balance pr. 31.12.13 for hele hovedkonto 08.22.41. 

 

             

   

      

     

     

      

      

     

       

    

       

      

        

      

      

      

   

    

       

      

     

       

      

     

   

 

 

    

     

     

    

Balance pr. 31.12.13
Beløb i mio. kr.

  Aktiver 2012 2013   Passiver 2012 2013 

Note 

2 

3 

4 

Anlægsaktiver 

Immaterielle anlægsaktiver 

Færdiggjorte udviklingsprojekter 

Erhvervede koncessioner, patenter m.v. 

Udviklingsprojekter under opførelse 

2,3 

-

-

2,0 

0,4 

-

Note 

5 

Egenkapital 

Reguleret egenkapital (startkapital) 

Opskrivninger 

Overført overskud (gebyrvirk.) 

Overført overskud (øvrige områder) 

-1,5 

-

3,5 

-7,8 

-1,5 

-

6,8 

-10,4 

Immaterielle anlægsaktiver i alt 2,3 2,4 Egenkapital i alt -5,8 -5,1 

Materielle anlægsaktiver 

Grunde, arealer og bygninger 

Infrastruktur 

Transportmateriel 

Produktionsanlæg og maskiner 

Inventar og IT-udstyr 

Igangværende arbejder for egen regning 

2,2 

-

0,4 

-

-

-

1,2 

-

0,3 

-

0,1 

-

Hensatte forpligtelser -2,3 -2,6 

Langfristede gældsposter 

FF4 Langfristet gæld 

Donationer 

Prioritets gæld 

Anden langfristet gæld 

-5,3 

-

-

-

-4,5 

-

-

-

Materielle anlægsaktiver i alt 2,6 1,6 

Finansielle anlægsaktiver 

Statsforskrivning 1,5 1,5 

Finansielle anlægsaktiver i alt 1,5 1,5 Langfristet gæld i alt -5,3 -4,5 

Anlægsaktiver i alt 6,5 5,5 

Kortfristede gældsposter 
Leverandører af varer og 
tjenesteydelser 

Anden kortfristet gæld 

Skyldige feriepenge 
Igangværende arbejder for fremmed 
regning 

 Reserveret bevilling 

 Periodeafgrænsningsposter 

-5,3 

-1,0 

-8,0 

-

-

-

-2,8 

-1,2 

-8,4 

-

-

-

Omsætningsaktiver 

Varebeholdninger 

Tilgodehavender 

Værdipapirer 

Likvide beholdninger 

FF5 Uforrentet konto 

 FF7 Finansieringskonto 

 Andre likvider 

0,1 

2,0 

-

13,9 

5,2 

0,0 

0,1 

1,6 

-

14,5 

2,9

0,0

Likvide beholdninger i alt 19,1 17,4 Kortfristet gæld i alt -14,3 -12,4 

Omsætningsaktiver i alt 21,2 19,1 Gæld i alt -19,6 -16,9 

Aktiver i alt 27,7 24,6 Passiver i alt -27,7 -24,6

 Anmærkning: Noterne til balancen findes i afsnit 5.1.  

Som det fremgår, er den samlede balancesum faldet lidt ift. 2012, hvilket bl.a. skyldes at 
opretholdelsesgraden 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 forbindelse med etableringen i 2004 har gennemført omfattende etablerings-
/engangsinvesteringer fx ifm. flytningen af domicil. 
 
For nærmere analyse af balancen henvises til afsnit 2.4 ”Årets økonomiske resultater” samt 
egenkapitalforklaringen på næste side. 
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4.4 Egenkapitalforklaring  

Specifikationen af udviklingen i Sikkerhedsstyrelsens egenkapital for hele hovedkonto 08.22.41. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  
  
  

 

 
 
 

 
    
  

Egenkapitalforklaring 
Beløb i mio. kr. 2012 2013 

Egenkapital primo 5,9 5,8

 Startkapital primo 
+ Ændring i startkapital 

1,5 
0 

1,5 
0

 Startkapital ultimo 1,5 1,5

 Overført overskud primo 
+ Overført fra årets resultat 

4,4 
-0,1 

4,3 
-0,7

 Overført overskud ultimo 4,3 3,6 

Egenkapital ultimo 5,8 5,1 

Som det fremgår, har Sikkerhedsstyrelsen ved udgangen af 2013 en samlet egenkapital på 5,1 
mio. kr. Akkumuleret overført overskud udgør heraf netto 3,6 mio. kr. sammensat af -6,8 mio. kr. 
vedrørende gebyrfinansierede områder og 10,4 mio. kr. vedrørende ikke gebyrfinansierede 
områder. Det akkumulerede nettounderskud vedrørende gebyrområderne forventes udlignet over 
de næste år – se bilag 5.3. ”Gebyrfinansieret virksomhed”. 

 

4.5 Opfølgning på likviditetsordningen  
 

 
 
Sikkerhedsstyrelsen har i 2013 ikke overskredet disponeringsreglerne/lånerammen. 

 
  

 
 

Oversigt over udnyttelse af lånerammen 
Beløb i mio. kr. 2012 2013 
Sum af immaterielle og materielle aktiver 5,0 4,0 
Låneramme 16,1 16,1
Udnyttelsesgrad 30,9 % 24,5% 

 

 
 

 

 

 

Jf. balancen udgør den regnskabsmæssige værdi af immaterielle og materielle anlægsaktiver 4,0 
mio. kr., mens den langfristede gæld er opgjort til 4,5 mio. kr. Forskellen på 0,5 mio. kr. mellem 
den reelle værdi af immaterielle og materielle anlægsaktiver og den langfristede gæld skyldes 
afskrivninger og anskaffelseskorrektion i 4. kvartal (hhv. -0,3 og -0,2 mio. kr.), hvor låne-
/likviditetstilpasningen, jf. vejledningen på området, er foretaget efter årsafslutningen (15.01.14). 
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4.6 Opfølgning på lønsumsloft 

Opfølgning på overholdelse af lønsumsloftet samt opgørelse af akkumuleret lønsumsopsparing  
(akkumuleret uudnyttet lønsumsloft) pr. 31.12.13 for hele hovedkonto 08.22.41.  

 

 
 

   
  

 
  

 
  

 
  

 
 

 
 

Opfølgning på lønsumsloftet 

Beløb i mio. kr. 
Akk. opsparing 

ult. 2011 2012 2013 

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

53,0 
-1,3 

0 

50,8
-0,2

0 
Lønsumsloft i alt 51,7 50,6 

Lønforbrug: 
   Samlet lønsumsforbrug 
   Lønsum uden for lønsumsloft * 

54,9 
-3,3 

56,3
-2,4 

Lønsum indenfor lønsumsloft 51,6 53,9
Årets opsparing 0,1 -3,3 
Akkumuleret opsparing ultimo året /  
(akkumuleret uudnyttet lønsumsloft) 

5,0 5,1 1,8 

* Der er i 2013 forbrugt 2,4 mio. kr. i lønsum til IDV-aktiviteter, som er uden for lønsumsloftet. 

 

4.7 Bevillingsregnskabet 
 

 

 
  

 
 

 
 
 

  
 

 

  

 

 

   

Bevillingsregnskab 2013 (§ 08.22.41.) 

Beløb i mio. kr. 
Regnskab 

2012 

Budget 
2013 

(FL+TB13) 

Regnskab 
2013 

Difference 
(budget og 
regnskab) 

Budget 
2014 
(FL14) 

Budget 
2014 

(grundprognose) 

Nettoudgiftsbevilling 12,5 14,9 14,9 - 14,6 14,5 

Nettoforbrug af 
reservation - - - - - -

Indtægter 80,9 81,8 80,0 -1,8 76,4 75,3 

Udgifter -93,4 -98,7 -95,6 3,1 91,0 -89,8 

Årets resultat -0,1 -2,0 -0,7 1,3 0,0 0,0 

 

 

 
 

 

 

 

Som det fremgår af bevillingsregnskabet, har der i 2013 været et samlet merforbrug på 
driftsbevillingen på 0,7 mio. kr. svarende til en overskudsgrad på -0,8 %. 
Som det fremgår, var der oprindeligt i finansloven budgetteret med et samlet merforbrug på 2,0 
mio. kr. Ift. det oprindelige budgetterede resultat er der således tale om en marginal afvigelse 
(forbedring af resultatet) på ca. 1 % ift. de ordinære driftsindtægter (bevilling + indtægter).  

Vedrørende budgettallene for 2014 viser den næstsidste kolonne budgettet i henhold til FL14 
(oprindeligt budget). Den sidste kolonne viser derimod Sikkerhedsstyrelsens seneste interne 
budget (grundprognose af 14.11.13), hvor der er foretaget justering ift. FL14 for bl.a. forventet 
TB14 samt ændrede dispositionsmuligheder. Der budgetteres i 2014 med et budget i balance, jf. 
budgetlovens begrænsninger. 
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5. Bilag til årsrapporten  

5.1 Noter til resultatopgørelse og balance 
 

Note 1: Ekstraordinære omkostninger 

Der indgår i årets resultat ikke ekstraordinære poster. 

Note 2: Immaterielle anlægsaktiver 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 
  

 

 

 

Immaterielle anlægsaktiver 

Beløb i mio. kr. 

F
æ

rd
ig

g
jo

rte 
u

d
viklin

g
s-

p
ro

jekter

E
rh

verved
e 

ko
n

cessio
n

er 

I alt 

Kostpris pr. 01.01.13 

Primokorrektioner og flyt. mellem bogføringskredse 

Tilgang

Afgang

11,9 

-

0,0 

-2,1 

0,0 

-

0,4 

-

11,9 

-

0,4 

-2,1 

Kostpris pr. 31.12.13 9,9 0,4 10,3 

Akkumulerede afskrivninger 31.12.13 

Akkumulerede nedskrivninger 31.12.13 

-7,9 

-

-0,0 

-

-7,9 

-

Akkumulerede af- og nedskrivninger 31.12. 13 -7,9 -0,0 -7,9 

Regnskabsmæssig værdi pr. 31.12.13 2,0 0,4 2,4 

Årets afskrivninger 

Årets nedskrivninger 

-0,3 

-

-0,0 

-

-0,4 

-

Årets af- og nedskrivninger -0,3 -0,0 -0,4 

Afskrivningsperiode 5-8 år 3 år 

Udviklingsprojekter under udførelse 

Beløb i mio. kr. 

Udviklings-
projekter

under 
udførelse 

Primo saldo pr. 01.01.13 

Tilgang

Nedskrivninger 

Overført til færdiggjorte udviklingsprojekter 

-

-

-

-

Kostpris pr. 31.12.13 -
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Note 3: Materielle anlægsaktiver 

   

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

  
 

 

Materielle anlægsaktiver 

Beløb i mio. kr. 

G
ru

n
d

e,
arealer o

g
b

yg
n

in
g

er

T
ran

sp
o

rt 
m

ateriel

In
ven

tar
o

g
 IT

-
u

d
styr

I alt 

Kostpris pr. 01.01.13 

Primokorrektioner og flytning ml. bogf.kredse 

Tilgang 

Afgang

9,2 

-

-0,2 

-

1,0 

-

-

-

0,7 

-

0,2 

-0,1 

10,9 

-

0,0 

-0,1 

Kostpris pr. 31.12.13 9,0 1,0 0,7 10,8 

Akkumulerede afskrivninger 

Akkumulerede nedskrivninger 

-7,8 

-

-0,8 

-

-0,6 

-

-9,2 

-

Akkumulerede af- og nedskrivninger 31.12.13 -7,8 -0,8 -0,6 -9,2 

Regnskabsmæssig værdi pr. 31.12.13 1,2 0,3 0,1 1,6 

Årets afskrivninger 

Årets nedskrivninger 

-0,8 

-

-0,2 

-

0,0 

-

-1,0 

-

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

Afskrivningsperiode/år 10 år 5 år 
IT: 3 år 

Inventar: 
5 år 

  

 
 

 
Note 4: Varebeholdning 

 
 

 
  

Varebeholdning 
Beløb i mio. kr. 2012 Ændring 2013 
Varebeholdning* 0,1 0,1 0,1 

* De 0,1 mio. kr. ultimo 2013 fremkommer ved beregningen: 61.935 (Saldo 2012) + 51.098 (Ændring) = 113.033 kr. (Saldo 2013) 

 

 

Sikkerhedsstyrelsen har ultimo 2013 en lagerbeholdning på 0,1 mio. kr.  
 
Lagerbevægelsen i 2013 (i alt + 51 tus. kr.) er opgjort således:  
Tilgang   +317 tus. kr.  
Vareforbrug  - 266 tus. kr.  
Lagernedskrivning 0 tus. kr.  
 
Varebeholdningen vedrører 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 2012 Regulering Ultimo 2013 
Åremålsforpligtelse
Resultatløn
Reetableringsforpligtelse (lejemål) 
Tilbagebetaling audit kontrolinstanser 2011/12 

0,3 
0,8 
1,2 
0,0 

-0,2 
0,0 
0,3 
0,2 

0,1 
0,8
1,5 
0,2 

Hensatte forpligtelser i alt 2,3 0,3 2,6 

De hensatte forpligtelser ultimo 2013 er ikke forbundet med væsentlig usikkerhed omkring 
beløbsstørrelse og/eller forfaldstidspunkt. For regulering af åremålsforpligtelse se afsnit 4.2.1. 

 
Note 6: Eventualforpligtelser 
  

 
 

 
 

 
 
 
 

  

 

Sikkerhedsstyrelsen har ingen eventualforpligtelser pr. 31.12.13. 

Note 7: Ny viden efter balancedatoen   

Der er efter regnskabsårets afslutning ikke indtruffet begivenheder af betydning, og 
Sikkerhedsstyrelsen har ikke fået ny viden i perioden, som væsentligt vil kunne påvirke den 
finansielle stilling. 
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5.2 Indtægtsdækket virksomhed (IDV)  

Sikkerhedsstyrelsen havde i 2013 indtægtsdækket virksomhed på vundne kontrakter ved 
kontrolbud i forbindelse med udliciterede opgaver på eltilsynsområdet. Herudover havde styrelsen 
IDV-aktiviteter i forbindelse med kursusvirksomhed på fyrværkeri- og installatørområdet. 

 

  

 

 
 

 

 
 
 
 

Akkumuleret resultat for Indtægtsdækket virksomhed (IDV) 

Mio. kr. 
Ultimo Ultimo Ultimo 
2010 2011 2012 

Årets 
resultat 

2013 

Ultimo 
2013 

Kursusvirksomhed 
Eltilsyn 
Øvrig IDV* 

0,8 0,7 0,6 
-0,3 0,1 0,3 
2,4 2,7 2,7 

0,0 
0,1 

-

0,5 
0,5 
2,7 

Akkumuleret resultat ultimo 2,9 3,5 3,6 3,7 
Årets resultat -0,5 0,6 0,1 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 – elværksafgift 
Aktiviteterne omkring elsikkerhed finansieres hovedsageligt af elværksafgiften. Elværksafgiften  
opkræves med hjemmel i § 25 i ”Bekendtgørelse af lov om elektriske stærkstrømsanlæg og  
elektrisk materiel” (LB nr. 990 af 8. dec. 2003). Af § 25 fremgår det, at udgifterne 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 fastsættes  
på de årlige bevillingslove. Elværksafgiften er underlagt prisstigningsloftet, og er i 2013 fastsat til  
59,7 mio. jfr. FL13 § 8 tekstanmærkning nr. 102. Afgiften opkræves hos de systemansvarlige 
virksomheder (dvs. Energinet.dk).  
 

Eleftersynsordning – eleftersynsgebyr  
Aktiviteterne omkring eleftersynsordningen finansieres af gebyr for udstedelse af  
elinstallationsrapporter. 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 opkræves  
med hjemmel i § 24 i ”Bekendtgørelse af lov om gasinstallationer og installationer i forbindelse 
med vand- og afløbsledninger” (LB 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 2013 fastsat til 8,3 mio. jfr. FL13 § 8 
tekstanmærkning 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 2013 - Indtægter og omkostninger 
Beløb i mio. kr. Gebyrindtægter Omkostninger Årets resultat 

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

59,7 
4,1 
8,3 
2,3 

63,2 
2,8 
9,1 
2,6 

-3,5 
1,3 

-0,7 
-0,4 

Gebyrfinansieret virksomhed i alt 74,4 77,7 -3,3 
 
 
 

 

     
  

  
 
 

  
  

 
 

 

 

 
 

Akkumuleret resultat af afgifts- og gebyrfinansieret virksomhed 

Beløb i mio. kr. 
Resultat 

2010 
Resultat 

2011 
Resultat 

2012 
Resultat 

2013 

Akkumuleret 
båndlagt 

egenkapital
(seneste 4 år) 

Akkumuleret 
båndlagt 

egenkapital
(alle år) 

Elsikkerhed

Eleftersynsordning

Gassikkerhed

Autorisationer 

5,0 

0,0 

0,3 

0,3 

-3,2 

-4,4 

0,5 

0,2 

0,7 

-1,8 

0,2 

-0,1 

-3,5 

1,3 

-0,7 

-0,4 

-1,0 

-5,0 

0,2 

0,1 

-0,4 

-5,0 

-0,4 

-1,1 

Gebyrfin. virksomhed i alt 5,5 -6,9 -1,0 -3,3 -5,7 -6,8 

 
Der tilstræbes balance for de enkelte aktivitetsområder over en 4-årig periode. 
 
 
 

5.4 Tilskudsfinansierede aktiviteter  
 
Sikkerhedsstyrelsen har i 2013 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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	Sikkerhedsstyrelsen har ikke haft problemer med overholdelse af lånerammen, hvor udnyttelsesgraden pr. var 24,5 % med en sum af immaterielle og materielle anlægsaktiver på 4,0 mio.kr. ift. lånerammen på 16,1 mio. kr.  
	Samlet vurderer Sikkerhedsstyrelsen årets onomiske resultat som tilfredsstillende og den onomiske situation som værende under kontrol. 
	På baggrund af bevilling og afgiftssatser fastsat på Finansloven for 2014 samt de interne budgetter er det styrelsens forventning, at det planlagte aktivitetsniveau kan gennemfes i 2014. 
	2.5.1 Skematisk oversigt over opgaver og ressourcer 
	Resultatet for de fire hovedopgaver er opgjort uden indregnet andel af omkostninger til generel ledelse og administration samt hjælpefunktioner. Det opgjorte overskud på hovedopgaverne går således til dækning af disse ikke-fordelte omkostninger. 
	For så vidt angår hovedopgave 1 ”Elsikkerhed” stammer indtægterne fra elværksafgiften, salgsindtægter (stærkstrsbekendtgelsen), eleftersynsgebyrer, autorisationsgebyrer, IDV- og konferenceaktiviteter samt udfakturerede testomkostninger. Regnskab for gebyr/afgifts- og IDV-områderne fremgår af afsnit 5.2 og 5.3. 
	Hovedopgave 2 ”Gassikkerhed” finansieres af gasafgiften, autorisationsgebyrer, eksamensgebyrer samt udfakturerede testomkostninger. 
	Hovedopgave 3 ”Generel produktsikkerhed og fyrværkeri” finansieres hovedsagelig af finanslovbevilling. Hertil kommer IDV-indtægter på fyrværkerikurser samt indtægter vedrende udfakturering af markedskontrol/afprning af fyrværkeri samt fra udfakturerede testomkostninger. 
	Hovedopgave 4 ”Akkreditering og metrologi” finansieres udelukkende af finanslovsbevilling. 
	Samlet set har der været et mindreforbrug på 2,5 mio. kr. på de finanslovsfinansierede områder, et underskud på de gebyrfinansierede områder på 3,3 mio. kr. samt et overskud på IDV på 0,1 mio. kr., hvilket tilsammen giver årets resultat (underskud) på -0,7 mio. kr.  
	Sikkerhedsstyrelsen har i 2013 ikke haft reservationer. 
	3.1 Skematisk oversigt 
	Oversigt over målopfyldelse i Sikkerhedsstyrelsens resultatkontrakt. Tabel 5: Årets resultatopfyldelse 
	Note 1: Omfanget af aktiviteten er for usikkert til at kunne angive budgettal. Note 2: Aktiviteten udgr et timeforbrug under 250 timer, hvorfor der ikke angives budgettal. Mål 3 bidrager til at opfylde et mål i Arbejdsprogram 2013. Se afsnit 2.2. Uddybende analyse og vurderinger for opgelsen af scoren for mål 10. 
	Afrapportering for de enkelte mål i resultatkontrakten. 
	3.2 Uddybende analyser og vurderingerVæsentligste opfyldte mål 
	Mål 3: Konkurrenceudspil 
	Sikkerhedsstyrelsens nye strategi for 2013-2016 har navnet ”Udsyn og indsigt”, fordi det netop er i krydsfeltet mellem et styrket udsyn med blik for vores interessenter og en dyb faglig indsigt i myndighedsområdet, at nlen til en endnu stre effekt af styrelsens arbejde skal findes. 
	Den lovforberedende proces frem mod et forslag til lov om autorisation af virksomheder på el-, vvs- og kloakinstallationsområdet har understreget betydningen af et bredt udsyn. Der har været afholdt 29 mer på knapt et år med en lang række af interessenterne på området. 
	Den omfattende interessentinddragelse har konkret betydet, at interessenterne bakkede op om at foreslå én samlet autorisationslov på el-, vvs- og kloakområdet. Hidtil har området været reguleret gennem to love – én lov for el-området og én lov for vvs- og kloakområdet. Én fælles lov på området betyder et gennemskuelighed for både virksomheder og forbrugere, blandt andet fordi autorisationsområderne sidestilles på en række punkter. 
	Virksomhederne vil samtidig opleve betydelige administrative lettelser, fordi kravene til egenkontrollen skæres til. Forslaget til de krav, der fremover skal stilles til virksomhedernes egenkontrol, er fremkommet i et samarbejde med interessenterne, og der er enighed om udelukkende at stille krav, der har betydning for den tekniske sikkerhed. 
	På merne med interessenterne fremkom der desuden et konkret forslag til delautorisation: muligheden for at blive boliginstallatrvirksomhed på henholdsvis el- og vvsområdet. Som et alternativ til den fulde autorisation kan virksomhederne på denne måde vælge at specialisere sig inden for en afgrænset del af et autorisationsområde og dermed blive delautoriseret. Dette er medtaget som et centralt element i lovforslaget. Det samme gælder et nske fra byggebranchen om at kunne forbedre produktiviteten i byggeriet.
	Samlet set er der i tæt dialog med interessenterne skabt et lovforslag om en moderne og fleksibel autorisationsordning med mindre detailregulering og nye muligheder for både virksomhederne, de ansatte og forbrugerne. 
	Mål 4: Proaktive indsatser omhandlende barnevogne, barnevognsseler, barnevognskæder samt gynger 
	Sikkerhedsstyrelsen gennemfte i 2013 indsatser med fokus på bneomsorgsprodukterne barnevogne, barnevognsseler, barnevognskæder samt på gynger. Baggrunden for indsatserne er, at produkterne retter sig mod en særligt sårbar gruppe, der opfer sig instinktivt ved omgangen med produkterne. Målgruppen er ikke selv i stand til at identificere potentielle farer og risici, og ved at fokusere på denne produktgruppe, skaber styrelsen tryghed, da det er det område, hvor befolkningen synes, at sikkerheden b være hest. 
	De faktuelle resultater af indsatserne er beskrevet oven for i afsnit 2.1. Indsatserne gav desuden styrelsen væsentlige erfaringer til brug for udviklingen af styrelsens nye kontrol- og tilsynskoncept, hvor virksomhedernes egenkontrol i here grad sættes i fokus i modsætning til den nuværende produkt- og installationstilgang. Indsatserne viste, at en virksomhedstilgang er en velfungerende måde at vejlede virksomhederne om regler på, hvorved trygheden es som fge af here 
	Mål 7: Ny produktsikkerhedsforordning og fyrværkeriregelprojekter 
	I 2013 har Sikkerhedsstyrelsen haft stor fokus på at spille en aktiv rolle i forhandlingerne af en ny forbrugerproduktsikkerhedsforordning. Indsatsen er beskrevet og kommenteret af Erhvervs- og Vækstministeriets Departement oven for i afsnit 2.1. 
	Med resultatkrav 7.c har Sikkerhedsstyrelsen på baggrund af henvendelser fra borgere og dyrevelfærdsorganisationer haft til opgave at analysere mulighederne for at ændre bestemmelserne om salgs- og anvendelsesperioden for fyrværkeri, så generne for mennesker og dyr mindskes. Styrelsen har i det lovforberedende arbejde haft fokus på at tilgodese nskerne om at mindske generne for mennesker og dyr, samtidig med, at virksomhedernes rammebetingelser forringes mindst muligt. Alt sammen uden at gå på kompromis med
	Sikkerhedsstyrelsen har kortlagt forbrugernes kb og anvendelse af fyrværkeri og har desuden set på salgsstedernes åbningsdatoer, de kommunale beredskabers godkendelse af salgssteder og fyrværkeribranchens oplysninger om, hvornår levering af fyrværkeri til detailleddet og salg af fyrværkeri til forbrugerne foregår. Analysen viser, at en indskrænkning af salgsperioden til perioden fra 15. december til og med 31. december og en indskrænkning af anvendelsesperioden til perioden fra 27. december til og med 1. ja
	Analyse af de sikkerhedsmæssige risici viste, at risikoen især findes ved transport og håndtering af fyrværkeriet. Det blev vurderet, at transport og håndtering af fyrværkeriet i overvejende grad vil foregå på samme måde og i samme omfang som i dag, og den foreslåede salgsperiode vurderes derfor ikke at e risikoniveauet. 
	Salgsperioden vil le fra den 15. til den 31. december, og vil dermed være længere end anvendelsesperioden, der ler fra den 27. december til den 1. januar. Det betyder, at det fra den 
	15. til den 26. december vil være muligt at ke fyrværkeri, men at fyrværkeriet i denne periode ikke må anvendes. Det er nvendigt at forkorte anvendelsesperioden væsentligt, såfremt et nyt regelsæt skal have mærkbar effekt for de mennesker og dyr, der er generet af fyrværkeri. Salgsperioden kan ikke kortes ned i samme omfang, da en meget kort salgsperiode vurderes at e risikoniveauet og desuden have negative konsekvenser for erhvervslivet. 
	Med henblik på here regelefterlevelse samt for at ensrette reglerne med det generelle produktsikkerhedsområde, lægger lovforslaget desuden op til at ændre omkostningerne i forbindelse med eksterne tekniske underselser. Det foreslås at det kun er den, der får meddelt påbud eller forbud, der har omkostninger til markedsovervågning. 
	Lovforslaget blev fremsat den 15. januar 2014 og ved denne behandling var der flertal for lovforslaget. 2. og 3. behandling er berammet til henholdsvis den 13. marts og 18. marts. 
	Delvist opfyldte mål 
	Mål 10.1. Risikovurdering og risikohåndtering 
	Målet med den strategiske forpligtelse Risikovurdering og risikohåndtering er, at Sikkerhedsstyrelsen med en kerneforretning inden for teknisk sikkerhed bliver markedsfende inden for risikovurdering af installationer og produkter. Styrelsen har derfor kortlagt andre myndigheders metoder til markedsovervågning. Foruden danske myndigheders metoder er USA, Canada, Holland og Finlands politikker og vinkler på markedsovervågning underst. 
	Kortlægningen synliggjorde, at styrelsen b være mere faktabaseret i udvælgelsen, og anvende en videns- og evidensbaseret analyse som grundlag og dokumentation for beslutninger om markedsovervågning og kampagner. Derfor er der med bistand fra et eksternt konsulentfirma udarbejdet en ”Teknisk Afklaring”, som på baggrund af en kortlægning af forretningsbehov og overordnet underselse af datatilgængelighed beskriver en lningsmodel, som det anbefales, at Sikkerhedsstyrelsen fremadrettet arbejder efter. 
	Anbefalingerne i den ”Tekniske Afklaring” er, at der skal udvikles dynamiske modeller til identifikation af risikobilledet for styrelsens forretningsområder.  Implementering af datadrevne analysemodeller vil give styrelsen mulighed for at detektere og analysere risici tidligere og hurtigere. Kombineret med effekten af de samlede strategiske tiltag vil styrelsen herved opnå en mere effektiv og fokuseret markedsovervågning. Modellerne b i fste omgang udvikles og implementeres for elinstallationer og leget, hv
	Styrelsen har på baggrund af anbefalingerne i den Tekniske Afklaring valgt at arbejde videre med udvikling af prototyper til de to udvalgte områder i stedet for at gennemfe et egentligt pilotprojekt, som formuleret i resultatkrav 10.1.b i Resultatkontrakt 2013. Tidsmæssigt har det ikke været muligt at udvikle disse prototyper i 2013, idet alene udbudsprocessen i forbindelse med IT-projektet er omfattende og kræver ekstern konsulentbistand.  
	Med gennemfelsen af en Teknisk Afklaring frem for et pilotprojekt er mål 10.1 kun delvist opfyldt, og det er aftalt med Erhvervs- og Vækstministeriets Departement, at målopfyldelsen nedjusteres med 5 point. 
	3.3 Forventninger til kommende år 
	Fortsat implementering af styrelsens nye strategi 
	Sikkerhedsstyrelsen lancerede i begyndelsen af 2013 sin nye strategi for årene 2013 til 2016. Strategien er med til at skabe mål og retning samt professionalisere styrelsens indsats. Ambitionen med strategien er at e effekten af vores virksomhed, skabe here regelefterlevelse og mere korrekt produktanvendelse, hvilket skal skabe tryghed, mindske risikoen for personskade og tab af værdier. 
	Sikkerhedsstyrelsen fortsætter i 2014 arbejdet med at implementere den nye strategi, der ud over sikkerhed stter op om ministeriets vækststrategi. Stærkstrsreguleringen kommer således i fokus, da et modningsprojekt skal vurdere mulighederne for at forenkle denne regulering. Projektet har desuden som særligt fokus at udbrede anvendelsen af internationale standarder i reguleringen. 
	En af hjnestene i strategien er at styrke styrelsens eksterne fokus ved at e udsynet. Dette er omdrejningspunktet i flere af de strategiske projekter, hvor det har givet stor værdi for styrelsen, at interessenter på de relevante områder har deltaget aktivt. Det er målet, at det eksterne fokus bliver en del af arbejdskulturen i styrelsen og en måling viste, at styrelsen allerede i strategiens fste år er på vej i den rigtige retning. Styrelsen er på denne måde ved at orientere sig mere eksternt, hvilket er et
	Virksomheds- og forbrugeroplysning på autorisationsområdet 
	Styrelsen er i gang med at udvikle et nyt autorisationsregister med ede anvendelsesmuligheder. Det nuværende register er af en passiv karakter, hvor forbrugeren kan gå ind og tjekke, om en given virksomhed er autoriseret. Det nye autorisationsregister kan bruges mere aktivt af styrelsens kunder, hvor de autoriserede virksomheder skal kunne fremses ved hjælp af eksempelvis sninger på opgavetype.  
	Det nye autorisationsregister skal understtes af styrelsens relancerede hjemmeside sik.dk. Fokus i arbejdet med hjemmesiden har været på at skabe en mere brugervenlig hjemmeside, der er opdelt i to segmenter: virksomheder og forbrugere. Med relanceringen af sik.dk og opdelingen mellem virksomhed og forbruger er der skabt en mulighed for at nå mere målrettet ud til kunderne med vores budskaber. 
	Konkurrencepolitisk udspil – Modernisering af autorisationsordningerne for el, vvs og kloak 
	Sikkerhedsstyrelsen arbejder i fste halvdel af 2014 på at være klar til en eventuel politisk vedtagelse af forslaget til en modernisering af autorisationsordningerne for el, vvs og kloak. Forslaget slanker den nuværende ordning til et tostrenget system med virksomhedsautorisation og godkendelse som fagligt ansvarlig. Ændringerne betyder, at styrelsen ser på alle interne processer fra blanketter til selve sagsbehandlingsprocedurerne. Da den personlige autorisation vil falde bort, og der vil blive mulighed fo
	Leget og bneomsorgsprodukter 
	Leget 
	Sikkerhedsstyrelsen gennemfer i 2014 en landsdækkende kampagne om kvælningsfare ved leget til små bn. Kampagnen er en udler af et samarbejde mellem MindLab og Sikkerhedsstyrelsen, hvor der er skabt et dybdegående indblik i den praksisnære og konkrete virkelighed i forhold til tilgangen og omgangen med leget til små bn.  
	Udover at oplyse forbrugerne om sikkerhed ved leget er kampagnen samtidig en del af en brandingproces, som har til formål i endnu here grad at sætte SIK på landkortet som myndighed for forbrugeren på flere områder, herunder som myndighed på legetsområdet. 
	Bneomsorgsprodukter 
	Sikkerhedsstyrelsen konstaterede ved en indsats på området i 2013, at der er nogle sikkerhedsmæssige fejl og mangler ved barnevogne og kombivogne, der markedsfes i Danmark. De fleste fejl udg ikke en alvorlig risiko for forbrugeren, da mange af fejlene angår mærkningen af produkterne. Grundlæggende handler det om, at forhandlerne ikke kender deres forpligtelser og reglerne på området godt nok. 
	Sikkerhedsstyrelsen lancerer derfor i 2014 en informationskampagne, der fst og fremmest skal skabe et et regelkendskab blandt forhandlerne og dernæst gennem en række konkrete råd skal hjælpe forbrugerne med at træffe gode og trygge valg, når de ker barnevogne eller kombivogne.  
	4. Regnskab 
	4.1 Anvendt regnskabspraksis 
	Den anvendte regnskabspraksis fger retningslinjerne fastsat for regnskabsaflæggelse i staten og er udarbejdet i henhold til Moderniseringsstyrelsens vejledning om udarbejdelse af årsrapport af januar 2014. 
	Der er ikke sket ændringer i regnskabsprincipperne, som ligeledes har dannet grundlag for udarbejdelse af åbningsbalancen pr. 1. januar 2005 i forbindelse med overgangen til principperne for omkostningsbaserede regnskaber. Dog er princippet for opgelse af feriepengeforpligtelsen ændret i 2010 og 2012, jf. MODST’s vejledninger – der henvises til afsnittet i de foregående årsrapporter. 
	Der indgår i regnskabet for 2013 ikke væsentlige regnskabsmæssige sk set i forhold til den samlede resultatopgelse og balance. Der indgår således ikke hensatte forpligtelser af væsentlig betydning, ligesom der ikke er væsentlig usikkerhed omkring belsstrelse og forfaldstidspunkt. Fra 2013 er der foretaget yderligere kvalificering af sknet for opgelse af hensættelse til åremålsforpligtelsen, hvilket er beskrevet yderligere i afsnit 4.2.1 ”Tilbagefte hensættelser”. 
	Datakilder: Navision, SKS og ØS-LDV suppleret med ressourcefordelingsdata fra det integrerede tidsregistreringssystem mTID. 
	4.2 Resultatopgelse  
	Sikkerhedsstyrelsens omkostningsbaserede resultatopgelse for hele hovedkonto 08.22.41. 
	Anmærkning: Noterne til resultatopgrelsen findes i afsnit 5.1. Budget 2014 stammer fra ”Grundbudgetnotat 2014” 
	Som det fremgår af resultatopgelsen, har der i 2013 været et samlet merforbrug på driftsbevillingen på 0,7 mio. kr. svarende til en overskudsgrad på -0,8 %. Det samlede merforbrug på 0,7 mio. kr. udgres af et nettounderskud på 3,3 mio. kr. på de gebyrfinansierede områder, et mindreforbrug på 2,5 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 
	Samlet vurderer Sikkerhedsstyrelsen årets onomiske resultat som tilfredsstillende, og den onomiske situation som værende under kontrol. 
	For nærmere analyse af årets resultat, indtægter og omkostninger henvises til afsnit 2.4 ”Årets onomiske resultater”. 
	Årets resultat er disponeret til overft overskud jf. nedenfor. 
	4.2.1 Tilbagefte hensættelser 
	Fra 2013 er der foretaget yderligere kvalificering af sknet for opgelse af hensættelse til åremålsforpligtelsen. Sikkerhedsstyrelsen vurderer det overvejende sandsynligt, at det bliver aktuelt at udbetale åremålshonorering, hvorfor forpligtelsen fortsat er medtaget som ”hensat forpligtelse” i regnskabet.  I tidligere år indgik forpligtelsen som den opgjorte bruttoforpligtelse. Den yderligere kvalificering af sknet betyder nu, at den opgjorte forpligtelse kvalificeres ift. sandsynligheden for, at åremålshono
	4.3 Balancen 
	Sikkerhedsstyrelsens balance pr. 
	 Anmærkning: Noterne til balancen findes i afsnit 5.1.  
	Som det fremgår, er den samlede balancesum faldet lidt ift. 2012, hvilket bl.a. skyldes atopretholdelsesgraden 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 forbindelse med etableringen i 2004 har gennemft omfattende etablerings/engangsinvesteringer fx ifm. flytningen af domicil. 
	For nærmere analyse af balancen henvises til afsnit 2.4 ”Årets onomiske resultater” samt egenkapitalforklaringen på næste side. 
	4.4 Egenkapitalforklaring 
	Specifikationen af udviklingen i Sikkerhedsstyrelsens egenkapital for hele hovedkonto . 
	Som det fremgår, har Sikkerhedsstyrelsen ved udgangen af 2013 en samlet egenkapital på 5,1 mio. kr. Akkumuleret overft overskud udg heraf netto 3,6 mio. kr. sammensat af -6,8 mio. kr. vedrende gebyrfinansierede områder og 10,4 mio. kr. vedrende ikke gebyrfinansierede områder. Det akkumulerede nettounderskud vedrende gebyrområderne forventes udlignet over de næste år – se bilag 5.3. ”Gebyrfinansieret virksomhed”. 
	4.5 Opfgning på likviditetsordningen  
	Sikkerhedsstyrelsen har i 2013 ikke overskredet disponeringsreglerne/lånerammen. 
	Jf. balancen udg den regnskabsmæssige værdi af immaterielle og materielle anlægsaktiver 4,0 mio. kr., mens den langfristede gæld er opgjort til 4,5 mio. kr. Forskellen på 0,5 mio. kr. mellem den reelle værdi af immaterielle og materielle anlægsaktiver og den langfristede gæld skyldes afskrivninger og anskaffelseskorrektion i 4. kvartal (hhv. -0,3 og -0,2 mio. kr.), hvor låne/likviditetstilpasningen, jf. vejledningen på området, er foretaget efter årsafslutningen (). 
	4.6 Opfgning på lsumsloft 
	Opfgning på overholdelse af lsumsloftet samt opgelse af akkumuleret lsumsopsparing 
	* Der er i 2013 forbrugt 2,4 mio. kr. i lnsum til IDV-aktiviteter, som er uden for lnsumsloftet. 
	4.7 Bevillingsregnskabet 
	Som det fremgår af bevillingsregnskabet, har der i 2013 været et samlet merforbrug på driftsbevillingen på 0,7 mio. kr. svarende til en overskudsgrad på -0,8 %. Som det fremgår, var der oprindeligt i finansloven budgetteret med et samlet merforbrug på 2,0 mio. kr. Ift. det oprindelige budgetterede resultat er der således tale om en marginal afvigelse (forbedring af resultatet) på ca. 1 % ift. de ordinære driftsindtægter (bevilling + indtægter).  
	Vedrende budgettallene for 2014 viser den næstsidste kolonne budgettet i henhold til FL14 (oprindeligt budget). Den sidste kolonne viser derimod Sikkerhedsstyrelsens seneste interne budget (grundprognosebl.a. forventet TB14 samt ændrede dispositionsmuligheder. Der budgetteres i 2014 med et budget i balance, jf. budgetlovens begrænsninger. 
	5. Bilag til årsrapporten 
	5.1 Noter til resultatopgelse og balance Note 1: Ekstraordinære omkostninger 
	Der indgår i årets resultat ikke ekstraordinære poster. 
	Note 2: Immaterielle anlægsaktiver 
	Note 3: Materielle anlægsaktiver 
	Note 4: Varebeholdning 
	* De 0,1 mio. kr. ultimo 2013 fremkommer ved beregningen: 61.935 (Saldo 2012) + 51.098 (Ændring) = 113.033 kr. (Saldo 2013) 
	Sikkerhedsstyrelsen har ultimo 2013 en lagerbeholdning på 0,1 mio. kr.  
	Lagerbevægelsen i 2013 (i alt + 51 tus. kr.) er opgjort således: Tilgang +317 tus. kr. Vareforbrug - 266 tus. kr. Lagernedskrivning 0 tus. kr. 
	Varebeholdningen vedrer 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 stærkstrsbekendtgelsen og lageret er fysisk placeret hos Rosendahls Schultz Grafisk A/S.   
	Note 5: Hensatte forpligtelser 
	De hensatte forpligtelser ultimo 2013 er ikke forbundet med væsentlig usikkerhed omkring belsstrelse og/eller forfaldstidspunkt. For regulering af åremålsforpligtelse se afsnit 4.2.1. 
	Note 6: Eventualforpligtelser 
	Sikkerhedsstyrelsen har ingen eventualforpligtelser pr. . 
	Note 7: Ny viden efter balancedatoen 
	Der er efter regnskabsårets afslutning ikke indtruffet begivenheder af betydning, og Sikkerhedsstyrelsen har ikke fået ny viden i perioden, som væsentligt vil kunne påvirke den finansielle stilling. 
	5.2 Indtægtsdækket virksomhed (IDV) 
	Sikkerhedsstyrelsen havde i 2013 indtægtsdækket virksomhed på vundne kontrakter ved kontrolbud i forbindelse med udliciterede opgaver på eltilsynsområdet. Herudover havde styrelsen IDV-aktiviteter i forbindelse med kursusvirksomhed på fyrværkeri- og installatområdet. 
	* Herunder overfrt til SIK primo 2004 ifm. etablering, diverse ufordelte/korrigerede afskrivninger samt pt. inaktive IDV-områder, som fx ”Standardisering” og ”Typeprning” 
	5.3 Gebyrfinansieret virksomhed
	Sikkerhedsstyrelsen administrerer gebyrfinansieret virksomhed inden for fgende områder: 
	Elsikkerhed – elværksafgift 
	Aktiviteterne omkring elsikkerhed finansieres hovedsageligt af elværksafgiften. Elværksafgiften opkræves med hjemmel i § 25 i ”Bekendtgelse af lov om elektriske stærkstrsanlæg og elektrisk materiel” (LB nr. 990 af 8. dec. 2003). Af § 25 fremgår det, at udgifterne til Sikkerhedsstyrelsens virksomhed på elområdet dækkes af afgifter, i det omfang gebyrer og indtægter i rigt ikke dækker udgifterne. Endvidere fremgår det, at afgiftens strelse fastsættes på de årlige bevillingslove. Elværksafgiften er underlagt p
	Eleftersynsordning – eleftersynsgebyr 
	Aktiviteterne omkring eleftersynsordningen finansieres af gebyr for udstedelse af elinstallationsrapporter. Sikkerhedsstyrelsen varetager administration af huseftersynsordningen for så vidt angår elinstallationsrapporter, herunder varetagelse af kontroltilsyn.      Gebyret opkræves med hjemmel i § 2 i ”Bekendtgelse om elinstallationsrapporter som led i huseftersynsordningen” (BEK nr. 19 af 16. jan. 2012).  
	Gassikkerhed - gasafgift 
	Aktiviteterne omkring gassikkerhed finansieres hovedsageligt af gasafgiften. Gasafgiften opkræves med hjemmel i § 24 i ”Bekendtgelse af lov om gasinstallationer og installationer i forbindelse med vand- og aflsledninger” (LB nr. 988 af 8. dec. 2003). Af § 24 fremgår det, at udgifterne til Sikkerhedsstyrelsens virksomhed på gasområdet dækkes af afgifter, som opkræves hos gasleveranderne, i det omfang gebyrer og indtægter i rigt ikke dækker udgifterne. Endvidere fremgår det, at afgiftens strelse fastsættes på
	Autorisationer (el, gas, vvs og kloak) 
	Sikkerhedsstyrelsen administrerer desuden udstedelsen af autorisationer inden for el, gas, vvs, og kloak. Gebyrordningen er indft 1. januar 2007 ved lov nr. 1601 af 20. december 2006. 
	Der tilstræbes balance for de enkelte aktivitetsområder over en 4-årig periode. 
	5.4 Tilskudsfinansierede aktiviteter 
	Sikkerhedsstyrelsen har i 2013 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. 




