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1. Påtegning af det samlede regnskab 
 
Årsrapporten omfatter de hovedkonti på finansloven, som Sikkerhedsstyrelsen (CVR-
nummer 27403123) er ansvarlig for: 
  

1. 08.22.41       Sikkerhedsstyrelsen (hovedkonto) 
2. 08.22.42       Tilskud til Ædelmetalkontrollen (hovedkonto) 
3. 08.22.43       Akkreditering (hovedkonto) 

 
herunder de regnskabsmæssige forklaringer som skal tilgå Rigsrevisionen i forbindelse 
med bevillingskontrollen for 2019. 

 

Påtegning 

Det tilkendegives hermed: 

1. at årsrapporten er rigtig, dvs. at årsrapporten ikke indeholder væsentlige fejlinfor-
mationer eller udeladelser, herunder at målopstillingen og målrapporteringen i 
årsrapporten er fyldestgørende  

2. at de dispositioner, som er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstem-
melse 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 for-
valtning af de midler og ved driften af de institutioner, der er omfattet af årsrap-
porten. 

 

  Esbjerg, den 9. marts 2020                       København, den  9.  marts 2020 

  
 

                   For Sikkerhedsstyrelsen 
 

 

 

___________________________________ 
Lone Saaby 

Direktør 

For Erhvervsministeriets departement 
 

__________________________________ 

Michael Dithmer 

Departementschef 
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2. Beretning 

2.1. Præsentation af virksomheden: 
Sikkerhedsstyrelsen er en styrelse under Erhvervsministeriet og er fysisk beliggende i Esbjerg. 
Sikkerhedsstyrelsen arbejder for at skabe tillid og stærke vækstvilkår. Omdrejningspunktet er tek-
nisk sikkerhed inden for en lang række produkter og installationer.  

Sikkerhedsstyrelsen bruger sin viden til at mindske risikoen for personskade og tab af værdier til 
gavn for både virksomheder og forbrugere. Gennem risikobaseret overvågning gør Sikkerheds-
styrelsen det let at drive virksomhed og sikkert at agere som forbruger.  

Mission: 

Sikkerhedsstyrelsen skaber konkurrencedygtige rammevilkår og sikre markeder inden for sit myn-
dighedsområde. 

Sikkerhedsstyrelsens mission bidrager direkte til Erhvervsministeriets fokus på konkurrencedyg-
tige og innovative vækstvilkår. Via en effektiv og risikobaseret markedsovervågning i form af tilsyn 
og kontrol med sikkerheden skaber Sikkerhedsstyrelsen sikre markeder til gavn for vores kunder; 
virksomheder og forbrugere. Ligeledes skaber den grundlag for politiske tiltag, der kan moderni-
sere og forenkle virksomhedernes rammevilkår og medvirker dermed til øget konkurrence såvel 
nationalt som globalt uden at gå på kompromis med sikkerheden. 

Vision:  

Sikkerhedsstyrelsens vision er at skabe stærke vækstvilkår og give forbrugeren det bedste ud-
gangspunkt for at træffe sikre valg. 

Sikkerhedsstyrelsen bidrager til Erhvervsministeriets fokus på at skabe de bedste rammer for at 
udvikle og drive virksomhed, da styrelsen vil være førende, når det gælder metoderne til mar-
kedsovervågning. Markedsovervågningen fokuserer på områder, hvor risikoen er høj eller regel-
efterlevelsen lav. Det betyder, at styrelsen har et vedvarende fokus på at reducere byrderne for 
de virksomheder, der har styr på tingene. Dermed skabes bedre vækstvilkår for virksomhederne, 
som vil opleve, at Danmark er et attraktivt land at udvikle og producere i.  

Både virksomheder og forbrugere kan have tillid til, at Sikkerhedsstyrelsen bruger sin viden om 
sikkerhed, markedsovervågning, digitalisering og erhvervsregulering til at fremme stærke vækst-
vilkår og sikre markeder.  

Kerneopgaver: 

Sikkerhedsstyrelsen er en fællesstatslig markedsovervågningsmyndighed og fører markedsover-
vågning og tilsyn med en række forbrugerprodukter og professionelle produkter. Sikkerhedssty-
relsen er koordinerende myndighed i forhold til produktsikkerhedsloven og i forhold til EU's krav 
til akkreditering og markedsovervågning af blandt andet forbrugerprodukter såsom fyrværkeri og 
legetøj.  

Sikkerhedsstyrelsen har det overordnede ansvar for sikkerhed i forbindelse med el- og gasinstal-
lationer. Sikkerhedsstyrelsen administrerer en række autorisationsordninger for virksomheder på 
el-, vvs- og kloakinstallationsområdet og varetager en række generelle lovforberedende og admi-
nistrative opgaver vedrørende teknisk sikkerhed ved anlæg, installationer og produkter. 

Sikkerhedsstyrelsen varetager herudover opgaver på metrologiområdet, myndighedsopgaver i 
relation til akkreditering og opgaver på ædelmetalkontrolområdet. 
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Sikkerhedsstyrelsen varetager endvidere administrationen af huseftersynsordningens tilstands-
rapporter og elinstallationsrapporter. For så vidt angår elinstallationsrapporter varetages tillige 
kontroltilsyn. 

Sikkerhedsstyrelsen varetager opgaver på e-cigaretter og tobaksområdet, fører kontrol med over-
holdelse af kravene i tobaksvaredirektivet samt fører kontrol med, at butikker overholder alders-
grænserne for salg af tobak og alkohol. 

Sikkerhedsstyrelsen varetager desuden opgaver på tatoveringsområdet og fører tilsyn med regi-
strerede tatoveringssteder, ligesom Sikkerhedsstyrelsen også fører kontrol med butikker, der har 
tilladelse til salg af håndkøbsmedicin. Dertil fører Sikkerhedsstyrelsen kontrol med sikkerhedsud-
styr og personlige værnemidler på færdselslovens område samt byggevarer.  
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2.2. Ledelsesberetning 
 
Sammenfatning af Sikkerhedsstyrelsens økonomiske resultater 

De økonomiske hoved- og nøgletal for Sikkerhedsstyrelsens driftsbevilling (§08.22.41) fremgår 
af tabel 1. 
 
Tabel 1. Økonomiske hoved- og nøgletal  
Økonomiske hoved- og nøgletal    
Beløb i mio. kr. 
 2018 2019 2020* 

Resultatopgørelse 
Ordinære driftsindtægter -115,2 -125,2 -126,1 
      Heraf indtægtsført bevilling -73,1 -83,0 -81,7 
      Heraf eksterne indtægter -42,1 -42,2 -44,3 
Ordinære driftsomkostninger 119,3 129,3 125,0 
      Heraf løn 71,5 78,4 79,0 
      Heraf øvrige omkostninger 47,8 50,9 46,0 
Resultat af ordinære drift 4,0 4,1 -1,1 
Resultat før finansielle og ekstraordinære poster 5,9 6,0 0,8 
Årets resultat (negativt beløb = overskud) 6,1 6,4 1,7 
    
Balance 
Anlægsaktiver  7,0 16,4  
Omsætningsaktiver 55,3 50,3  
 
Egenkapital -21,1 -15,5  
Hensættelser -12,7 -13,1  
Langfristet gæld -3,7 -8,2  
Kortfristet gæld -24,8 -29,9  
 
Balancesum 62,3 66,7  
                
Lånerammen 16,1 16,1  
Træk på lånerammen (sum af imm.+ mat. anlægsaktiver) 5,4 14,9  
    
Finansielle nøgletal 
Udnyttelsesgrad af lånerammen  33,8 % 92,7 %  
Negativ udsvingsrate (overført overskud ift. startkap.) 12,9 9,2  
Overskudsgrad (årets resultat ift. ordinære driftsindtægter) -5,3 % -5,1 %  
Bevillingsandel (indtægtsført bev. ift. ordinære driftsindtægter) 63,4 % 66,3 %  
Opretholdelsesgrad (nyinvestering ift. årets afskrivning) 371,3 % 520,0 %  
    
Personaleoplysninger 
Antal årsværk  126,3 136,2  
Årsværkspris 0,57 0,58  
Lønomkostningsandel (personaleudg. ift. ord. driftsindtægter) 62,1 % 62,6 %  
Lønsumsloft (årets lønsumsloft + uudnyttet saldo primo) 82,0 87,4  
Lønforbrug (inkl. forbrug uden for lønsumsloft) 71,5 78,4  
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Alle beløb er afrundet til millioner med én decimal. Der kan derfor i tabellen forekomme differencer ift. anførte sumvær-
dier. Sumværdierne er ligeledes anført som aktuel sum i millioner med én decimal. 
*Indmeldt Grundbudget 
 

Oversigten i tabel 1 over hoved- og nøgletal viser, at Sikkerhedsstyrelsen i 2019 endte med et 
samlet merforbrug/underskud på driftsbevillingen på 6,4 mio. kr. svarende til en negativ over-
skudsgrad på 5,1 pct. 

Det forventede merforbrug ved Prognose 3 pr. 30.09.19 var på 8,5 mio. kr. Budgetafvigelsen på 
2,1 mio. kr. skyldes primært modtaget ekstraordinær tillægsbevilling i december på 2,0 mio. kr. 
Merforbruget hænger sammen med et planlagt underskud på Huseftersynsordningen (pga. tidli-
gere års overskud før overflytning af ordningen til Sikkerhedsstyrelsen) for at skabe samlet øko-
nomisk balance på denne gebyrordning.  

Det samlede merforbrug på 6,4 mio. kr. udgøres af et nettounderskud på 15,2 mio. kr. på de 
gebyrfinansierede områder (se afsnit 4.3 – gebyrfinansieret virksomhed) og et nettooverskud på 
8,8 mio. kr. på de finanslovsfinansierede aktivitetsområder, f.eks. elsikkerhed, fyrværkeri, legetøj 
og generel produktsikkerhed. Efter afslutningen af årsregnskabet for 2019 gennemføres en sam-
let evaluering omfattende alle gebyrområderne med henblik på at vurdere behovet for gebyrre-
gulering og dermed sikring af samlet økonomisk balance på de enkelte ordninger.  

På baggrund af årets resultat på 6,4 mio. kr. samt overtaget egenkapital (overført overskud) fra 
Energistyrelsen på 0,8 mio. kr. udgør den samlede egenkapital ved udgangen af 2019 15,5 mio. 
kr. inkl. startkapitalen på 1,5 mio. kr. jf. afsnit 3.4 ”Egenkapitalforklaring”. Det akkumulerede over-
førte overskud udgør 14,0 mio. kr., som er sammensat af akkumulerede underskud på 18,9 mio. 
kr. vedrørende de gebyrfinansierede aktivitetsområder samt akkumulerede overskud på 32,9 mio. 
kr. vedrørende øvrige bevillingsfinansierede aktivitetsområder.  

Sikkerhedsstyrelsens driftsindtægter stammer primært fra bevilling og gebyrer. Bevillingsandelen 
udgjorde i 2019 66,3 pct. af de ordinære driftsindtægter. Indtægter fra gebyrer vedrørende gas-
sikkerhed, e-cigaretgebyr, tobaksgebyr, eleftersynsgebyr, autorisationsgebyr, huseftersyngebyr, 
tatoveringsgebyr udgjorde i 2019 32,6 pct. De øvrige ordinære driftsindtægter vedrører deltagelse 
i EU-projekter, udfakturering af testomkostninger og andre mindre indtægtsområder. Lønomkost-
ningsandelen har i 2019 været 62,6 pct. svarende til et lønforbrug på 78,4 mio. kr. Der har i 2019 
været et træk på lønsumsopsparing på 1,5 mio. kr. således at den akkumulerede lønsumsopspa-
ring ultimo 2019 ender på 9,0 mio. kr. jvf. afsnit 3.6 ”Opfølgning på lønsumsloft”. 
 
Sikkerhedsstyrelsen endte i 2019 med en forholdsvis høj udnyttelse af lånerammen, hvor udnyt-
telsesgraden pr. 31.12.19 var 92,7 pct. med en sum af immaterielle og materielle anlægsaktiver 
på 14,9 mio.kr. ift. lånerammen på 16,1 mio. kr. Den høje udnyttelse skyldes fortsat høj aktivitet 
med udviklingsprojekter på digitaliseringsområdet samt aktivering af indretning og inventar ifm. 
flytning til nyt domicil.   

Samlet vurderer Sikkerhedsstyrelsen årets økonomiske resultat som tilfredsstillende og den øko-
nomiske situation som værende stabil. 
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Sammenfatning af Sikkerhedsstyrelsens faglige resultater 

Sikkerhedsstyrelsens faglige aktiviteter og resultater i 2019 er udsprunget af styrelsens strategi 
om at være en moderne, serviceorienteret og digital myndighed samt styrelsens mission og vision 
om at skabe stærke vækstvilkår og give forbrugerne det bedste udgangspunkt for at træffe sikre 
valg. 

På baggrund af Bedre Balance II har Sikkerhedsstyrelsen i løbet af 2019 implementeret en række 
tilsynsopgaver på sundhedsområdet, bl.a. tilsyn med salg af håndkøbsmedicin samt alderskontrol 
i forbindelse med salg af alkohol og tobak.  

Den digitale transformation har også i 2019 stået højt på dagsordenen i styrelsens arbejde og er 
blevet udfoldet i en række strategiske projekter. Sikkerhedsstyrelsen har blandt andet udviklet og 
implementeret et digitalt tilsyns- og kontrolmodul, kaldet SPOT, på størstedelen af styrelsens til-
synsområder. Formålet med kontrolmodulet er at digitalisere og effektivisere styrelsens tilsyns- 
og markedsovervågningsprocesser. Modulet giver mulighed for, at de tilsynsførende kan oprette 
sager på stedet, der automatisk journaliseres i styrelsens journaliseringssystem.  

Dertil har Sikkerhedsstyrelsen indført digitale styringstavler til at understøtte driftsstyringen og 
sikre gennemsigtighed. De digitale tavler giver et fuldt overblik over alle styrelsens aktiviteter og 
skaber et grundlag for prioritering på tværs af alle styrelsens områder. De digitale tavler giver 
mulighed for at tilgå styrelsens data ”real-time” på forskellige devices, fx pc og mobil. 

Den digitale transformation understøttes ligeledes af Sikkerhedsstyrelsens interne kompetence-
udviklingsakademi ”SIK Academy”. På akademiet udvikles medarbejdernes kompetencer inden 
for styrelsens kerneopgaver, og der er ligeledes fokus på kunder og eksplorative metoder. Der er 
i 2019 taget hul på næste skridt af kompetenceudviklingen i et kompetenceprojekt, hvor der ar-
bejdes med omstilling af kompetencer, således alle medarbejdere i styrelsen udvikler et digitalt 
mindset og er rustet til de fremtidige opgaver.  

Med afsæt i Sikkerhedsstyrelsens digitale strategi har styrelsen i 2019 gennemført et forløb, hvor 
en løsning, baseret på kunstig intelligens, til markedsovervågning af e-handel er testet. E-handel 
udfordrer den traditionelle tilgang til markedsovervågning, hvorfor der er behov for nye værktøjer, 
der kan imødekomme det hastigt voksende marked på internettet. I dag foregår markedsover-
vågningen på internettet af manuelle søgninger, der kun dækker en brøkdel af markedet. Test-
forløbet viste, at kunstig intelligens kan anvendes til at identificere farlige produkter online. På 
baggrund af det succesfulde testforløb skal der i 2020 udvikles og implementeres et komplet 
værktøj til markedsovervågning af e-handel til såvel det danske som det europæiske marked.   

Sikkerhedsstyrelsen har i 2019 arbejdet for at modernisere ædelmetalloven. Loven har bl.a. til 
formål at sikre, at forbrugerne kan have tillid til, at varer indeholder den mængde af ædelmetal, 
som de betaler for. Lovforslaget stiller endvidere krav til de virksomheder, der importer mineraler 
fra konfliktramte områder. Loven fremsættes i Folketinget i marts 2020.  

Sideløbende med den digitale transformation har Sikkerhedsstyrelsen arbejdet for at reducere 
sagsbehandlingstiderne yderligere. Blandt andet har styrelsen reduceret sagsbehandlingstiden 
på ansøgningssager fra 3,5 dage i 2018 til 0,7 dage i 2019. Styrelsen har været i stand til at 
gennemføre strakssagsbehandling på nogle af anøgsningsområderne, hvilket har resulteret i, at 
sagsbehandlingstiden er væsentligt forbedret sammenlignet med sidste år. Den reducerede sags-
behandlingstid kommer virksomhederne til gavn, da de ikke skal vente unødigt på afgørelser fra 
styrelsen.  

Målrapporteringen i afsnit 2.4. viser, at langt størstedelen af Sikkerhedsstyrelsens faglige mål for 
2019 er helt opfyldt. Samlet set vurderer Sikkerhedsstyrelsen årets faglige resultater som særde-
les tilfredsstillende. 
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Hovedkonti 
 

Drift 

(Mio. kr.) 

Bevilling 
Regn-
skab 

Årets 
resultat 

Overført 
over-

skud ul-
timo 

FL TB Bevil-
ling i alt 

08.22.41  
Sikkerhedssty-

relsen 

Bevilling -67,9 -15,1 -83,0 -89,4 -6,4 *14,0 
Udgifter 112,2 15,1 127,3 132,0  
Indtæg-

ter 
-44,3 0,0 -44,3 -42,6 

* Der er i 2019 tilført 0,8 mio. kr. i overført overskud fra Energistyrelsen jf. afsnit 3.4. ”Egenkapitalforklaring” 

 

Administrerede ordninger 

(Mio. kr.) 
Bevilling 

Regn-
skab 

Årets 
resultat 

Overført 
over-

skud ul-
timo 

FL TB Bevil-
ling i alt 

08.22.42  
Ædelmetalkon-

trollen 

Total -1,0 0,0 -1,0 -1,0 0,0 0,0 
Udgifter 1,0 0,0 1,0 1,0  
Indtæg-
ter 

0,0 0,0 0,0 0,0 

 

08.22.43  
Akkreditering 

Total -2,1 -2,1 -2,1 -2,1 0,0 0,0 
Udgifter 2,1 2,1 2,1 2,1  
Indtæg-
ter 

0,0 0,0 0,0 0,0 

 
 

2.3. Kerneopgaver og ressourcer 
Opgaver og ressourcer 2019 

Beløb i mio. kr. 
Indtægtsført 

bevilling 
Øvrige  

indtægter Omkostninger Andel af  
årets resultat 

0. Generel ledelse og administration 0,0 0,0 36,3 36,3 
1. Markedsovervågning -83,0 -42,6 95,8 -29,9 
I alt  -83,0 -42,6 132,0 6,4 

 
Resultatet for kerneopgaverne er opgjort uden indregnet andel af omkostninger til generel ledelse 
og administration samt hjælpefunktioner. Den samlede bevilling er placeret under kerneopgaven 
”Markedsovervågning”, hvilket resulterer i den skæve fordeling i ”andel af årets resultat”.   
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2.4. Målrapportering 
Årets resultatopfyldelse 
Tabel 1: Årets resultatopfyldelse 

Nr. Mål Vægt i pct. Opfyldelse af re-
sultatkrav 

Budget 
og regn-
skab 
(uden 
fælles-
udg.) 
(mio. kr.) 

Score 

Policy- og udviklingsmål 65 pct.    

1a Huseftersynsordningen skal styrkes 
med henblik på at opdatere og frem-
tidssikre ordningen 

10 Helt opfyldt  10 

1b Sikkerhedsstyrelsen iværksætter én 
indgang for virksomhederne for pro-
duktsikkerhed 

15  Delvist opfyldt  7,5 

1c Sikkerhedsstyrelsen udvikler og imple-
menterer mobility-løsninger på tilsyns-
områder 

15 Helt opfyldt  15 

1d Sikkerhedsstyrelsen videreudvikler et 
koncept for markedsovervågning af e-
handel 

15 Helt opfyldt  15 

2 Sikkerhedsstyrelsen følger op på anbe-
falinger for Vækstteam for handel og lo-
gistik 

10 Helt opfyldt  10 

Driftsmål 25 pct.    

3 Der skal leves op til de fastsatte mål for 
sagsbehandlingstider på tværs af mini-
steriet 

15 Ikke opfyldt  0 

4 Der skal følges op på benchmarking 
undersøgelser med andre ministerier 
og sammenlignelige institutioner i andre 
lande for at sikre, at ministeriet fortsat 
er kompetent og relevant for borgere og 
virksomheder 

10 Helt opfyldt  10 

Administrationsmål 10 pct.    

9 Erhvervsministeriet arbejder for at til-
trække og fastholde medarbejdere med 
relevante kompetencer, herunder skal 
potentialet for alternative ansættelses-
muligheder undersøges 

10 Delvist opfyldt  5 
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Samlet for Sikkerhedsstyrelsen  5/8 helt opfyldt  72,5/100 

 
Afrapportering for de enkelte mål i resultatkontrakten: 

Indsats Målepunkt Score 

Policy-mål 

1a: Huseftersynsordningen skal styrkes med henblik på at opdatere og fremtidssikre ordningen 

Helt opfyldt Godkendelsesordningen er forelagt departementet inden udgan-
gen af 2019.  

De aftalte tiltag vedrørende Deloittes analyse af bestillerveje gen-
nemføres, og Sikkerhedsstyrelsen fremlægger forslag til forbedret 
pointsystem (kontrolmetode) med henblik på at styrke kontrollen 
med tilstandsrapporterne.  

Herudover gennemføres en PoC, der kan optimere og forbedre 
den administrative kvalitetskontrol med tilstandsrapporter.  Med af-
sæt i 500 gennemførte kvalitetskontroller afprøves en model, der 
ved hjælp af machine learning gennemfører den administrative 
kontrol.  

Sikkerhedsstyrelsen fremlægger en afdækning af mulighederne 
for bedre synergier mellem huseftersynsordningen og energimær-
keordningen i relation til kontrol og fælles digital indgang til de to 
ordninger.  

Sikkerhedsstyrelsen gennemfører første del af EM’s govtech-pro-
gram med to udfordringer på huseftersynsområdet. 

10  

Delvist opfyldt Sikkerhedsstyrelsen har for departementet fremlagt en plan for en 
revision af regelgrundlaget vedr. beskikkede byggesagkyndige, 
herunder en model for godkendelse af bygningssagkyndige (god-
kendelsesordningen). 

Sikkerhedsstyrelsen gennemfører i 2019 de aftalte tiltag vedrø-
rende opfølgning på Deloittes analyse af bestillerveje, herunder en 
fokuseret kontrolkampagne og dialog med brancher om forplig-
tende branchenorm. 

Målet er helt opfyldt. 

Der er d. 20. december 2019 afrapporteret til departementet i notat om MRP 2019, hvor følgende aktivite-
ter nævnes:   

Der er fremsendt en plan for revision af regelgrundlaget vedr. beskikkede bygningssagkyndige, herunder 
en model for godkendelse af bygningssagkyndige. 

SIK har iværksat en fokuseret kontrolindsats af de bygningssagkyndige, der fokuserer på overrapportering 
af skader i tilstandsrapporten.  
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SIK har afviklet dialogmøde med huseftersynsordningens interessenter vedr. en frivillig branchenorm. Der 
var ikke opbakning til at gå videre med branchenormen.   

SIK har udviklet forslag til et revideret pointsystem, der skal styrke kontrollen med tilstandsrapporterne. 
Implementeringen af pointsystemet kan igangsættes, når de nye tilstandsrapporter lanceres med under-
støttende IT-system.  

SIK har gennemført en PoC, hvor den administrative kontrol med tilstandsrapporter gennemføres vha. ma-
chine learning. Forløbet viste, at machine learning kan anvendes i dette tilfælde, men at det er nødvendigt 
at forfine modellen, inden den kan sættes i drift.  

SIK har afdækket mulighederne for bedre synergier mellem huseftersynsordningen og energimærkeord-
ningen. Samarbejdet fortsætter i tre spor: sammenhængende uddannelsessetup, datasamarbejde samt 
online sammenhæng.   

SIK har gennemført første del af EM’s GovTech-program, hvor det har vist sig, at der er løsninger, der kan 
imødekomme SIK’s udfordringer vedr. nye tilstandsrapporter og digital kontrol af elinstallationer.  

1b: Sikkerhedsstyrelsen iværksætter én indgang for virksomhederne for produktsikkerhed 

Helt opfyldt Produktsikkerhedslovforslaget er klar til godkendelse i departemen-
tet inden udgangen af 2019 med henblik på fremsættelse i Folke-
tinget i februar 2020.   

Forslaget etablerer et nyt råd med relevante interessenter for bedre 
at understøtte Center for Markedsovervågning. 

7,5 

Delvist opfyldt Der er udarbejdet forslag til ny produktsikkerhedslov, der omfatter 
alle produktområder i Sikkerhedsstyrelsen. 

Forslaget indeholder forslag til et nyt råd med relevante interessen-
ter for bedre at understøtte Center for Markedsovervågning. 

Målet er delvist opfyldt. 

SIK sendte forslag til Lov om produkter og markedsovervågning i høring 12. november 2019 efter godken-
delse fra DEP. Forslaget indeholder i § 40 bestemmelser vedr. etablering af et rådgivende organ.  

Fremsættelse af det endelige lovforslag er efter godkendelse af ministeren udskudt til april 2020 på grund 
af lovtekniske udfordringer og politisk ønske om at indarbejde en styrket regulering af lattergas i det samlede 
lovforslag. 

Produktsikkerhedslovforslaget har ikke haft den ønskede kvalitet. På denne baggrund vurderes målet for 
delvist opfyldt. 

1c: Sikkerhedsstyrelsen udvikler og implementerer mobility-løsninger på tilsynsområder  

Helt opfyldt Mobility-løsningen til ”digitale tilsynsførende” er udviklet og imple-
menteret på 80 pct. af antallet af Sikkerhedsstyrelsens tilsynsområ-
der. 

15 

Delvist opfyldt Alle væsentlige arbejdsgange i forbindelse med markedsovervåg-
nings- og tilsynsopgaver er kortlagt.  

Sikkerhedsstyrelsens IT-arkitektur er designet til at dække ovenstå-
ende behov. 
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Der er skabt sammenhæng mellem del-elementerne, så processen 
kan digitaliseres og strakssagsbehandling muliggøres. 

Målet er helt opfyldt.  

 

Sikkerhedsstyrelsen har med involvering af afdelinger og medarbejdere kortlagt alle væsentlige arbejds-
gange i forbindelse med markedsovervågnings- og tilsynsopgaver. SIK har gennemført en kortlægning af 
IT-arkitekturen i foråret 2019 og har identificeret behov for yderligere digitale moduler. Dette har skabt sam-
menhæng mellem delelementerne i overvågningsopgaverne og gjort det muligt, at processen kan digitali-
seres, og strakssagsbehandling muliggøres. Herefter har SIK udviklet og idriftsat et digitalt tilsyns- og kon-
trolmodul, kaldet SPOT (Sikkerhedsstyrelsens Produkt Og Tilsynsmodul) på 84,6 % af Sikkerhedsstyrelsens 
tilsynsområder. SPOT anvendes på tilsyn og kan tilpasses de enkelte fagområder, SIK fører tilsyn på. SPOT 
underbygger dataindsamling og ensartetheden og sikrer et korrekt grundlag for fremtidig brug af indsamlet 
data. 

1d: Sikkerhedsstyrelsen videreudvikler et koncept for markedsovervågning af e-handel 

Helt opfyldt Såfremt det viser sig muligt via tekst- og billedgenkendelse at gen-
kende farlige produkter på ét område, udvikles AI til at dække yder-
lige mindst 10 produktområder.  

Såfremt det ikke viser sig muligt at genkende farlige produkter via 
billedgenkendelse, arbejdes der i stedet videre med tekstgenken-
delse i henhold til målet om udvidelse til yderligere 10 produktom-
råder. 

15 

Delvist opfyldt Sikkerhedsstyrelsen gennemfører et pilotprojekt (POC) for AI gen-
kendelse af produkter for ét produktområde. AI redskabet anvendes 
på e-handel. 

Målet er helt opfyldt.  

Sikkerhedsstyrelsen har gennemført en POC på et AI-værktøj, der anvender billedgenkendelse og machine 
learning til at identificere farlige og ulovlige produkter til salg på nettet. Prototypeværktøjet blev undervejs i 
POC’en testet på 3 ugers RAPEX-lister (ugentlige oversigter over farlige produkter, der er identificeret af 
EU-myndigheder). I alt blev værktøjet i denne periode testet på 10 forskellige produktområder: LVD (elek-
triske produkter), legetøj, fyrværkeri, e-cigaret væsker, færdselsprodukter, personlige værnemidler, bygge-
varer, trykbærende udstyr, maskiner og GPSD (f.eks. børneomsorgsprodukter). AI-værktøjet var i stand til 
at finde i alt 34 produkter inden for SIK’s myndighedsområde til salg til danske forbrugere på internettet. Til 
sammenligning fandt SIK’s sagsbehandlere via manuelle søgninger blot 7 produkter til salg. 

2: Sikkerhedsstyrelsen følger op på anbefalinger for Vækstteam for handel og logistik  

Helt opfyldt Sikkerhedsstyrelsen bidrager til opfølgning på anbefalingerne, her-
under i forhold til konkrete initiativer. 

10 

Delvist opfyldt Sikkerhedsstyrelsen bidrager til opfølgning på anbefalingerne, her-
under i forhold til videngrundlag og konkrete initiativer.  

Målet er helt opfyldt.  

SIK har igennem dialog med DEP og besvarelse af bestillinger bidraget til at følge op på anbefalingerne 
fra vækstteamet. SIK har konkret i det endelige udspil flere initiativer under initiativ 2, færre farlige produk-
ter og mindre klimabelastning.  
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SIK skal udvikle og implementere et screeningsværktøj baseret på kunstig intelligens til brug i markeds-
overvågning af internethandel. 

SIK skal ved en analyse afdække potentialet i anvendelse af blockchain i forbindelse med dokumentation 
af produktsikkerhed. 

SIK vil med implementering af den ny markedsovervågningsforordning styrke beføjelser og kontrolindsats, 
bl.a. ved anonym kontrol, blokering af adgang til hjemmesider og højere bøder. 

Dette kan dokumenteres ved den endelige vækstplan for handel og logistik, der blev lanceret den 9/1 2020. 

Driftsmål 

3: Der skal leves op til de fastsatte mål for sagsbehandlingstider på tværs af ministeriet 

Helt opfyldt Sikkerhedsstyrelsen har realiseret 100 pct. af målene for sagsbe-
handlingstider: 

• Tilsyn: 3 dage 
• Markedsovervågning: 23 dage 
• Ansøgninger: 3 dage 
• Overtrædelsessager: 14 dage 
• Ulykkessager: 8 dage 

15 

Delvist opfyldt Sikkerhedsstyrelsen har realiseret 80 pct. af målene for sagsbe-
handlingstiderne svarende til: 

• Tilsyn: 3,6 dage 
• Markedsovervågning: 27,6 dage 
• Ansøgninger: 3,6 dage 
• Overtrædelsessager: 16,8 dage 
• Ulykkessager: 9,6 dage 

Målet er ikke opfyldt. 

Sikkerhedsstyrelsen har realiseret følgende mål for sagsbehandling svarende til: 

• Tilsyn:  3,9 dage 
• Markedsovervågning: 21 dage  
• Ansøgninger: 0,7 dage 
• Overtrædelsessager: 11,7 dage 
• Ulykkessager: 8,3 dage 
 

Da den realiserede sagsbehandlingstid for tilsynssager ligger over de fastsatte mål for både delvist og helt 
opfyldt, og sagsbehandlingstiden for ulykkessager kun er delvist opfyldt, vurderes det samlet, at MRP-må-
let ikke er opfyldt. 

Årsagen til afvigelsen på sagsbehandlingstiden på tilsyn skyldes, at SIK i 2019 implementerede tilsyn på 
flere nye fagområder. Det havde betydning for varigheden af sagsbehandlingen, som i indkøringsperioden 
tog længere tid ved afklaring af faglige spørgsmål. SIK har desuden prioriteret stigning i effektiviteten i an-
tal tilsyn per kørte kilometer, hvilket medførte en flaskehals i forhold til den afsluttende sagsbehandling. 
Denne prioritering har medvirket til et højt antal gennemførte tilsyn med en højere – men acceptabel – 
sagsbehandlingstid til følge. 
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4: Der skal følges op på benchmarking undersøgelser med andre ministerier og sammenlignelige 
institutioner i andre lande for at sikre, at ministeriet fortsat er kompetent og relevant for borgere og 
virksomheder 

Helt opfyldt Sikkerhedsstyrelsen etablerer et konkret projektsamarbejde med 
Holland og Estland om anvendelse af kunstig intelligens til mar-
kedsovervågning af e-handel.  

Sikkerhedsstyrelsen vurderer effekten af de to forskellige myndig-
heders tilgange til virksomhedsbaseret markedsovervågning 

Styrelsen afrapporterer til departementet primo december 2019 

10 

Delvist opfyldt Med afsæt i det etablerede benchlearning netværk med myndighe-
der fra Holland og Estland, afdækker og sammenligner Sikker-
hedsstyrelsen best practice markedsovervågningserfaringer inden 
for e-handel og virksomhedsbaseret markedsovervågning.  

Styrelsen afrapporterer til departementet primo december 2019 
omkring aktiviteter og samarbejdet i benchlearning-netværket, her-
under en opsamling på best practice erfaringer. 

Sikkerhedsstyrelsen udarbejder en færdig analyse af håndhævel-
sen af produktsikkerhedslovgivningen i Frankrig og Finland. 

Målet er helt opfyldt.  

SIK etablerede i starten af 2019 et projektsamarbejde med Holland og Estland, hvor der blev gennemført 
en succesfuld PoC (Proof of Concept) på et værktøj, der anvender kunstig intelligens til at identificere far-
lige produkter på internettet. Siden da er der søgt finansiering fra EU Kommissionen om videreudvikling af 
værktøjet, hvor bl.a. Holland og Estland deltager i projektets referencegruppe. SIK har samtidig gennem 
løbende dialog, møder og workshops afdækket best practice erfaringer inden for e-handel og virksom-
hedsbaseret markedsovervågning. En samlet afrapportering over aktiviteter i benchlearning-netværket, 
best practice erfaringer og effektvurdering blev indsendt til departementet i december. 

Endeligt har SIK på baggrund af besøg, interview og skrivebordsanalyse udarbejdet en samlet analyse af 
håndhævelsen af produktsikkerhedslovgivningen i Frankrig og Finland. 

Administrationsmål 

5: Erhvervsministeriet arbejder for at tiltrække og fastholde medarbejdere med relevante kompe-
tencer, herunder skal potentialet for alternative ansættelsesmuligheder undersøges 

Helt opfyldt Sikkerhedsstyrelsen har opbygget en proces og erfaring med lø-
bende praktikforløb med studerende på digitale uddannelser.  

Sikkerhedsstyrelsen har bidraget til udviklingen af et lokalt digitalt 
excellence miljø gennem samarbejde med relevante uddannelses-
institutioner, blandt andet via input og bidrag til opgaveløsning i un-
dervisningen i særligt udvalgte fag eller forløb på relevante uddan-
nelsesretninger. 

Potentialet for alternative ansættelsesmetoder er afdækket og af-
prøvet ved mindst et konkret forsøg.  

10 
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Delvist opfyldt Sikkerhedsstyrelsen har opbygget et samarbejde med relevante ud-
dannelsesinstitutioner om rekruttering af digitale profiler, blandt an-
det via løbende kontakt og formidling af studiejobs, praktikstillinger 
og kandidater. 

Potentialet for alternative ansættelsesmetoder er afdækket. 

HR fremlægger internt et notat til direktionen med evt. anbefalinger. 

Målet er delvist opfyldt. 

SIK har gennemført en række initiativer vedr. alternative ansættelsesmuligheder, herunder indgået konkret 
aftale med Syd- og Sønderjyllands Politi. Der er i juni 2019 udarbejdet notat vedrørende anbefalinger i re-
lation til alternative ansættelsesmuligheder. Notatet har været drøftet, men er ikke formelt forelagt direktio-
nen. Med de igangsatte og gennemførte initiativer i styrelsen er der imidlertid handlet på anbefalingerne i 
notatet. På denne baggrund vurderes målet for delvist opfyldt. 

 
Uddybende analyser og vurderinger 

Mål 1a: Huseftersynsordningen skal styrkes med henblik på at opdatere og fremtidssikre 
ordningen 

Målet er helt opfyldt.  

Sikkerhedsstyrelsen iværksatte primo 2019 en fokuseret kontrolindsats af de bygningssagkyn-
dige, som løber året ud. Indsatsen fokuserer på, om bygningssagkyndige overrapporterer skader 
i tilstandsrapporter, og hvorvidt de større bygningssagkyndige firmaer med tætte relationer til for-
sikringsselskaber i højere grad har tendens til at overrapportere skader.  

Sikkerhedsstyrelsen afviklede med departementets deltagelse 12. marts 2019 dialogmøde med 
huseftersynsordningens interessenter omkring en frivillig og forpligtende branchenorm vedr. af-
hængigheder mellem forsikringsselskaber og bygningssagkyndige. Der var ikke opbakning til at 
gå videre med en frivillig branchenorm. 

Sikkerhedsstyrelsen har gennemført de aftalte tiltag som opfølgning på Deloittes analyse af be-
stillerveje jf. også delvist opfyldt fsva. fokuseret kontrolindsats og dialogmøde med branchen om 
en frivillig og forpligtende branchenorm.  

Sikkerhedsstyrelsen har 20. december 2019 fremsendt departementet en plan for en revision af 
regelgrundlaget vedr. beskikkede bygningssagkyndige, herunder en model for godkendelse af 
bygningssagkyndige (godkendelsesordningen). 

Sikkerhedsstyrelsen har 20. december 2019 fremsendt departementet forslag til revision af po-
intsystemet, som ligger til grund for SIK’s kvalitetskontrol med tilstandsrapporter. Af det frem-
sendte materiale fremgår det, at implementeringen af det reviderede pointsystem (og dermed 
kvalitetsløft af kontrolindsatsen) kan igangsættes, når de nye tilstandsrapporter lanceres med 
understøttende IT-system.  

Som led i at forbedre og optimere kvalitetskontrollen med tilstandsrapporter har Sikkerhedssty-
relsen gennemført en PoC, der ved hjælp af machine learning og tekstgenkendelse gennemfører 
den administrative kontrol på 500 rapporter. PoC-forløbet er afsluttet 17. december 2019. Forlø-
bet viste, at machine learning (text mining) kan anvendes til at opdele, strukturere og dermed 
danne baggrund for modellering. Det betyder, at man i huseftersynsrapporterne kan identificere 
tekst, fx skadesbeskrivelser. Det vil fx kunne anvendes til at give feedback fra Sikkerhedsstyrel-
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sen til de bygningssagkyndige eller til at kvalificere grundlaget for udvælgelse af bygningssag-
kyndige til teknisk revision. Det vil også med videreudvikling kunne anvendes til at samle data op 
fra huseftersynsrapporterne. Det er nødvendigt at arbejde videre med modellen, der skal forfines, 
inden den kan sættes i drift. Succesraten i PoC var 48 %, hvilket betyder, at man i 48 % af de 
rapporter, der er gennemgået i modellen, fandt de samme tekster, som en medarbejder ville finde 
ved en fysisk gennemgang af samme rapport. Det vurderes, at der på baggrund af PoC’ens re-
sultater er potentiale for yderligere tiltag, der kan bidrage til at få optimalt udbytte af huseftersyns-
ordningerne. (Uddybende notat om PoC-forløbet, herunder resultater og videre perspektiver, kan 
eftersendes efter behov). 

Sikkerhedsstyrelsen har afviklet en møderække med Energistyrelsen med henblik på at afdække 
synergier mellem huseftersynsordningen (EM/SIK) og Energimærkeordningen (KEFM/ENS), bl.a. 
7. juni, 6. september og 13. november). Herudover har Sikkerhedsstyrelsen analyseret de to ord-
ninger mhp. at fremlægge muligheder for bedre synergier mellem de to ordninger. Sikkerheds-
styrelsen har for departementet 20. december 2019 fremlagt en skriftlig afdækning af mulighe-
derne for bedre synergi imellem de to ordninger. Overordnet set har analysen resulteret i, at 
SIK/ENS har aftalt at arbejde videre i tre spor: Sammenhængende uddannelses-setup for ordnin-
gens fagfolk, datasamarbejde mhp. at styrke kvaliteten samt sikre bedre forbrugerrettet, online 
sammenhæng mellem de to ordninger. 

I første runde af EM’s GovTech-program deltog SIK i to ud af programmets i alt fire udfordringer. 
Det har vist sig, at der er løsninger, der kan imødekomme Sikkerhedsstyrelsens udfordringer 
vedr. hhv. nye tilstandsrapporter og styrket digital setup til kontrol med elinstallationsrapporter. 
Sikkerhedsstyrelsen er fortsat i dialog med en af de deltagende tech-virksomheder, Thürmer 
Tools, samt departementet ift. eventuel videre proces i samarbejde med øvrige ministerier og 
interessenter på området. 

 

Mål 1b: Sikkerhedsstyrelsen iværksætter én indgang for virksomhederne for produktsik-
kerhed 

Målet er delvist opfyldt 

Forslag til lov om produkter og markedsovervågning (tidligere omtalt som produktsikkerhedslo-
ven) blev efter godkendelse fra Departementet sendt i offentlig høring den 12. november 2019 
med henblik på fremsættelse i Folketinget i februar 2020.  

På grund af den brede politiske aftale om lattergas, som blev indgået i januar 2020, reviderede 
Sikkerhedsstyrelsen efter aftale med departementet lovforslaget med særskilte bestemmelser om 
regulering af salget af lattergaspatroner, og sendte lovforslaget i fornyet høring medio januar, 
hvorfor fremsættelsen af det samlede lovforslag blev udskudt til marts 2020, dog fortsat med 
henblik på ikrafttrædelse 1. juli 2020 (15. maj for lattergas). På grund af lovtekniske udfordringer 
blev lovforslaget efterfølgende udskudt til april 2020.      

Lovforslaget giver, jf. lovforslagets kapitel 9, Erhvervsministeren hjemmel til at etablere et rådgi-
vende organ, som kan varetage rådgivende opgaver for Sikkerhedsstyrelsen vedr. produkter og 
markedsovervågning. Sikkerhedsstyrelsen vil arbejde videre med etableringen af dette organ, så 
det rådgivende organ er på plads i forbindelse med lovforslagets ikrafttræden 1. juli 2020. 
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2.5 Forventninger til det kommende år 
 
Tabel 5: Forventninger til det kommende år 

Forventninger til det kommende år 
Beløb i mio. kr. 

Regnskab 
2019 

Budget  
2020 * 

Bevilling og øvrige indtægter 125,6 126,5 
Udgifter 132,0 128,2 
Resultat -6,4 -1,7 

* Jf. indmeldt Grundbudget 2020.  

 
På baggrund af bevilling og gasafgift fastsat på Finansloven for 2019, samt budgetterede gebyr-
indtægter på øvrige områder, er det styrelsens forventning, at det planlagte aktivitetsniveau kan 
gennemføres i 2020 ved et merforbrug på 1,7 mio. kr., som inddækkes ved træk på egenkapita-
len. Merforbruget hænger sammen med et planlagt underskud på Huseftersynsordningen (pga. 
tidligere års overskud før overflytning til Sikkerhedsstyrelsen) for at skabe samlet økonomisk ba-
lance på denne gebyrordning.   
 
Sikkerhedsstyrelsen vil desuden fremhæve følgende faglige opgaver for 2020: 

Sikkerhedsstyrelsen skal modernisere huseftersynsordningen, så muligheden for at sikre sig øko-
nomisk ved køb og salg af fast ejendom understøttes endnu bedre. Ved at skabe grundlag for 
godkendelse af bygningssagkyndige forbedres rammerne for at arbejde som bygningssagkyn-
dige, hvorved virksomhederne kan øge produktiviteten og skabe arbejdspladser. 

Sikkerhedsstyrelsens koncept for virksomhedsbaseret markedsovervågning videreudvikles til en 
generisk tilsynsmodel med henblik på at skabe incitamenter til regelefterlevelse for virksomhe-
derne. Der skal bl.a. fokuseres på at afdække den eksisterende lovgivning samt analysere beho-
vet for ny lovgivning og sanktionsmuligheder. 

Sikkerhedsstyrelsen vil modernisere autorisationsloven, så den skaber rammer for strakssagsbe-
handling og åbner mulighed for skærpede sanktioner, så det fremadrettet ikke kan svare sig at 
udføre uautoriseret arbejde.  

På baggrund af Vækstplanen for handel og logistik arbejder Sikkerhedsstyrelsen for at udvikle og 
implementere et digitalt værktøj baseret på kunstig intelligens til markedsovervågning af e-handel. 
Værktøjet skal bidrage til at skabe fælles serviceløsninger, idet en vigtig del af projektet er etab-
lering af partnerskaber med myndigheder i Danmark samt på tværs af EU. 

Sikkerhedsstyrelsen nytænker arbejdet med kompetenceomstilling som et led i den digitale trans-
formation. Omstillingen implementeres i form af beskrivelse af kompetence- og opgavemoduler, 
der sikrer agilitet og en høj grad af omstillingsparathed, hvilket øger muligheden for løsning af 
nye digitale og kundeorienterede opgaver.  

Den digitale transformation sikres ligeledes ved at implementere digitale løsninger. Sikkerheds-
styrelsen automatiserer således standardiserede sags- og arbejdsgange med konkrete mål for 
sagsbehandlingstid, service og effekt. Borgere og virksomheder vil derved opleve hurtigere og 
fortsat korrekt behandling af deres sager. 

Sikkerhedsstyreæsen udarbejder i 2020 en ny strategi for perioden 2021-2024. Sikkerhedsstyrel-
sen ønsker at bidrage til den grønne omstilling, hvorfor strategien vil tage afsæt i udvlagte FN 
verdensmål.  
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Foruden ovenstående opgaver fremsætter Sikkerhedsstyrelsen i april 2020 lov om produkter og 
markedsovervågning, der implementerer en ny markedsovervågningsforordning. Med loven ska-
bes en ny, stærk ramme for håndhævelsen af reglerne på en række produktområder, herunder 
legetøj, fyrværkeri, elektriske produkter mv., som blandt andet giver kontrolmyndighederne flere 
beføjelser fx over for onlineplatforme og skærper straffen for at bryde reglerne og udsætte danske 
forbrugere for fare og danske virksomheder for unfair konkurrence. 

Sikkerhedsstyrelsen tilføjer desuden i 2020 en række nye områder til opgaveporteføljen, herunder 
bl.a. kontrol med mærkning af fodtøj og tekstilprodukter,  kontrol med krystalglasvarer samt udvi-
det og styrket kontrol, herunder alderskontrol, med salg af lattergaspatroner til rusmiddelformål, 
som tager afsæt i skærpede regler på området. Sikkerhedsstyrelsen kommer samtidig til at spille 
en vigtig rolle i at indfri den nationale handleplan fra 2019 om børn og unges rygning, særligt via 
en styrket alderskontrol med tobak og e-cigaretter både i fysiske butikker og online. 

Til varetagelse af disse nye opgaver forventer Sikkerhedsstyrelsen en samlet finansering på 17,8 
mio. kr. jf. nedenstående tabel. 

Forventninger til finansering nye områder 2020 
Beløb i mio. kr.  

Vækstteam til E-handel  6,3 
EU-projekt E-handel 5,0 
Alderskontrol med tobak, e-cigaretter og alkohol * 5,0 
Alders- og mængdekontrol med lattergas 3,1 
Markedsovervågning af krystalglas, fodtøj og tekstilprodukter 0,3 
Konsulentbesparelse ** -1,9 
Finansiering nye området i alt 17,8 

 
*  Alderskontrollen med tobak, e-cigaretter og alkohol er indeholdt i Grundbudget 2020 og dermed en del af budgettet i 
tabel 5 ovenfor samt afsnit 3.2 ”Resultatopgørelse mv.” 
** Forventet andel af Erhversministeriets andel af regeringens udmeldte konsulentbesparelse 
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3. Regnskab 

3.1 Anvendt regnskabspraksis 
Den anvendte regnskabspraksis følger retningslinjerne fastsat for regnskabsaflæggelse i staten 
og er udarbejdet i henhold til Moderniseringsstyrelsens vejledning om udarbejdelse af årsrapport 
af december 2019.  
 
Der er ikke sket ændringer i regnskabsprincipperne, som ligeledes har dannet grundlag for udar-
bejdelse af åbningsbalancen pr. 1. januar 2005 i forbindelse med overgangen til principperne for 
omkostningsbaserede regnskaber.  
 
I forbindelse med ressortoverførsel af Huseftersynsordningen fra Erhvervsstyrelsen har Sikker-
hedsstyrelsen overtaget en hensættelse på 11,9 mio. kr. til evt. tilbagebetaling af overdækning 
på gebyrer i perioden til og med 2014. Denne væsentlige hensættelse er opretholdt pr. 31.12.19. 
Begyndende afvikling af hensættelsen forventes igangsat i 2020, hvor det akkumulerede resultat 
fra 2015 er afviklet. Hensættelsen har ikke påvirket resultatet/resultatopgørelsen i 2019.  
Der indgår i regnskabet for 2019 ikke øvrige væsentlige regnskabsmæssige skøn set i forhold til 
den samlede resultatopgørelse og balance. Der indgår således ikke øvrige hensatte forpligtelser 
forbundet med væsentlig usikkerhed omkring beløbsstørrelse og forfaldstidspunkt.   
 
Datakilder: Navision, SKS og LDV suppleret med ressourcefordelingsdata fra det integrerede 
tidsregistreringssystem mTIME. 
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3.2 Resultatopgørelse mv.  
 

Resultatopgørelse 2019 for hovedkonto 08.22.41 
Beløb i mio. kr. 
            2018 

 
            2019 B2020* 

Note Ordinære driftsindtægter    
       Bevilling -73,1 -83,0 -81,7 
       Salg af varer og tjenesteydelser  -0,4 -1,0 -1,0 
       Tilskud til egen drift -0,4 -0,5 -0,0 
       Gebyrer  -41,3 -40,8 -43,3 
 Ordinære driftsindtægter i alt  -115,2 -125,2 -126,1 
 Ordinære driftsomkostninger 

  
 

3 
 

      Ændring i lagre/vareforbrug  
 

 
 

0,1 

 
 

0,0 
 

0,0 
 

       Forbrugsomkostninger:     

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

 
 
      Personaleomkostninger:  

 
 

 
             Lønninger 64,1 68,2 68,8 
             Pension 9,8 10,5 10,6 
             Lønrefusion -2,3 -1,3 -1,1 
             Andre personaleomkostninger 0,0 1,0 0,7 
      Personaleomkostninger i alt 71,5 78,4 79,0 
      Af- og nedskrivninger  1,0 2,3 3,7 
      Internt køb af varer og tjenesteydelser 7,3 8,6 9,0 
      Andre ordinære driftsomkostninger  36,0 36,7 29,0 
 Ordinære driftsomkostninger i alt  119,3 129,3 125,0 
   

  
 

 Resultat af ordinær drift                 4,0                 4,1 -1,1 
 Andre driftsposter    
       Andre driftsindtægter  -1,7 -0,4 -0,4 
       Andre driftsomkostninger  3,6 2,3 2,3 
 Resultat før finansielle poster 5,9 6,0 0,8 
  Finansielle poster 

  
 

       Finansielle indtægter  0,0 0,0 0,0 
       Finansielle omkostninger  0,2 0,5 0,9 
 Resultat før ekstraordinære poster  6,1 6,4 1,7 
 Ekstraordinære poster 

  
 

       Ekstraordinære indtægter 0,0 0,0 0,0 

       Ekstraordinære omkostninger 0,0 0,0 0,0 
 Årets resultat (negativt beløb = overskud) 6,1 6,4 1,7 

 
Alle beløb er afrundet til millioner med én decimal. Der kan derfor i tabellen forekomme differencer ift. anførte sumværdier.  
Sumværdierne er ligeledes anført som aktuel sum i millioner med én decimal. 
* Indmeldt Grundbudget 2020 
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Som det fremgår af resultatopgørelsen, har der i 2019 været et samlet merforbrug på driftsbevil-
lingen på 6,4 mio. kr. 
 
Det forventede merforbrug ved Prognose 3 pr. 30.09.19 var på 8,5 mio. kr. Budgetafvigelsen på 
2,1 mio. kr. skyldes primært modtaget ekstraordinær tillægsbevilling i december på 2,0 mio. kr.  
Merforbruget hænger sammen med et planlagt underskud på Huseftersynsordningen (pga. tidli-
gere års overskud før overflytning til Sikkerhedsstyrelsen) for at skabe samlet økonomisk balance 
på denne gebyrordning jf. afsnit 4.3 ”Gebyrfinansieret virksomhed”.  
Samlet vurderer Sikkerhedsstyrelsen årets økonomiske resultat som tilfredsstillende og den øko-
nomiske situation som værende stabil. 
 
For nærmere analyse af årets resultat, indtægter og omkostninger henvises til afsnit 2.2 ”Ledel-
sesberetning”. 
 
Årets resultat er disponeret til overført overskud jf. nedenfor. 
 
Resultatdisponering 2019  

 Beløb i mio. kr. 
Årets resultat  6,4 
      Disponeret til bortfald                                 0  
      Disponeret til udbytte til statskassen                                 0 
      Disponeret til overført underskud 6,4 
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3.3 Balancen 
Sikkerhedsstyrelsens balance pr. 31.12.19 for hovedkonto 08.22.41. 
 

Balance pr. 31.12.19 
Beløb i mio. kr. 

      Aktiver 2018 2019        Passiver 2018 2019 
Note Anlægsaktiver    Note Egenkapital   

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

  Færdiggjorte udviklingsprojekter 4,6 9,0    Opskrivninger - - 

  Erhvervede koncessioner, patenter m.v. 0,2 0,1    Overført overskud (gebyrvirk.) 3,7 18,9 

  Udviklingsprojekter under opførelse - 0,1    
Overført overskud (øvrige områ-
der) -23,3 -32,9 

  Immaterielle anlægsaktiver i alt 4,8 9,2    Egenkapital i alt -21,1 -15,5 

2 Materielle anlægsaktiver         

  Grunde, arealer og bygninger - 1,8       

  Transportmateriel 0,6 0,4  3 Hensatte forpligtelser -12,7 -13,1 

  Produktionsanlæg og maskiner - -       

  Inventar og IT-udstyr - 3,5       

  Igangværende arbejder for egen regning - -    Langfristede gældsposter   

  Materielle anlægsaktiver i alt 0,6 5,7    FF4 Langfristet gæld -3,7 -8,2 

  Finansielle anlægsaktiver      Donationer - - 

 Statsforskrivning 1,5 1,5    Prioritets gæld - - 

 Finansielle anlægsaktiver i alt 1,5 1,5   Anden langfristet gæld - - 

  Anlægsaktiver i alt 7,0 16,4   Langfristet gæld i alt -3,7 -8,2 

  Omsætningsaktiver         

  Varebeholdninger - -    Kortfristede gældsposter    

 Tilgodehavender 9,6 9,2    
Leverandører af varer og tjeneste-
ydelser -10,5 -13,1 

  
Tilgode vedr. ressortændring 
Periodeafgrænsningsposter 

- 
- 

- 
-    Anden kortfristet gæld -1,2 -2,3 

  Værdipapirer - -   Skyldige feriepenge -9,9 -10,6 

  Likvide beholdninger      
Igangværende arbejder for frem-
med regning - - 

 FF5 Uforrentet konto 28,4 47,5   Reserveret bevilling - - 

 FF7 Finansieringskonto 17,3 -6,4   Periodeafgrænsningsposter -3,2 -3,8 

 Andre likvider - -      

 Likvide beholdninger i alt 45,8 41,1   Kortfristet gæld i alt  -24,8 -29,9 

  Omsætningsaktiver i alt 55,3 50,3    Gæld i alt -28,5 -38,1 

 Aktiver i alt 62,3 66,7    Passiver i alt -62,3 -66,7 
 
Alle beløb er afrundet til millioner med én decimal. Der kan derfor i tabellen forekomme differencer ift. anførte sumværdier. 
Sumværdierne er ligeledes anført som aktuel sum i millioner med én decimal.   
Anmærkning: Noterne til balancen findes i afsnit 4.1.  
 
For nærmere analyse af balancen henvises til afsnit 2.2 ”Ledelsesberetning”, afsnit 3.4 ”Egenka-
pitalforklaringen” på efterfølgende side og afsnit 4.1 ”Noter til resultatopgørelse og balance”. 
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3.4 Egenkapitalforklaring  
Specifikationen af udviklingen i Sikkerhedsstyrelsens egenkapital for hovedkonto 08.22.41.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*2018: Overført fra Arbejdstilsynet §17.21.01 jf ressortdelingsaftale i forbindelse med overflytning  
af markedsovervågningsopgaver. 
**2019: Overført fra Energistyrelsen §29.21.01 jf. ressortdelingsaftale i forbindelse med 
overflytning af markedsovervågningsopgaver. 
 
Sikkerhedsstyrelsens samlede egenkapital udgør ved udgangen af 2019 15,5 mio. kr. inkl. start-
kapital. Det akkumulerede overførte overskud udgør 14,0 mio. kr., og er sammensat af akkumu-
lerede underskud på 18,9 mio. kr. vedrørende de gebyrfinansierede aktivitetsområder samt ak-
kumulerede overskud på 32,9 mio. kr. vedrørende øvrige aktivitetsområder.  
 

3.5 Likviditet og låneramme 
Sikkerhedsstyrelsen har i 2019 ikke overskredet disponeringsreglerne/lånerammen.  
 
Oversigt over udnyttelse af lånerammen 
Beløb i mio. kr.  2018 2019 
Sum af immaterielle og materielle aktiver 5,4 14,9 
Låneramme 16,1 16,1 
Udnyttelsesgrad 33,8 % 92,7 % 

 
Den regnskabsmæssige værdi af immaterielle og materielle anlægsaktiver udgør pr. 31.12.19 
14,9 mio. kr., mens den langfristede gæld udgør 8,2 mio. kr. Differencen på 6,7 mio. kr. mellem 
den reelle værdi af immaterielle og materielle anlægsaktiver og den langfristede gæld skyldes 
afskrivninger og anskaffelser i 4. kvartal, hvor den endelige låne-/likviditetstilpasning, jf. vejled-
ningen på området, er foretaget efter regnskabsafslutningen. 
 

 
 
 
 
 
 

Egenkapitalforklaring 
Beløb i mio. kr. 2018 2019* 
   Egenkapital primo 26,6 21,1 
    
  Startkapital primo 1,5 1,5 
+  Ændring i startkapital 0 0 

  Startkapital ultimo 1,5 1,5 
    

 

 Overført overskud primo 
+ Overført overskud ifm. kontoæn-
dring 

25,1 
 

*0,6 

19,6 
 

**0,8 
+  Overført fra årets resultat -6,1 -6,4 

  Overført overskud ultimo 19,6 14,0 
    
  Egenkapital ultimo 21,1 15,5 
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3.6 Opfølgning på lønsumsloft 
Opfølgning på overholdelse af lønsumsloftet samt opgørelse af akkumuleret lønsumsopsparing 
(akkumuleret uudnyttet lønsumsloft) pr. 31.12.19 for hovedkonto 08.22.41.  
 

Opfølgning på lønsumsloftet 

Beløb i mio. kr.  
Akk. opspa-

ring ult. 
2017 

2018 2019 

 

Lønsumsloft: 
   

   Lønsumsloft (FL)  67,3 67,5 
   Lønsumsloft (TB, aktstykker m.v.)  *1,7 **9,4 
Lønsumsloft i alt  69,0 76,9 
    
Lønforbrug:    
   Samlet lønsumsforbrug  71,5 78,4 
   Lønsum uden for lønsumsloft   0,0 0,0 
Lønsum indenfor lønsumsloft  71,5 78,4 
Årets opsparing  -2,5 -1,5 
Akkumuleret opsparing ultimo året /  
(akkumuleret uudnyttet lønsumsloft) 13,0 10,5 9,0 

* TB består af overførsel fra udflytningsreserven 0,8 mio. kr., overtagelse af markedsovervågningsudvalget 0,1 mio. kr., 
overførsel fra AT vedr. Center for Markedsovervågning 0,2 mio. kr., overførsel fra JM 0,2 mio. kr. vedr. Center for Mar-
kedovervågning. Endvidere overførsel af akkumuleret uudnyttet lønsum fra AT 0,4 mio. kr. jf. ressortdelingsaftale, hvor 
overførslen er foretaget ifm. bevillingsafregning. 
** TB består af overførsel fra SUM til håndtering af markedsovervågning vedr. håndkøbsmedicin og alderskontrol med 
alkohol og tobak 1,1 mio. kr., overførsel fra ERST jf. kgl resolution af 22. juni 2018 0,3 mio. kr., overførsel fra AT jf. kgl. 
resolution af 22. juni 2018 2,3 mio. kr., overførsel fra Politiet og den lokale anklagemyndighed jf. kgl resolution af 22. juni 
2018 0,3 mio. kr., overførsel fra FFST jvf. kgl resolution af 21. januar 2019 0,6 mio. kr., overførsel fra TBBST jf. kgl 
resolution af 21. januar 2019 2,1 mio. kr., overførsel fra SFS til håndtering af markedsovervågning af fritidsfartøjer 0,3 
mio. kr., konvertering af driftsmidler til lønsum til håndtering af markedsovervågningsopgaver vedr. energimærkning og 
ecodesign 2,4 mio. kr. 

 
3.7 Bevillingsregnskabet 
 

Bevillingsregnskab 2019 

Hoved-
konto  Navn Bevillings-

type (Mio. kr.) Bevil-
ling 

Regn-
skab 

Afvi-
gelse 

Videre-
førsel 
Ultimo 

08.22.41 Sikkerheds-
styrelsen Driftsbevilling 

Udgifter 127,3 132,0 
-6,4 14,0 

Indtægt. 44,3 42,6 

08.22.42 
Tilskud til 
Ædelmetal-
kontrollen 

Anden bevil-
ling 

Udgifter 1,0 1,0 
0,0 0,0 

Indtægt. 0,0 0,0 

08.22.43 Akkreditering Anden Bevil-
ling 

Udgifter 2,1 2,1 
0,0 0,0 

Indtægt. 0,0 0,0 

 
For nærmere specifikation se afsnit 2.2 ”Ledelsesberetning”/hovedkonti.  
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4. Bilag  

4.1 Noter til resultatopgørelse og balance 
 
Note 1: Immaterielle anlægsaktiver 
 
Immaterielle anlægsaktiver 

Beløb i mio. kr. 

Fæ
rdiggjorte 

udviklings- 
projekter 

Erhvervede 
koncessioner 

U
dviklings-
projekter 

under opførsel 

I alt 

Kostpris pr. 01.01.19 13,1 2,9 0,0 16,0 
Primokorrektioner og flyt. mellem bogføringskredse - - - - 

Tilgang 6,2 0,1 1,1 7,4 

Afgang - - -1,0 -1,0 
Kostpris pr. 31.12.19 19,3 3,0 0,1 22,5 

Akkumulerede afskrivninger 31.12.19 -10,3 -3,0 - -13,3 
Akkumulerede nedskrivninger 31.12.19 - - - - 
Akkumulerede af- og nedskrivninger 31.12.19 -10,3 -3,0 0,0 -13,3 

Regnskabsmæssig værdi pr. 31.12.19 9,0 0,1 0,1 9,2 

     
Årets afskrivninger -1,8 -0,3 - -2,1 

Årets nedskrivninger - - - - 
Årets af- og nedskrivninger -1,8 -0,3 0,0 -2,1 

Afskrivningsperiode 5-8 år 3 år   
Alle beløb er afrundet til millioner med én decimal. Der kan derfor i tabellen forekomme differencer ift. anførte sumvær-
dier. Sumværdierne er ligeledes anført som aktuel sum i millioner med én decimal.   
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Note 2: Materielle anlægsaktiver  
 
Materielle anlægsaktiver 

Beløb i mio. kr. 

G
runde, 

arealer og 
bygninger 

Trans-
portm

ate-
riel 

Inventar 
og IT-ud-

styr 

I alt 
 

Kostpris pr. 01.01.19 9,0 1,1 0,2 10,3 
Primokorrektioner og flytning ml. bogf.kredse - - - - 

Tilgang  1,8 - 3,5 5,3 

Afgang - -0,2 - -0,2 

Kostpris pr. 31.12.19 10,8 0,9 3,6 15,4 
Akkumulerede afskrivninger -9,0 -0,5 -0,2 -9,7 
Akkumulerede nedskrivninger - - - - 

Akkumulerede af- og nedskrivninger 31.12.19 -9,0 -0,5 -0,2 -9,7 
Regnskabsmæssig værdi pr. 31.12.19 1,8 0,4 3,5 5,7 
Årets afskrivninger - -0,1 - -0,1 
Årets tilbageførte afskrivninger ifm. afgang 
 

- 0,2 - 0,2 

Årets nedskrivninger - - - - 

Årets af- og nedskrivninger - 0,0 - 0,0 

Afskrivningsperiode/år 10 år 5 år 
IT: 3 år 

Inventar: 
5 år 

 

 
Alle beløb er afrundet til millioner med én decimal. Der kan derfor i tabellen forekomme differencer ift. anførte sumvær-
dier. Sumværdierne er ligeledes anført som aktuel sum i millioner med én decimal. 
 
Note 3: Hensatte forpligtelser  
 
Hensatte forpligtelser 
Beløb i mio. kr. Ultimo 2018 Regulering Ultimo 2019 
Reetablering lejemål 0,4 -0,4 0,0 
Evt. gebyrtilbagebetaling, HE-ordning 11,9 0,0 11,9 
Resultatløn 0,5 0,1 0,6 
Afskedigede medarbejdere 0,0 0,7 0,7 
Hensatte forpligtelser i alt 12,7 0,4 13,1 

Alle beløb er afrundet til millioner med én decimal. Der kan derfor i tabellen forekomme differencer ift. anførte sumvær-
dier. Sumværdierne er ligeledes anført som aktuel sum i millioner med én decimal.   
 
Reetableringsforpligtelsen vedrører styrelsens domicil i Nørregade i Esbjerg. Styrelsen er pr. 
31.12.19 fraflyttet lejemålet, og den i aftalen kapitaliserede reetablering på 400 tus. kr. er derfor 
afviklet med udlejer. Sikkerhedsstyrelsen har pr. 01.01.20 indgået lejeaftale om nyt domicil i Es-
bjerg, Esbjerg Brygge 30. I 2020-regnskabet vil denne reetableringsforpligtelse blive indarbejdet 
efter samme princip (opbygges over uopsigelighedsperioden). 
 
I forbindelse med ressortoverførsel af Huseftersynsordningen fra Erhvervsstyrelsen har Sikker-
hedsstyrelsen en hensættelse på 11,9 mio. kr. til evt. tilbagebetaling af overdækning på gebyrer 
i perioden til og med 2014. Hensættelsen skyldes, at der ved overtagelse af ordningen fra MBBL 
var oparbejdet stort akkumuleret overskud, og at ordningen derfor ikke umiddelbart, trods gebyr-
nedsættelse pr. 01.01.17, kunne bringes i balance ift. det 4 årige balancekrav.  
Begyndende afvikling af hensættelsen forventes igangsat i 2020, hvor det akkumulerede resultat 
fra 2015 er afviklet. Hensættelsen har ikke påvirket resultatet/resultatopgørelsen i 2019.  
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Note 4: Eventualforpligtelser 
Sikkerhedsstyrelsen har en eventualforpligtelse vedr. fratrædelsesbeløb til medarbejdere, der er 
ansat på åremål. Eventualforpligtelsen til fratrædelsesbeløb udgjorde 0,7 mio. kr. ultimo 2019. 
 
 
4.2 Indtægtsdækket virksomhed (IDV) 
Sikkerhedsstyrelsen udførte i 2019 ikke IDV-aktiviteter. 
 
Akkumuleret resultat for Indtægtsdækket virksomhed (IDV) 

Mio. kr.  
Ultimo 
2016 

Ultimo 
2017 

Ultimo 
2018 

Årets re-
sultat 
2019 

Ultimo 
2019 

Kursusvirksomhed 0,4 0,5 0,5 0,0 0,5 
Øvrig IDV 3,2 3,2 3,2 0,0 3,2 
Akkumuleret resultat ultimo 3,6 3,7 3,7  3,7 
Årets resultat -0,1 0,1 0,0 0,0  

 
Alle beløb er afrundet til millioner med én decimal. Der kan derfor i tabellen forekomme differencer ift. anførte sumvær-
dier. Sumværdierne er ligeledes anført som aktuel sum i millioner med én decimal.   
 

 
4.3 Gebyrfinansieret virksomhed 
Sikkerhedsstyrelsen administrerer gebyrfinansieret virksomhed inden for følgende områder: 
 
Gassikkerhed - gasafgift 
Aktiviteterne omkring gassikkerhed finansieres hovedsageligt af gasafgiften. Gasafgiften er i 2019 
opkrævet med hjemmel i § 29 i ”Lov om sikkerhed for gasanlæg, gasinstallationer og gasmateriel 
(gassikkerhedsloven)”, Lov nr. 61 af 30. januar 2018. 
Af § 29 fremgår det, at udgifterne til Sikkerhedsstyrelsens virksomhed på gasområdet dækkes af 
afgifter, som opkræves hos gasdistributionsselskaberne, i det omfang gebyrer og indtægter  ikke 
dækker udgifter. Endvidere fremgår det, at afgiftens størrelse fastsættes på de årlige bevillings-
love. Gasafgiften er underlagt prisstigningsloftet, og er i 2019 fastsat til 7,8 mio. jf. FL19 § 8 tekst-
anmærkning nr. 102. 

Eleftersynsordning – eleftersynsgebyr 
Aktiviteterne omkring eleftersynsordningen finansieres af gebyr for udstedelse af elinstallations-
rapporter. Sikkerhedsstyrelsen varetager administration af ordningen og varetagelse af kontroltil-
syn. 
Gebyret opkræves med hjemmel i lov om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom 
mv. (for elinstallationsrapporter), jf. LBK nr. 1123 af 22. september 2015. 
 
Huseftersynsordning – gebyr for tilstandsrapporter m.v. 
Sikkerhedsstyrelsen varetager administrationen af huseftersynsordningen med undtagelse af va-
retagelse af sekretariatsfunktionen for Disciplinær- og klagenævnet for beskikkede bygningssag-
kyndige, som varetages af Nævnenes Hus. Aktiviteterne omkring huseftersynsordningen finan-
sieres af gebyr vedr. udfærdigelse af tilstandsrapporter, gebyr for beskikkelse og genbesikkelse 
af bygningssagkyndige samt kursusgebyr. Gebyrerne opkræves med hjemmel i LBK nr. 1123 af 
22. september 2015 samt Lov nr. 1532 af 21. december 2010. 
 
Autorisationer (el, vvs og kloak) – autorisationsgebyr  
Sikkerhedsstyrelsen administrerer udstedelsen af autorisationer inden for el, vvs, og kloak. Ge-
byrordningen er indført 1. januar 2007. Gebyret er i 2019 blevet opkrævet med hjemmel i LBK nr. 
30 af 11. januar 2019 
 
E-cigaretter, nye kategorier af tobaksvarer og urter – anmeldelses- og opretholdelsesgebyr 
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Aktiviteterne omkring e-cigaretter, nye kategorier af tobaksvarer og urter finansieres af gebyrer 
for anmeldelse og opretholdelse af produkter på markedet. Gebyrerne skal dække omkostnin-
gerne til Sikkerhedsstyrelsens administration af anmeldelsesordningen mv., og varetagelse af 
markedskontrollen på området. Gebyrerne opkræves med hjemmel i lov nr. 426 af 18. maj 2016 
om elektroniske cigaretter mv. 
 
Tobaksvarer (alm. tobak) – tobaksgebyr  
Aktiviteterne omkring almindelige tobaksvarer finansieres af gebyrer, der opkræves hos fabrikan-
ter og importører af tobaksvarer. Gebyret fordeles på baggrund af den enkelte fabrikants eller 
importørs markedsandel på det danske marked. Gebyret skal dække omkostningerne til modta-
gelse og sagsbehandling af indberetninger, test af tobaksvarer fsva. overholdelse af tobaksvare-
direktivets krav, markedskontrol samt godkendelse og overvågning af laboratorier. Gebyret op-
kræves med hjemmel i LBK nr. 965 af 26. august 2019 
 
Tatoveringsordning – registrerings- og vejledningsgebyr samt gebyr for opfølgende tilsyn 
Aktiviteterne omkring tatoveringsordningen finansieres af et årligt registreringsgebyr hos registre-
rede tatoveringssteder, et vejledningsgebyr i overgangsperioden samt gebyr for opfølgende til-
synsbesøg på tatoveringsstedet efter udstedelse af påbud. Gebyrerne skal dække Sikkerheds-
styrelsen omkostninger til administration af ordningen, markedskontrollen og vejledningsindsat-
sen på området. Gebyrerne opkræves ved hjemmel i Lov nr. 695 af 8. juni 2018 ”Tatoveringslov”. 
 
Afgifts- og gebyrfinansieret virksomhed - indtægter og omkostninger  

Beløb i mio. kr. Gebyr- 
indtægter 

Omkost- 
ninger 

Årets  
Resultat * 

Gassikkerhed – gasafgift 7,8 10,9 -3,1 
Eleftersynsordning – eleftersynsgebyr 5,7 5,6 0,2 
Huseftersynsordningen 12,5 16,2 -3,7 
Autorisationer – autorisationsgebyr 1,5 3,3 -1,7 
E-cigaretter, nye kat. tobak og urter – e-cigaretgebyr 5,1 8,8 -3,7 
Tobaksvarer (alm. tobak) - tobaksgebyr 7,5 7,9 -0,4 
Tatoveringsordningen  0,6 3,3 -2,7 
Gebyrfinansieret virksomhed i alt 40,8 56,0 -15,2 

 
Alle beløb er afrundet til millioner med én decimal. Der kan derfor i tabellen forekomme differencer ift. anførte sumværdier. 
Sumværdierne er ligeledes anført som aktuel sum i millioner med én decimal.  
 
* Negativt beløb=underskud 
 
Akkumuleret resultat af afgifts- og gebyrfinansieret virksomhed 

Beløb i mio. kr. Resultat 
2016 

Resultat 
2017 

Resultat 
2018 

Resultat 
2019 

Akkumuleret  
båndlagt  

egenkapital 
(seneste 4 år) 

Akkumuleret  
båndlagt  

egenkapital 
(alle år) 

Gassikkerhed -1,2 0,8 -1,0 -3,1 -4,5 -6,1 
Eleftersynsordningen 1,7 -1,2 -1,9 0,2 -1,1 -3,7 
Huseftersynsordningen* 9,6 -3,2 -7,0 -3,7 -4,3 1,0 
Autorisationsordningen 0,3 0,3 -1,2 -1,7 -2,3 -4,4 
E-cigaretter, nye kat. tobak 
og urter 

0,0 2,9 -4,5 -3,7 -5,3 -5,3 

Tobaksvarer (alm. tobak) 0,0 4,9 -0,2 -0,4 4,3 4,3 
Tatoveringsordningen   -2,1 -2,7 -4,8 -4,8 
Gebyrfin. virksomhed i alt 10,4 4,5 -17,7 -15,2 -18,0 -18,9 

 
Alle beløb er afrundet til millioner med én decimal. Der kan derfor i tabellen forekomme differencer ift. anførte sumværdier. 
Sumværdierne er ligeledes anført som aktuel sum i millioner med én decimal.   
 
* I forbindelse med ressortoverførsel af Huseftersynsordningen fra Erhvervsstyrelsen har Sikkerhedsstyrelsen overtaget 
en hensættelse på 11,9 mio. kr. til evt. tilbagebetaling af overdækning på gebyrer i perioden til og med 2014. De 11,9 mio. 
kr. indgår derfor ikke i tabellen. 
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Der tilstræbes balance for de enkelte aktivitetsområder over en løbende 4-årig balanceperiode. 
 
4.4 Tilskudsfinansierede aktiviteter 
Sikkerhedsstyrelsen har i 2019 ikke haft tilskudsfinansierede aktiviteter. 
 
4.5 Forelagte investeringer 
Sikkerhedsstyrelsen har ikke igangværende eller afsluttede investeringsprojekter, som har 
været forelagt Finansudvalget. 
 
 
4.6 It-omkostninger 
 

It- omkostninger 

Beløb i mio. kr. 2019 

Interne personaleomkostninger til it* 5,1 
2,1 
4,7 
3,1 
0,3 

It-systemdrift 
It-vedligehold 
It-udviklingsomkostninger 
Udgifter til it-varer til forbrug 
It-omkostninger i alt 15,3 

 

Anm.: Opgørelsen over og opslitningen af øvrig drift udgifterne er foretaget jf. MODST ”Kravspecifikation med regnskabs-
rapporter til årsrapporten 2019”. Udgifterne er således eksl. Statens IT samt systemudgifter til MODST. (I alt 5,5 mio. kr.) 

*Opgørelsen af interne personaleomkostninger til it omfatter it-driftmedarbejdere (inkl. ledelse). Der indgår således ikke 
ressourcer til datagovernance, ledelsesrapportering, risikovurdering samt øvrige medarbejderes deltagelse i it-udviklings-
projekter. (f.eks. udvikling af fagapplikationer) 
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