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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 2020. 

 

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 12. marts 2021                       København, den  13.  marts 2021 

  
 

                   For Sikkerhedsstyrelsen 
 

 

___________________________________ 
Lone Saaby 

Direktør 

For Erhvervsministeriets departement 
 

 

__________________________________ 

Michael Dithmer 

Departementschef 
 

 

   



 

 

2. Beretning  

2.1. Præsentation af virksomheden: 
Sikkerhedsstyrelsen er en styrelse under Erhvervsministeriet og er fysisk beliggende i Esbjerg. 
Sikkerhedsstyrelsen skaber, som ansvarlig myndighed for teknisk sikkerhed i Danmark, tillid og 
stærke vækstvilkår. Omdrejningspunktet for styrelsens arbejde er kontrol og tilsyn inden for el, 
vvs og forbrugerprodukter såsom fyrværkeri og legetøj.  

Primo december 2020 lancerede Sikkerhedsstyrelsen en ny strategi for perioden 2021-2024, som 
bygger videre på og fortsætter udviklingen fra den afgående strategi. Årsrapportens tilbagesku-
ende tilgang betyder, at det er den gamle strategi, der primært beskrives i det følgende.  

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 Europas bedste rammer 
for at udvikle og drive virksomhed, da styrelsen vil være førende, når det gælder metoderne til 
markedsovervågning. Markedsovervågningen fokuserer på områder, hvor risikoen er høj og/eller 
regelefterlevelsen lav. Det betyder, at styrelsen har et vedvarende fokus på at skabe gode ram-
mer for de virksomheder, der har styr på reglerne. Dermed skabes bedre vækstvilkår for virksom-
hederne, 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 og erhvervsregulering til at fremme stærke vækstvilkår og sikre 
markeder.  

Kerneopgaver: 

Sikkerhedsstyrelsens kerneopgave er markedsovervågning.  

Sikkerhedsstyrelsen er fællesstatslig Center for Markedsovervågning og udfører tilsyn og andre 
markedsovervågningsaktiviteter med en bred vifte af forbrugerprodukter og professionelle pro-
dukter. Sikkerhedsstyrelsen er koordinerende myndighed i forhold til produktsikkerhedsloven og 
i forhold til EU's krav til akkreditering og markedsovervågning i forbindelse med markedsovervåg-
ning af produkter. 

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. 



 

 

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, alkohol, e-cigaretter og lattergas. For lattergas føres endvidere kon-
trol af mængdebegrænsning. 

Sikkerhedsstyrelsen fører kontrol med butikker, der har tilladelse til salg af håndkøbsmedicin, 
herunder i forhold til opbevaring, udleveringsregler, holdbarhed og emballering. 

Sikkerhedsstyrelsen varetager opgaver på tatoveringsområdet, samt fører tilsyn med registrerede 
tatoveringssteder. 

Sikkerhedsstyrelsen administrerer ordningen om import af tin, tantalum, tungsted og guld og fører 
kontrol med, at importører af konfliktmineraler overholder deres forpligtigelser i forhold til ordnin-
gen. Dertil fører Sikkerhedsstyrelsen kontrol med mærkning af krystalglas, tekstiler og fodtøj.  

Ny strategi 2021-2024 

Fra primo december 2020 skiftede fokus for det strategiske arbejde i Sikkerhedsstyrelsen til føl-
gende fire indsatsområder, som er fundamentet for den nye strategi: forstå, forandre, formidle og 
samfundsværdi.  

Sikkerhedsstyrelsen skal forstå ved at kende og dyrke data, forandre samfundet ved at tænke 
eksplorativt i mødet med både verden og udfordringerne samt formidle til verden ved at dele vores 
viden gennem platforme og digitale økosystemer. Herigennem skal Sikkerhedsstyrelsen hjælpe 
vores kunder til at træffe sikre valg, og dermed bidrage til at skabe samfundsværdi.  

Ny mission og vision  

I forbindelse med lanceringen af den nye strategi er der også sket et skifte i Sikkerhedsstyrelsens 
mission og vision for de kommende fire år, hvilket understøttes af Erhvervsministeriets værdier. 

Mission: I samarbejde med andre skaber vi dynamiske rammer, så borgere og virksomheder 
træffer sikre valg. 

Vision: Vores ambition er hele tiden at udvikle vores kerneforretning. Vi vil, som den foretrukne 
samarbejdspartner inden for vores virkefelt – sikkerhed – bringe data i spil til gavn for hele sam-
fundet. 

De fire strategiske indsatsområder understøtter opfyldelsen af visionen. Indsatsområderne er til-
svarende grundlaget for, at vi i overensstemmelse med vores mission kan lykkes med at gøre det 
endnu nemmere for virksomheder og borgere at træffe sikre valg. Det er gennem samarbejder 
og dataanvendelse, at Sikkerhedsstyrelsen vil udvikle vores kerneforretning og måde at drive 
vores forretning på. 



 

 

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. 2019 2020 2021* 

Resultatopgørelse 

Ordinære driftsindtægter -125,2 -148,4 -144,0 

      Heraf indtægtsført bevilling -83,0 -101,7 -98,3 

      Heraf eksterne indtægter -42,2 -46,7 -45,7 

Ordinære driftsomkostninger 129,3 144,0 141,2 

      Heraf løn 78,4 86,7 92,6 

      Heraf øvrige omkostninger 50,9 57,3 48,6 

Resultat af ordinære drift 4,1 -4,4 -2,8 

Resultat før finansielle og ekstraordinære poster 6,0 -2,3 -0,9 

Årets resultat (negativt beløb = overskud) 6,4 -1,4 0,0 

  

Balance 

Anlægsaktiver  16,4 17,9  

Omsætningsaktiver 50,3 66,8  

 
Egenkapital -15,5 -16,9  

Hensættelser -13,1 -14,1  

Langfristet gæld -8,2 -17,0  

Kortfristet gæld -29,9 -36,7  

 
              

Lånerammen 16,1 20,1  

Træk på lånerammen (sum af imm.+ mat. anlægsaktiver) 14,9 16,4  

  

Finansielle nøgletal 

Udnyttelsesgrad af lånerammen  92,7 % 81,7 %  

Negativ udsvingsrate (overført overskud ift. startkap.) 9,2 10,2  

Overskudsgrad (årets resultat ift. ordinære driftsindtægter) -5,1 % 1,0 %  

Bevillingsandel (indtægtsført bev. ift. ordinære driftsindtægter) 66,3 % 68,5 %  

Opretholdelsesgrad (nyinvestering ift. årets afskrivning) 520,0 % 136,7 %  

  

Personaleoplysninger 

Antal årsværk  136,2 146,2  

Årsværkspris 0,58 0,59  

Lønomkostningsandel (personaleudg. ift. ord. driftsindtægter) 62,6 % 58,4 %  

Lønsumsloft (årets lønsumsloft + uudnyttet saldo primo) 87,4 98,0  

Lønforbrug (inkl. forbrug uden for lønsumsloft) 78,4 86,7  

  
Alle beløb er afrundet til millioner med én decimal. Der kan derfor i tabellen forekomme differencer ift. anførte sumværdier. Sumværdi-
erne 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 2020 endte med et 
samlet mindreforbrug/overskud på driftsbevillingen på 1,4 mio. kr. svarende til en overskudsgrad 
på 1,0 pct. 

Ved Prognose 3 pr. 30.09.20 var forventningen til årets resultat et samlet mindreforbrug/overskud 
på 0,2 mio. kr. inkl. tillægsbevilling vedr. COVID-19 til ekstraordinær indsats mod personlige vær-
nemidler på 3,2 mio. kr.  

Det samlede mindreforbrug på 1,4 mio. kr. udgøres af et nettounderskud på 13,3 mio. kr. på de 
gebyrfinansierede områder (se afsnit 4.3 – gebyrfinansieret virksomhed) og et nettooverskud på 
14,7 mio. kr. på de finanslovsfinansierede aktivitetsområder, f.eks. elsikkerhed, fyrværkeri, legetøj 
og generel produktsikkerhed. Efter afslutningen af årsregnskabet for 2020 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 1,4 mio. kr. udgør den samlede egenkapital ved udgangen af 
2020 16,9 mio. kr. inkl. startkapitalen på 1,5 mio. kr. jf. afsnit 3.4 ”Egenkapitalforklaring”. Det 
akkumulerede overførte overskud udgør 15,4 mio. kr., som er sammensat af akkumulerede un-
derskud på 32,2 mio. kr. vedrørende de gebyrfinansierede aktivitetsområder samt akkumulerede 
overskud på 47,6 mio. kr. vedrørende øvrige bevillingsfinansierede aktivitetsområder.  

Sikkerhedsstyrelsens driftsindtægter stammer primært fra bevilling og gebyrer. Bevillingsandelen 
udgjorde i 2020 68,5 pct. af de ordinære driftsindtægter. Indtægter fra gebyrer vedrørende gas-
sikkerhed, e-cigaretgebyr, tobaksgebyr, eleftersynsgebyr, autorisationsgebyr, huseftersynsgebyr, 
tatoveringsgebyr udgjorde i 2020 29,5 pct. De øvrige ordinære driftsindtægter vedrører deltagelse 
i EU-projekter, udfakturering af testomkostninger og andre mindre indtægtsområder. Lønomkost-
ningsandelen har i 2020 været 58,4% pct. svarende til et lønforbrug på 86,7 mio. kr. Der har i 
2020 været en lønsumsopsparing på 2,3 mio. kr. således at den akkumulerede lønsumsopsparing 
ultimo 2020 ender på 11,3 mio. kr. jvf. afsnit 3.6 ”Opfølgning på lønsumsloft”. 
 
Sikkerhedsstyrelsen endte efter forhøjelse af lånerammen i 2020 med 4,0 mio. kr. til 20,1 mio. kr. 
med en forholdsvis høj udnyttelse af rammen, hvor udnyttelsesgraden pr. 31.12.20 var 81,7 pct. 
ift. en anlægssum (immaterielle og materielle anlægsaktiver) på 16,4 mio.kr. Den høje udnyttelse 
skyldes fortsat høj aktivitet med udviklingsprojekter på digitaliseringsområdet. 

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

 



 

 

Sammenfatning af Sikkerhedsstyrelsens faglige resultater 

Sikkerhedsstyrelsens faglige aktiviteter og resultater i 2020 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. De faglige aktiviteter og resultater for 2020 markerer samtidig også afslutningen på strate-
giperioden 2016-2020, som har flyttet Sikkerhedsstyrelsen på en lang række parametre. En ud-
vikling den nye strategi skal bygge videre på.   

Den digitale transformation har i 2020 stået højt på dagsordenen i styrelsens arbejde. Sikker-
hedsstyrelsen har blandt andet udviklet og implementeret AIME, som er en AI løsning til mar-
kedsovervågning af e-handel. Formålet med værktøjet er at forhindre, at farlige/ulovlige produkter 
ender hos danske forbrugere. AIME anvender billedgenkendelse og machine learning til at iden-
tificere hjemmesider, og kan både bruges reaktivt til at finde specifikke produkter og proaktivt til 
at screene markedet med henblik på planlægning af indsatser og data til Sikkerhedsstyrelsens 
risikomodeller.  

Sikkerhedsstyrelsen har også taget en ny risikomodel i brug, som ud fra egne og eksterne data-
kilder afdækker faktorer med betydning for risikoen ved produkter, og de virksomheder som sæl-
ger produkterne. Risikomodellen bidrager derigennem til at udvælge virksomheder til kontrolbe-
søg. 

Dertil har Sikkerhedsstyrelsen implementeret en ny procesmotor med fokus på procesautomati-
sering af strakssagsbehandling og automatisering af arbejdsgangene, hvilket blandt andet har 
resulteret i en gevaldig stigning i automatiserede brevudsendelser i forbindelse med straksbe-
handlinger til gavn for borgere og virksomheder. Ligeledes er den digitale transformation henimod 
cloud-baseret teknologiske løsninger påbegyndt i 2020. 

I forlængelse af den digitale transformation fortsatte Sikkerhedsstyrelsens kompetenceudvikling i 
2020, hvor fokus for kompetenceprojektet er nye opgaver, kompetencekrav og kompetenceom-
stilling. Formålet er at sikre, at medarbejderne har de nødvendige kompetencer for at implemen-
tere strategien, og der arbejdes bl.a. med udviklingen af et digitalt mindset, så alle medarbejdere 
er rustet til de fremtidige opgaver. 

En anden af Sikkerhedsstyrelsens milepæle i 2020 var udarbejdelsen og vedtagelsen af en ny 
lov på området for lattergas. Den nye lov tilstræber, at lattergaspatroner ikke anvendes som be-
ruselsesmiddel – både generelt, men især af børn og unge - , mens lovlydige borgere stadigvæk 
har mulighed for at anvende lattergaspatroner i forbindelse med madlavning og bagning. Loven 
trådte i kraft i juni 2020.  

Sikkerhedsstyrelsen har i 2020 også været involveret i flere særlige Covid-19 relaterede initiati-
ver, herunder blandt andet coronavejledning, coronatilsyn og kontrol af personlige værnemidler. 
Fx har der været gennemført flere end 4.000 coronatilsyn siden tilsynsindsatsen startede op i 
november, hvilket kun har været muligt grundet udviklingen af Sikkerhedsstyrelsens første fuldt 
automatiserede end to end løsning på tilsynsområdet. Løsningen har resulteret i, at sagsbehand-
lingstiden i forbindelse med coronatilsynene stort set er 0, idet stort set alle sager afsluttes på 
stedet. 

Sideløbende med den digitale transformation og Covid-19-indsatsen har Sikkerhedsstyrelsen ar-
bejdet for at reducere sagsbehandlingstiderne yderligere. Blandt andet har styrelsen reduceret 
sagsbehandlingstiden på tilsyn og markedsovervågning fra hhv. 3,9 dage i 2019 til 2,4 dage i 
2020 og 21 dage i 2019 til 9,7 dage i 2020. Værd at bemærke i denne sammenhæng er, at Sik-
kerhedsstyrelsens særlige coronavejledning i 2020 og dertil udviklede løsninger har været stærkt 
medvirkende til en hurtig afvikling og håndtering af mange tilsyn, hvorfor den gennemsnitslige 
sagsbehandlingstid kan være stigende igen i 2021 og fremover, når denne indsats falder bort. 

Dertil er en ny strategi for perioden 2021-2024 blevet udviklet og lanceret ved udgangen af 2020, 
hvis mission og vision er at bidrage til at skabe værdi for samfundet. Det skal ske ved at dyrke 



 

 

data, tænke eksplorativt og dele vores viden for på den måde at skabe et sikkert samfund og en 
tryg hverdag for borgere og virksomheder.  

Målrapporteringen i afsnit 2.4. viser, at langt størstedelen af Sikkerhedsstyrelsens faglige mål for 
2020 er helt opfyldt. Samlet set vurderer Sikkerhedsstyrelsen årets faglige resultater som særde-
les tilfredsstillende. 

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 -81,7 -20,0 -101,7 -101,7 1,4 15,4 
Udgifter 132,7 20,0 152,7 147,4  
Indtæg-

ter 
-51,0 0,0 -51,0 -47,1 

 

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 

Beløb i mio. kr. 
Indtægtsført 

bevilling 
Øvrige  

indtægter 
Omkostninger 

Andel af  
årets resultat 

0. Generel ledelse og administration 0,0 0,0 41,2 41,2 

1. Markedsovervågning -101,7 -47,1 106,3 -42,6 

I alt  -101,7 -47,1 147,4 -1,4 
 
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”.   
 



 

 

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 61 pct.    

1a Der skabes fælles serviceløsninger til 
markedsovervågning af e-handel i form 
af et digitalt værktøj baseret på kunstig 
intelligens. AI-værktøjet udgør et cen-
tralt element i vækstplanen for handel 
og logistik. 

11 Helt opfyldt  11 

1b SIK etablerer i forbindelse med udvik-
lingen af AI-værktøjet partnerskaber 
med myndigheder i Danmark 

11  Helt opfyldt  11 

1c SIK’s koncept for virksomhedsbaseret 
markedsovervågning videreudvikles til 
en generisk tilsynsmodel, der kan an-
vendes på tværs af lovområder og po-
tentielt af andre myndigheder. Tilsyns-
modellen skal skabe incitamenter til re-
gelefterlevelse hos virksomhederne 
med fokus på effekt. 

11 Helt opfyldt  11 

1d Huseftersynsordningen moderniseres, 
så tilliden til ordningen sikres i endnu 
højere grad, og muligheden for at sikre 
økonomisk ved køb og salg af fast 
ejendom understøttes endnu bedre. 

6 Helt opfyldt  6 

1e Sikkerhedsstyrelsen bidrager til at mini-
mere omfanget af ulovligt salg af latter-
gas til beruselsesformål ved et differen-
tieret kontrol-setup. 

11 Helt opfyldt  11 

1f SIK’s juridiske afdeling organiseres 
med henblik på at opnå en agil opgave-
løsning, der højner den juridiske kvalitet 
i arbejdet. 

11 Helt opfyldt  11 

Drifts- og administartionsmål 39 pct.    

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

10 Delvist opfyldt  5 



 

 

3 Der skal være en fortsat høj compli-
ance inden for informationssikkerhed 
og databeskyttelse 

6 Delvist opfyldt  3 

4 Forbruget på eksterne konsulenter skal 
reduceres ift. 2017/2018 i overensstem-
melse med finanslovsaftalen for 2020 

6 Helt opfyldt  6 

5a SIK lægger grundstenen til etablering af 
et Center of excellence inden for data, 
analyse og automatisering, der bidrager 
til EM’s datastrategi. Dette vil være til 
inspiration for samarbejde og læring på 
tværs af koncernen. 

6 Helt opfyldt  6 

5b SIK samarbejder med ERST om at 
skabe fælles serviceløsninger for virk-
somhederne, bl.a. ved at etablere én 
samlet offentlig indgang for virksomhe-
derne til at tilgå egne data. 

11 Delvist opfyldt  5,5 

Samlet for Sikkerhedsstyrelsen  8/11 helt opfyldt  86,5/100 

 
 

Afrapportering for de enkelte mål i resultatkontrakten: 

Indsats Målepunkt Score 

Policy-mål  

1a: Der skabes fælles serviceløsninger til markedsovervågning af e-handel i form af et digitalt 
værktøj baseret på kunstig intelligens. AI-værktøjet udgør et centralt element i vækstplanen for 
handel og logistik. 

Helt opfyldt SIK’s AI-værktøj er udvidet med en funktion, der ud over produkts-
øgning kan foretage populationsbestemmelse af hjemmesider. 
Dette vil være et vigtigt datagrundlag for SIK’s fremtidige planlæg-
ning af proaktive markedsovervågningskampagner. 

11 

Delvist opfyldt SIK har udviklet et AI-værktøj til markedsovervågning af e-handel. 
Løsningen kan søge på specifikke produkter på nettet og er imple-
menteret og indarbejdet i SIK’s standardproces. 

Målet er helt opfyldt  

Med finansiering fra Vækstplanen for handel og logistik har Sikkerhedsstyrelsen fået udviklet et nyt digitalt 
værktøj, AIME, der anvender kunstig intelligens til at finde farlige og ulovlige produkter på internettet. Spe-
cifikt anvender AIME billed- og tekstgenkendelse i kombination med machine learning til at identificere 
portaler og webshops, der markedsfører ulovlige produkter til danske forbrugere. SIK anvender AIME til 
både reaktive og proaktive markedsovervågningsindsatser. Der søges således efter kendte farlige produk-
ter fra eksempelvis den fælles europæiske RAPEX-database (produktsøgninger), og der foretages scree-
ninger af hjemmesider til brug for planlægning af proaktive indsatser (populationssøgninger). 

SIK tog første version af AIME i brug i driften i august 2020. I løbet af efteråret 2020 blev der fortsat udvik-
let på værktøjets funktioner, herunder udbedring af tekniske fejl, der medførte enkelte ophold i brugen af 



 

 

værktøjet. Fra starten af december 2020 var AIME dog fuldt funktionsdygtig i forhold til både produktsøg-
ninger og populationssøgninger. 

1b: SIK etablerer i forbindelse med udviklingen af AI-værktøjet partnerskaber med myndigheder i 
Danmark. 

Helt opfyldt På baggrund af testforløbene med øvrige danske myndigheder ud-
arbejdes et roadmap for anvendelsen af AI-værktøjet til overvåg-
ningsopgaver for øvrige myndigheder i Danmark. Dette roadmap vil 
opstille forskellige muligheder for samarbejde og danne grundlag 
for fremtidige samarbejdsaftaler. 

11 

Delvist opfyldt Der er gennemført et testforløb med mindst tre danske myndighe-
der med det formål at afprøve SIK’s AI-værktøj på øvrige myndig-
heders kontrolopgaver på nettet. 

Målet er helt opfyldt. 

I forbindelse med udviklingen af AIME har SIK gennemført et testforløb med 5 øvrige danske myndigheder 
for at afprøve AIME’s evne til at søge efter lovovertrædelser på andre myndighedsområder. De fem myn-
digheder, der har deltaget i forløbet er Miljøstyrelsen (kemiprodukter), Fødevarestyrelsen (kosttilskud), 
Lægemiddelsstyrelsen (ulovlige lægemidler), Landbrugsstyrelsen (planter) og Styrelsen for Patientsikker-
hed (sundhedsydelser). I 2020 blev testforløbene med de 3 første myndigheder afsluttet. De sidste 2 af-
sluttes i starten af 2021. På baggrund af testforløbenes positive resultater er der grundlag for at arbejde 
videre med etablering af egentlige partnerskaber om online kontroller. Samtidig har testforløbene inklude-
ret tekniske undersøgelser af mulige udvidelser af AIME, der yderligere skal supportere de forskellige 
myndigheders behov i forbindelse med online kontroller – herunder kan fremhæves kontekstforståelses-
teknologi, der eksempelvis kan identificere ulovlig markedsføring.  

Sideløbende med testforløbene er der udarbejdet et katalog over samarbejdsmuligheder med udgangs-
punkt i AIME (fra søgninger på enkelt produkter til større fælles indsatser og datasamarbejde). På bag-
grund af testforløbene, de tekniske undersøgelser og kataloget over samarbejdsmuligheder er der udar-
bejdet et roadmap, der skitserer de næste skridt for indgåelse af egentlige samarbejdsaftaler. På den bag-
grund fortsætter SIK dialogen med de øvrige myndigheder primo 2021. 

1c: SIK’s koncept for virksomhedsbaseret markedsovervågning videreudvikles til en generisk til-
synsmodel, der kan anvendes på tværs af lovområder og potentielt af andre myndigheder. Tilsyns-
modellen skal skabe incitamenter til regelefterlevelse hos virksomhederne med fokus på effekt. 

Helt opfyldt Sikkerhedsstyrelsen afdækker ved analyse virksomhedernes inci-
tamenter til regelefterlevelse.  

Analysen består af en kortlægning af de lovgivningsmæssige ram-
mer i den eksisterende lovgivning, der understøtter virksomhedsba-
serede tilsyn samt en vurdering af, om de er tilstrækkelige.  

Analysen giver anbefalinger til et videre arbejde og en generisk mo-
del for virksomhedsbaseret markedsovervågning, hvor ikke-ansvar-
lige virksomheder vil opleve mere overvågning, vejledning og sank-
tionering, mens ansvarlige virksomheder tilsynsmæssigt kan gå fri. 

11 

Delvist opfyldt Sikkerhedsstyrelsen afdækker ved analyse virksomhedernes inci-
tamenter til regelefterlevelse.  

Analysen består af dataopsamling ved gennemførelse af 100 antal 
virksomhedsbaserede tilsyn.  



 

 

Der udarbejdes en kvantitativ analyse af resultaterne af de virksom-
hedsbaserede tilsyn. 

Der gennemføres supplerende 50 virksomhedsbaserede tilsyn. 

Målet er helt opfyldt.  

Der er gennemført og indsamlet data ifm. 153 virksomhedsbaserede tilsyn i 2020. Med afsæt i det indsam-
lede datagrundlag er der udarbejdet en kvantitativ analyse af resultaterne fra de tilsyn, der er udført pr. 15. 
november, svarende til 104 tilsyn. Analysen fokuserer på virksomhedernes overordnede ”complianceni-
veau” i kraft af VBMO-score og tilsynskonstatering. Herudover er virksomhedernes performance på en 
række udvalgte virksomhedsrettede forhold (egenkontrol, kvalitetsledelse og leverandør håndtering) analy-
seret. Endelig er der foretaget en indledende analyse af sammenhængen mellem det overordnede ”compli-
anceniveau ” og produktcompliance. 

Der er gennemført en juridisk analyse ved en kortlægning af de lovgivningsmæssige rammer samt en vur-
dering af, hvorvidt disse er tilstrækkelige. Kortlægningen er udarbejdet med fokus på det eksisterende lov-
grundlag på produktområdet, den nye markedsovervågningsforordning samt en undersøgelse af det juridi-
ske grundlag for VBMO i styrelsens benchlearning netværk (Holland, Estland og Finland) samt Frankrig. 

Med afsæt i den juridiske og kvantitative analyse, samt det generelle arbejde i Projekt Virksomhedsbaseret 
Markedsovervågning – effekt og politik, er der udarbejdet en anbefaling til videre arbejde og en udvidet 
generisk model for virksomhedsbaseret markedsovervågning. For at understøtte en effektiv kontrol, som 
bredt giver virksomhederne direkte incitament til regelefterlevelse, anbefales det, at den nuværende model 
udvides med adgang til 4 nye kontrolinitiativer. Herved sikres det, at ikke-ansvarlige virksomheder oplever 
mere overvågning, vejledning og sanktionering, mens ansvarlige virksomheder tilsynsmæssigt kan gå fri. 

1d: Huseftersynsordningen moderniseres, så tilliden til ordningen sikres i endnu højere grad, og 
muligheden for at sikre sig økonomisk ved køb og salg af fast ejendom understøttes endnu bedre. 

Helt opfyldt Pointsystemet for kontrol af ordningens bygningssagkyndige er re-
videret og implementeret hos de tekniske revisorer og i klagenæv-
net. 

Der er foretaget en analyse af mulighederne for at ændre modellen 
for godkendelse af bygningssagkyndige.  

Kvalitetskontrollen med tilstandsrapporterne er optimeret igennem 
dataindsamling og machine learning (text mining). Der er iværksat 
minimum ét konkret tiltag med henblik på at optimere SIK’s kontrol 
med de bygningssagkyndige. 

6 

Delvist opfyldt Der er udfærdiget en plan for implementering af tiltagene for hel op-
fyldelse. Herudover er det faglige indhold og det grundlæggende 
arbejde for de enkelte tiltag udarbejdet. 

Målet er helt opfyldt.  

Alle aktiviteter er gennemført og målet er dermed helt opfyldt.   

Pointsystemet for kontrol af ordningens byggesagkyndige er blevet udarbejdet og præsenteret for hen-
holdsvis følgegruppen for huseftersynsordningen, Disciplinær- og klagenævnet for beskikkede bygnings-
sagkyndige og de tekniske revisorer. 

Der er gennemført en analyse af den såkaldte godkendelsesordning for bygningssagkyndige, der i dag 
sker ved en personlig beskikkelse. Analysen afdækkede, at det på nuværende tidspunkt vil være bedst at 
fastholde den eksisterende model fremfor at lave ordningen om, så den personlige beskikkelse bliver af-
løst af en virksomhedsgodkendelse (virksomhedsordning).  



 

 

Det væsentligste argument for at ændre ordningen var, at de bygningssagkyndige kunne risikere at hæfte 
personligt ved fejl i en tilstandsrapport. Der viste sig ikke at være tale om et reelt problem, idet der tegnes 
dækkende forsikringer på virksomhedsniveau. Fordi virksomhederne tegner forsikringen, kommer den 
bygningssagkyndiges personlige hæftelse som regel ikke i spil. 

Derudover viste analysen, at en virksomhedsgodkendelse vil være væsentlig mere byrdefuld for især de 
mindste virksomheder end den personlige bestikkelse. Det skyldes, at virksomhedsgodkendelser kræver 
en form for kvalitetsledelsesgodkendelse, som vil øge omkostningerne for de virksomheder, der ikke i for-
vejen har en godkendelse – det er typisk de små - med op mod 10.000 kr. om året. Hertil kommer admini-
strativt arbejde.  

Fsva. kontrollen med tilstandsrapporter, er der udarbejdet et værktøj, som ved hjælp af bl.a. textmining, kan 
styrke kvaliteten af rapporterne. Værktøjet bruges på de nye tilstandsrapporter, hvorfor det først er endeligt 
udviklet efter ikrafttrædelsen af disse. 

Der er oprettet et dashboard med data, hvor man kan få overblik over de felter i rapporterne, som de byg-
ningssagkyndige oftest retter standardtekster i – ligesom man også kan kigge på specifikke områder i rap-
porterne f.eks. steder, hvor den bygningssagkyndige angiver røde skader (de mest alvorlige), eller steder, 
hvor det er erfaringsmæssigt er kendt, at der ofte laves fejl. På den måde kan kontrollen målrettes mere 
effektivt.   

Konkret er der gennemført et forsøg med at sammenholde angivelsen ”personskade” i systemets fritekstfelt 
med skader, der ikke er kategoriseret som værende røde (hvad de burde de være). Det har vist sig, at det 
er et relevant fokuspunkt, fordi vi her finder en række fejl, der er nemme at rette og vejlede i. Dermed styrkes 
kontrollen med rapporterne. 

Metoden vil blive videreudviklet i 2021.  

1e: Sikkerhedsstyrelsen bidrager til at minimere omfanget af ulovligt salg af lattergas til berusel-
sesformål ved et differentieret kontrol-setup. 

Helt opfyldt Sikkerhedsstyrelsen har realiseret en differentieret kontrol af latter-
gas ved opfyldelse af: 

 400 kontroller i kiosker, minimarkeder og øvrige detailud-
salgssteder 

 300 webkontroller for ulovligt salg af lattergas 
 

6 

 

Delvist opfyldt Sikkerhedsstyrelsen har opfyldt 90 % af kontrolaktiviteterne for hel 
opfyldelse, svarende til: 

 360 kontroller i kiosker, minimarkeder og øvrige detailud-
salgssteder 

 270 webkontroller for ulovligt salg af lattergas 
 

Målet er helt opfyldt.  

Sikkerhedsstyrelsen har i forbindelse med implementeringen af ny lov om salg og markedsføring af lattergas 
til forbrugere, fra juni 2020, iværksat et differentieret kontrol-setup.  

Sikkerhedsstyrelsen har udført 630 fysiske tilsyn og 305 webkontroller. 

De fysiske tilsyn er udført i detailhandlen, både steder hvor det er tilladt at sælge lattergas, og steder hvor 
det ikke er tilladt. Det er ikke tilladt at sælge lattergas samtidig med, at der enten sælges tobak eller alkohol. 
Tilsynene er udført på forskellige tidspunkter af dagen i forhold til at kunne konstatere eventuelle mulige 
salg.  

Sikkerhedsstyrelsen har også udført en del af tilsynene i forbindelse med sommerferieperioden og besøgt 
områder, som traditionelt tiltrækker mange turister og udført tilsyn i disse områder. Sikkerhedsstyrelsen har 
i samarbejde med Nærpolitiet i København udført to indsatser målrettet kiosker. Der blev i alt foretaget 



 

 

besøg på 16 forskellige adresser, hvoraf der blev fundet overtrædelser på to af stederne med salg af latter-
gas, hvor der samtidig var salg af både tobak og alkohol. 

Der er også udført webkontroller på hjemmesider med muligt salg af lattergas. Først i 2020 blev hjemmesi-
derne fremsøgt manuelt via Google, men efter idriftsættelsen af AIME, har dette været det primære værktøj 
til at fremsøge hjemmesider. Der er løbende fremsøgt nye sider til webkontrol samtidig med, at tidligere 
besøgte sider også er blevet kontrolleret – uanset om der tidligere er blevet konstateret overtrædelser herpå 
eller ej .  

1f: SIK’s juridiske afdeling organiseres med henblik på at opnå en agil opgaveløsning, der højner 
den juridiske kvalitet i arbejdet. 

Helt opfyldt Der er afholdt lovteknisk kursus med undervisere fra Justitsministe-
riets og Folketingets lovtekniske kontor for samtlige jurister. Derud-
over er der foretaget en evaluering af virkningen af tiltagene i jura. 
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Delvist opfyldt Der gennemføres et træningsforløb i SIK’s juridiske afdeling, der 
skal understøtte overførsel af mere ansvar for opgaveløsningen til 
den enkelte medarbejder i afdelingen, således at der kan frigives 
ledelsesmæssig tid til den juridiske chef. De interne lovprocesser 
strømlines desuden, så de understøtter kvalitet og samarbejde med 
departementet, herunder at der udpeges lovansvarlige i jura for 
hvert lovforslag. Der placeres derudover et entydigt ansvar i SIK’s 
direktion for de juridiske opgaver. Dette gøres for at højne den juri-
diske kvalitet i arbejdet, herunder både i sagsbehandlingen samt i 
lovarbejdet. 
 

Målet er helt opfyldt.  

SIK har gennemført et træningsforløb i jura for at styrke den agile opgaveløsning såvel som medarbejder-
nes ejerskab af opgaverne. Træningsforløbet har ført til en ny organisering af jura, hvor jura organiseres i 
4 selvledende teams, herunder et team til projekt- og regelarbejde. 

Der er undervejs i forløbet blevet arbejdet med at styrke kvaliteten af SIK’s juridiske arbejde, særligt med 
kvaliteten af regelarbejdet. 

SIK har afholdt regelteknisk kursus for samtlige af styrelsens jurister med undervisere fra Justitsministeri-
ets og Folketingets lovtekniske kontor.  

Endvidere har SIK arbejdet med langsigtet planlægning og strammere styring af regelarbejdet. Ledelses-
arbejdet i SIK’s juridiske enhed er styrket ved etablering af en teamlederfunktion, der skal have fokus på 
juridisk support internt i styrelsen, mens den juridiske chef fokuserer på overtrædelsessagerne, regel- og 
projektarbejdet. Endvidere er ansvaret for det juridiske arbejde i direktionen blevet placeret ved vicedirek-
tøren.  

SIK’s juridiske kontor har foretaget en evaluering af tiltagenes virkning i november 2020, hvilket forelægges 
styrelsens direktion i januar 2021.   

Drifts- og administrationsmål  

2: 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 svarende til gennemsnitsligt: 

 Tilsyn: 4 dage 

 Markedsovervågning: 20 dage 

 Ansøgninger: 1 dage 
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 Overtrædelsessager: 14 dage 

 Ulykkessager: 8 dage 
Delvist opfyldt Sikkerhedsstyrelsen har realiseret 80 pct. af målene for sagsbe-

handlingstiderne svarende til gennemsnitsligt: 

 Tilsyn: 4,8 dage 

 Markedsovervågning: 24 dage 

 Ansøgninger: 1,2 dage 

 Overtrædelsessager: 16,8 dage 

 Ulykkessager: 9,6 dage 
Målet er delvist opfyldt. 

Sikkerhedsstyrelsen har realiseret følgende mål for sagsbehandling svarende til: 
 Tilsyn:  2,4 dage 
 Markedsovervågning: 9,7 dage  
 Ansøgninger: 1,1 dage 
 Overtrædelsessager: 13,4 dage 
 Ulykkessager: 9,0 dage 

 
Da de realiserede sagsbehandlingstid for ansøgninger og ulykkessager ligger over de fastsatte mål for 
helt opfyldt, men ligger inden for målet for deltvist opfyldt vurderes det samlet, at MRP-målet er delvist op-
fyldt. 

Årsagen til afvigelsen på sagsbehandlingstiden på ansøgninger er, at SIK i 2020 implementerede proces-
motor til straks-sagsbehandling af ansøgninger til autorisationer på el og gas. Derfor har der været perio-
der, hvor teknologiskiftet har betydet ekstra manuelle sagsgange på mange sager, dermed har det ikke 
været muligt at komme under det fastsatte mål 1 dag i gennemsnit. 

Årsagen til afvigelsen på sagsbehandlingstiden for ulykkessager skyldes især en enkelt sag med en sags-
behandlingstid på 175 dage. Der er på den baggrund identificeret uhensigtsmæssigheder i sagsgangene, 
hvorfor den er oprettet som afvigelse i vores kvalitetsledelsessystem med efterfølgende korrigerende 
handling. 

3: Der skal være en fortsat høj compliance inden for informationssikkerhed og databeskyttelse. 

Helt opfyldt 100% af behandlingsaktiviteterne i fortegnelsen er risikovurderet. 

Der er lagt en plan for tilsyn med alle styrelsens databehandlere, 
og planen er fulgt for 100% af styrelsens databehandlere. 

Alle 20 minimumskrav er implementeret. 
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Delvist opfyldt 80% af behandlingsaktiviteterne i fortegnelsen er risiko-vurderet. 

Der er lagt en plan for tilsyn med alle styrelsens databehandlere, 
og planen er fulgt for 80% af styrelsens databehandlere. 

Der er taget stilling til alle 20 minimumskrav og 90% er implemen-
teret eller foretaget mitigerende handlinger inden 1. juli 2020. 

Målet er delvist opfyldt.  

Pr. 31. december 2020 havde Sikkerhedsstyrelsen 80 aktive behandlingsaktiviteter. Af disse var 76 risiko-
vurderet, hvilket giver en målopfyldelse på 95 procent.  



 

 

Ved årets begyndelse havde Sikkerhedsstyrelsen identificeret 48 behandlingsaktiviteter, hvor der mang-
lende risikovurderinger, mens der ved årets slutning var foretaget 76 risikovurderinger på 80 identificerede 
behandlingsaktiviteter. Den store stigning i behandlingsaktiviteter skyldes flere forhold: 

 En fokuseret indsat henover året har afdækket en række behandlingsaktiviteter, som ikke tidligere 
havde været identificeret.  

 Sikkerhedsstyrelsens fortsatte fokus på at udnytte data og bruge data til flere formål har resulteret i nye 
behandlingsaktiviteter. 

 Slutteligt har der været en række behandlingsaktiviteter, som har været påbegyndt og allerede afsluttet 
igen i 2020, hvilket blandt andet inkluderer foranalyser i forbindelse med bedre udnyttelse af data 
 

Derudover er der lagt en plan for tilsyn med alle styrelsens databehandlere. En stor del af styrelsens data-
behandlere skal der først ske et tilsyn med i 2021, for de tilsyn der skulle ske i 2020 er disse gennemført 
eller afventer dokumentation fra databehandleren. Sikkerhedsstyrelsen er ligeledes ved at udarbejde et 
internt koncept for tilsyn. Der vil blive ført et internt årligt tilsyn med alle risikovurderinger herunder et tilsyn 
med alle databehandlere.  

Alle 20 minimumskrav er implementeret.  

 

4: Forbruget på eksterne konsulenter skal reduceres i overensstemmelse med finanslovsaftalen 
for 2020 

Helt opfyldt Styrelsen bidrager til, at konsulentforbruget på tværs af ministerom-
rådet reduceres med samlet 21,5 mio. kr. 
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Delvist opfyldt NA 

Målet er helt opfyldt 

Målet er opfyldt, da SIKs konsulentforbrug har overholdt det prognosticerede konsulentforbrug, fastsat i 
efteråret 2020. 

Konsulentforbruget på tværs af ministerområdet er reduceret i henhold til den fælles målsætning. 

5a: SIK lægger grundstenen til etablering af et Center of excellence inden for data, analyse og au-
tomatisering, der bidrager til EM’s datastrategi. Dette vil være til inspiration for samarbejde og læ-
ring på tværs af koncernen. 

Helt opfyldt Sikkerhedsstyrelsen har en godkendt aktivitetsplan for databeri-
gelse af historisk data klar til implementering i driften med udgangen 
af 3. kvartal 2020. 

6 

Delvist opfyldt Sikkerhedsstyrelsen har udarbejdet en modenhedsvurdering af hi-
storisk data fra WorkZone. Vurderingen er årsbaseret og tager af-
sæt i styrelsens afdelinger. 

Målet er helt opfyldt 

På baggrund af en modenhedsvurdering af SIK’s historiske data, er der udarbejdet og godkendt en aktivi-
tetsplan i september 2020 med en konkret plan for at berige historisk data i SIK’s datawarehouse. Fokus i 
databerigelsen har primært været på SIK’s produktsager, da der her vurderes at være størst værdi. Aktivi-
teterne er sat i gang i Q4, og alle produktsager for 2020 blev beriget i december 2020. Arbejdet med beri-
gelse på ældre sager følger planen og fortsætter i Q1/Q2 2021. 

5b: SIK samarbejder med ERST om at skabe fælles serviceløsninger for virksomhederne, bl.a. ved 
at etablere én samlet offentlig indgang for virksomhederne til at tilgå egne data. 



 

 

Helt opfyldt Ud over data for autoriserede virksomheder udstiller SIK data på 
mindst ét område. Der er desuden lavet en afdækning af samt plan 
for kommende områder. 

11 

Delvist opfyldt Relevant data for autoriserede virksomheder er udstillet på virk.dk. 
Dette indbefatter data over, hvem der er fagligt ansvarlig i virksom-
heden, og hvornår virksomhedens KLS skal godkendes. Aktivitet 
sker i samarbejde med ERST. 

Målet er delvist opfyldt 

Sikkerhedsstyrelsen har i samarbejde med ERST udviklet en løsning til udstilling af relevant data for auto-
riserede virksomheder. Data over, hvem der er fagligt ansvarlig og hvornår virksomhedens KLS skal god-
kendes udstilles nu på virk.dk 

Sikkerhedsstyrelsen har som forbedring i samarbejde med ERST udviklet en generisk datamodel, der kan 
bruges som grundlag for udstilling af kommende områder. Dermed kan kommende områder udstilles i takt 
med, at behovet opstår, uden at der skal foretages yderligere it-udvikling.  

Sikkerhedsstyrelsen har i 2020 udarbejdet datamodellen med data på tatovørområdet, og har sammen 
med ERST udviklet og testet løsningen for tatovørområde. ERST forventede at tatovørdata kunne vises 
på virk.dk fra d. 28. januar, hvilket blev udsat grundet fejl hos ERST og underleverandøren. Det betyder, at 
der ikke idriftsættes nye løsninger henover jul og start januar, hvorfor målet kun er delvist opfyldt. Inden 
årsskiftet var SIK’s del af løsningen udviklet og testet. 

Der er lavet en plan for visning af data for øvrige områder, der jf. ovenstående kan udstilles, når det findes 
formålstjenligt.  

 

Uddybende analyser og vurderinger 

Mål 1b: SIK etablerer i forbindelse med udviklingen af AI-værktøjet partnerskaber med 
myndigheder i Danmark. 

Målet er helt opfyldt. 

Med finansiering fra vækstplanen for handel og logistik har Sikkerhedsstyrelsen i 2020 fået ud-
viklet et nyt digitalt værktøj (AIME), der anvender kunstig intelligens til at screene internettet for 
farlige og ulovlige produkter. Som en del af udviklingsprojektet indledte Sikkerhedsstyrelsen et 
samarbejde med fem andre danske myndigheder med det formål at afprøve AIME’s evne til at 
søge efter lovovertrædelser på andre myndighedsområder, og dermed afdække potentialet for et 
fremtidigt tværgående myndighedssamarbejde om online kontroller. 

Testforløbene blev igangsat i forsommeren 2020, hvor der blev indgået samarbejdsaftaler med 
henholdsvis Miljøstyrelsen (kemiprodukter), Fødevarestyrelsen (kosttilskud og vitaminpiller), Læ-
gemiddelstyrelsen (ulovlige lægemidler), Landbrugsstyrelsen (planter) og Styrelsen for Patient-
sikkerhed (sundhedsydelser). Testforløbene omfattede indsamling af data fra de deltagende sty-
relser i form af lister med søgeord og billeder, hvorefter Sikkerhedsstyrelsens sagsbehandlere 
foretog en række prøvesøgninger i AIME med udgangspunkt i dette materiale. Søgeresultaterne, 
i form af lister med relevante salgshjemmesider, blev herefter leveret til de deltagende styrelser, 
som evaluerede resultaterne og deres anvendelighed i forbindelse med deres kontrolopgaver. På 
baggrund af feedback blev der foretaget yderligere AIME-søgninger og udarbejdet en afsluttende 
evalueringsrapport for hver deltagende myndighed.  

I december 2020 blev testforløbene afsluttet med henholdsvis Miljøstyrelsen, Fødevarestyrelsen 
og Lægemiddelstyrelsen. Grundet travlhed hos de øvrige to styrelser, Landbrugsstyrelsen og Sty-
relsen for Patientsikkerhed, ventes disse testforløb først afsluttet i starten af 2021. 



 

 

Fælles for de deltagende styrelser er, at AIME-søgningerne har givet positive resultater, der vur-
deres særdeles brugbare i styrelsernes online kontrolarbejde. Søgningerne har bl.a. medført en 
dybere markedsindsigt og har afdækket typer af webshops, der ikke normalt er i myndighedernes 
søgelys – fx cykelhandlere, der markedsfører kosttilskud. Samtidig indgik tre af styrelserne i en 
fælles COVID-19 testcase, hvor der var fokus på en specifik indsats: produkter relateret til corona-
epidemien, såsom håndsprit, værnemidler samt kosttilskud og lægemidler, der blev markedsført 
som havende en gavnlig effekt mod COVID-19. COVID-19 testcasen repræsenterer et godt ek-
sempel på en fælles indsats, hvor AIME kan komme flere myndigheder til gavn. 

Som en del af testforløbene har Sikkerhedsstyrelsen fået foretaget en række tekniske undersø-
gelser af mulige udvidelser af AIME, der yderligere kan understøtte myndighedernes forskellige 
behov i forbindelse med online kontroller. Her kan bl.a. fremhæves funktioner såsom kontekstfor-
ståelse, søgninger på sociale medieplatforme, logo-genkendelse og udvidet billedgenkendelse 
med fokus på tekstindhold. Særligt førstnævnte vurderes at kunne tilføre stor værdi for flere af de 
deltagende styrelser. Et sådan modul, der er bygget på avanceret sprogforståelse, vil kunne iden-
tificere den specifikke markedsføringskontekst for produkter og ydelser – eksempelvis et kosttil-
skud med ulovlige sygdomsanprisninger. Som opfølgning på testforløbet er Sikkerhedsstyrelsen 
gået videre med en afdækning af, hvordan et kontekstforståelsesmodul kan udvikles og imple-
menteres i AIME. 

På baggrund af testforløbenes positive resultater vurderes det, at der er grundlag for at arbejde 
videre med etableringen af egentlige partnerskaber om onlinekontrol med udgangspunkt i AIME. 
Det vil kunne effektivisere myndighedernes ressourceforbrug og medføre en langt mere syste-
matisk overvågning af e-handel til gavn for både forbrugerne og de virksomheder, der følger reg-
lerne. Med henblik på at konkretisere samarbejdet har Sikkerhedsstyrelsen sideløbende med 
testforløbene udarbejdet et katalog over samarbejdsmuligheder, der strækker sig fra søgninger 
på enkelte produkter til større fælles indsatser og datasamarbejde. Kataloget indeholder også en 
oversigt over ressourceforbrug med henblik på indgåelse af samarbejdsaftaler om økonomi. En-
deligt er erfaringerne fra testforløbene, både de tekniske undersøgelser og kataloget over sam-
arbejdsmuligheder, samlet i et roadmap, der skitserer de næste skridt for indgåelse af egentlige 
samarbejdsaftaler. Med udgangspunkt i roadmappet fortsætter Sikkerhedsstyrelsen i 2021 dialo-
gen med de øvrige myndigheder om et samarbejde om online markedsovervågning med ud-
gangspunkt i AIME. 

 
 

  



 

 

Mål 1e: Sikkerhedsstyrelsen bidrager til at minimere omfanget af ulovligt salg af lattergas 
til beruselsesformål ved et differentieret kontrol-setup. 

Målet er helt opfyldt.  

Sikkerhedsstyrelsen har i forbindelse med implementeringen af ny Lov om salg og markedsføring 
af lattergas til forbrugere, fra juni 2020, iværksat et differentieret kontrol-setup. Det har medført 
udførelsen af 630 fysiske tilsyn og 305 webkontroller. 

De fysiske tilsyn er udført i detailhandlen, både steder hvor det er tilladt at sælge lattergas, og 
steder hvor det ikke er tilladt. Det er fx ikke tilladt at sælge lattergas samtidig med, at der enten 
sælges tobak eller alkohol. Tilsynene er udført på forskellige tidspunkter af dagen i forhold til at 
kunne konstatere eventuelle mulige salg. 

Sikkerhedsstyrelsen har udført en del af tilsynene i forbindelse med sommerferieperioden og har 
besøgt områder, som traditionelt tiltrækker mange turister, og derfor udført tilsyn i disse områder.  

Sikkerhedsstyrelsen har i samarbejde med Nærpolitiet i København udført 2 indsatser målrettet 
kiosker, hvilket primært har været i det indre København. Dette har resulteret i, at der i to kiosker 
blev konstateret ulovligt salg af lattergas. 

Ud af de 630 fysiske tilsyn blev der konstateret salg af lattergas 26 steder, og i 6 af tilfældene var 
der tale om ulovligt salg. Det var enten, fordi udsalgsstedet samtidig forhandlede alkohol og tobak 
eller fordi mængderne, der blev solgt, overskred maksimumgrænsen på 17 gram. 

SIK igangsatte et samarbejde med SSP-samrådet (skoler, sociale myndigheder og politiet). Sam-
arbejdet udmøntede sig i et spørgeskema, der blev sendt til 98 SSP-medarbejdere rundt om i 
landet den 24. juni. Svarene, som Sikkerhedsstyrelsen modtog, har styrket den risikobaserede 
tilgang og rettet kontrollerne derhen, hvor der er geografisk belæg samt lokalt kendskab, som 
peger på et behov for yderligere kontrol. Undersøgelsen viste også, at ulovligt salg af lattergas 
sker mere og mere online fordelt på forskellige tjenester. 

Der er også udført webkontroller af hjemmesider med muligt salg af lattergas. Først på året blev 
hjemmesiderne fremsøgt manuelt via Google, men efter idriftsættelsen af vores eget værktøj, 
AIME, så har det været det primære værktøj til at fremsøge hjemmesider. Både nyoprettede og 
eksisterende hjemmesider er løbende blevet kontrolleret. I det sidstnævnte tilfælde også selvom, 
der ikke tidligere er konstateret overtrædelser. Webkontrollerne har resulteret i følgende: 

Resultat af kontrollerne Før ny lovgivning (2020) Efter ny lovgivning (2020) I alt (2020) 

OK 6 254 260 

OK før tiltag* 0 15 15 

Overtrædelser 0 33 33 

Vejledning til udenlandske for-
handlere der sælger til DK 0 3 3 

Total antal lattergas kontroller  
(e-handel) 6 305 311 

 *Tiltaget består i, at vi i dag altid køber lattergas som bevis i sagerne, hvilket overdrages til politiet. Da dette 
ikke var tilfældet førhen, kunne bevisbyrden i nogle sager ikke altid løftes. Disse sager vil fremadrettet altid 
ende som en overtrædelsessager. 

 
 

  



 

 

Mål 3: Der skal være en fortsat høj compliance inden for informationssikkerhed og data-
beskyttelse. 

Målet er delvist opfyldt. 

Eftersom målet er delt i to spor, et spor for informationssikkerhed og et spor for databeskyttelse, 
bliver de behandlet hver for sig i følgende gennemgang. 

Informationssikkerhed 
Som led i den nationale cyber- og informationssikkerhedsstrategi blev det i 2019 besluttet, at alle 
statslige myndigheder skal efterleve 20 tekniske minimumskrav med henblik på at sikre et højt 
fælles sikkerhedsniveau i staten.  

Ved kravenes fremsættelse var 7 krav implementeret i Sikkerhedsstyrelsen gennem den eksiste-
rende praksis ved Statens It, mens yderligere 7 krav var under implementering. Sikkerhedssty-
relsen har i løbet af 2020 implementeret de resterende 6 krav og er således compliant på området. 

Sikkerhedsstyrelsens følger løbende op med Statens IT for at sikre kontinuerlig compliance.  

Databeskyttelse 
Sikkerhedsstyrelsen voksede igen i 2020 og har også taget nye områder ind. Denfortsatte fokus 
på at skabe en datadreven myndighed og udnyttelsen af nye teknologier har gjort, at der har 
været et øget fokus, og mange nye opgaver, på området for persondata- og informationssikker-
hed.  

Dette har resulteret i udviklingen af nye processer, skabeloner, arbejdsredskaber og øget samar-
bejde mellem Jura og IT. I 2020 blev der i samarbejde på tværs af organisationen foretaget over 
70 risikovurderinger på alt fra intelligent anvendelse af kundedata til systemer, der via billede 
genkendelse og kunstig intelligens skal hjælpe med at finde farlige produkter på nettet.  

COVID-19 har på mange måder udfordret arbejdet med persondatasikkerheden, blandt andet 
med det akutte behov for anvendelse af nye teknologier, og for at øge presset kom der også i juni 
2020 en Schremms II dom, som fjernede muligheden for anvendelse af teknologier, som var af-
hængige af servere i USA. Det har betydet, at der skulle findes mange nye alternativer til kendte 
teknologier. 

Det vurderes dog forsat, at der, trods mange nye samarbejdspartnere, nye teknologier, større 
anvendelse af data og COVID-19, stadig i Sikkerhedsstyrelsen er en meget høj beskyttelsesgrad 
både inden for databeskyttelse og informationssikkerheden.  

For 100 procent opfyldelse skulle de 20 minimumskrav være implementeret (informationssikker-
hed) og der skulle være foretaget risikovurderinger af alle styrelsens behandlingsaktiviteter angi-
vet i fortegnelsen og foretaget tilsyn med alle styrelsens databehandlere (databeskyttelse).  

Pr. 31. december 2020 havde Sikkerhedsstyrelsen 80 aktive behandlingsaktiviteter og af disse 
var 76 risikovurderet, hvilket giver en målopfyldelse på 95 procent. Alle 20 minimumskrav var 
opfyldt.   



 

 

 

2.5 Forventninger til det kommende år 
 
Tabel 5: Forventninger til det kommende år 

Forventninger til det kommende år 

Beløb i mio. kr. 
Regnskab 

2020 
Budget  
2021 * 

Bevilling og øvrige indtægter 148,9 144,4 

Udgifter 147,4 144,4 

Resultat 1,4 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. 
* Jf. indmeldt Grundbudget 2020.  

 
På baggrund af bevilling og gasafgift fastsat på Finansloven for 2020, samt budgetterede gebyr-
indtægter på øvrige områder, er det styrelsens forventning, at det planlagte aktivitetsniveau kan 
gennemføres i 2021 med et balancerende resultat på 0,0 mio. kr. 
 
Sikkerhedsstyrelsen vil desuden fremhæve følgende faglige opgaver for 2021: 

Først og fremmest skal Sikkerhedsstyrelsen nye stra-
tegi for perioden 2021-2024 implementeres, efter den 
blev lanceret ved udgangen af 2020. Fokus for den 
nye strategi er, at vi skal skabe værdi for samfundet. 
Det skal realiseres ved, at dyrke data, tænke eksplo-
rativt og dele vores viden, som skal hjælpe vores kun-
der til at træffe sikre valg. Det er altså vores arbejde 
med at forstå, forandre og formidle data, som skal 
skabe samfundsværdi. 

I forlængelse af strategien vil Sikkerhedsstyrelsen for-
søge sig med at etablere platformen produkter.dk. 
Produkter.dk skal på sigt fungere som et digitalt øko-
system, hvor viden, kompetencer og data om produk-
ter samles ét sted. Der arbejdes med at udvikle konkrete ”value units”, målrettet virksomheder, 
forbrugere og andre myndigheder. Virksomhederne vil kunne bruge data til fx i indkøb eller pro-
duktudvikling, forbrugerne vil få adgang til information om produkter og anmeldelse af farlige pro-
dukter, som de støder på online eller fysisk, mens myndigheder, der arbejder med f.eks. mar-
kedsovervågning ligeledes kan have gavn af de services, der udstilles via platformen. Det sætter 
fokus på produktsikkerheden i Danmark og giver virksomheder og forbrugerne mulighed for at 
træffe sikre valg. 

Netop etablering af platforme og deltagelse i økosystemer er en væsentlig del af fundamentet for 
den nye strategi, hvor viden og data skal deles og sættes i spil i nye sammenhænge.  Men for at 
vi kan lykkes med dette, er det en forudsætning, at Sikkerhedsstyrelsen tager cloudløsninger i 
brug, hvorfor det er et strategisk indsatsområde i foråret 2021.  

Sikkerhedsstyrelsen tager dialogen med kunderne med ind i 2021, hvor virksomhedsbaseret mar-
kedsovervågning er begyndt at ændre tilgangen til, hvordan SIK som myndighed bedriver tilsyn 
og markedsovervågning. Denne metode skal sikre en fokuseret markedsovervågningsindsats, 
der sætter ind over for virksomheder med lav regelefterlevelse og øger virksomhedernes op-
mærksomhed fx på egenkontrol. Overvågningen tager udgangspunkt i enkelte produkter, men 
baseret på dialog med virksomhederne i forhold til eksempelvis kvalitetsledelsessystemer og 
egenkontrol. Metoden videreudvikles og vil 2021 også fungere i et virtuelt setup. 



 

 

Sikkerhedsstyrelsen har også i forlængelse af udarbejdelsen af AIME fået finansiering fra EU 
Kommissionen på 5 mio. kr. (SAFE-projektet) til at udvikle et fælles AI-værktøj, der kan dække 
hele EU’s indre marked. Værktøjet skal søge efter farlige/ulovlige produkter i de fælles EU-data-
baser, og sende resultaterne til de relevante EU myndigheder.  

Interne forhold vil også fortsat være et fokuspunkt for Sikkerhedsstyrelsen i 2021, hvor arbejdet 
med bl.a. kompetenceomstilling fortsættes for at sikre, at medarbejderne kan understøtte den 
udvikling, som styrelsen er i – bl.a. som et led i den digitale transformation. Herudover er der i 
styrelsen også fortsat fokus på automatisering, og optimering af processer, mens værdiskabelsen 
af vores indsatser skal styrkes – fx ved at begynde at indsamle og anvende kundedata mere 
systematisk.  

Slutteligt vil Sikkerhedsstyrelsen fortsætte med at understøtte samfundets håndtering af Covid-
19 via vores indsats over for værnemidler og coronavejledning, som blev en af Sikkerhedsstyrel-
sens nye opgaver i løbet af 2020.      

     



 

 

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 november 2020.  
 
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. 31.12.20. 
Hensættelsen forventes delvist afviklet i 2021, hvor det akkumulerede resultat/overskud fra 2015 
er endeligt afviklet. Hensættelsen har ikke påvirket resultatet/resultatopgørelsen i 2020.  
Der indgår i regnskabet for 2020 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. 

 



 

 

3.2 Resultatopgørelse mv.  
 

Resultatopgørelse 2020 for hovedkonto 08.22.41 

Beløb i mio. kr. 
            2019 

 
            2020 B2021* 

Note Ordinære driftsindtægter  

       Bevilling -83,0 -101,7 -98,3 

 

      Salg af varer og tjenesteydelser: 
            Eksternt salg af varer og tjeneste ydelser 
            Internt statsligt salg af varer og tjeneste ydelser 

 

-1,0 -1,1 -1,3 

0,0 -1,5 0,0 

       Tilskud til egen drift -0,5 -0,4 -0,6 

       Gebyrer  -40,8 -43,7 -43,9 

 Ordinære driftsindtægter i alt  -125,2 -148,4 -144,0 

 Ordinære driftsomkostninger  

3 

 
      Ændring i lagre/vareforbrug  
 

0,0 0,0 0,0 
 

       Forbrugsomkostninger:   

             Husleje 3,3 4,3 4,3 

             Andre forbrugsomkostninger 0,0 0,0 0,0 

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

 
 
      Personaleomkostninger:   

             Lønninger 68,2 78,2 80,7 

             Pension 10,5 11,9 12,3 

             Lønrefusion -1,3 -3,1 -1,2 

             Andre personaleomkostninger 1,0 -0,2 0,8 

      Personaleomkostninger i alt 78,4 86,7 92,6 

      Af- og nedskrivninger  2,3 4,3 5,5 

      Internt køb af varer og tjenesteydelser 8,6 8,8 9,2 

      Andre ordinære driftsomkostninger  36,7 39,9 29,6 

 Ordinære driftsomkostninger i alt  129,3 144,0 141,2 

    
 Resultat af ordinær drift                  4,1                 -4,4 -2,8 

 Andre driftsposter  

       Andre driftsindtægter  -0,4 -0,5 -0,4 

       Andre driftsomkostninger  2,3 2,6 2,3 

 Resultat før finansielle poster 6,0 -2,3 -0,9 

  Finansielle poster  
       Finansielle indtægter  0,0 0,0 0,0 

       Finansielle omkostninger  0,5 0,8 0,9 

 Resultat før ekstraordinære poster  6,4 -1,4 0,0 

 Ekstraordinære poster  
       Ekstraordinære indtægter 0,0 0,0 0,0 

       Ekstraordinære omkostninger 0,0 0,0 0,0 

 Årets resultat (negativt beløb = overskud) 6,4 -1,4 0,0 
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 

 



 

 

Som det fremgår af resultatopgørelsen, har der i 2020 været et samlet mindreforbrug på driftsbe-
villingen på 1,4 mio. kr. 
 
Ved Prognose 3 pr. 30.09.20  blev der indmeldt et forventet merforbrug/underskud  på 3,0 mio. 
kr. inkl. ressourceforbrug til en ekstraordinær COVID-19 indsats rettet mod personlige værnemid-
ler, hvortil tillægsbevillingen på 3,2 mio. kr. endnu ikke var effektueret og dermed ikke kunne 
medtages i prognosen. Forventningen til årets resultat pr. 30.09.20 var således (netto) et over-
skud/mindreforbrug på 0,2 mio. kr. Udover denne budgetafgivelse, som skyldes det bevillingstek-
niske efterslæb på de 3,2 mio. kr., har der således ikke været væsentlige afvigelser fra det for-
ventede.  

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 2020  

 Beløb i mio. kr.

Årets resultat  1,4

      Disponeret til bortfald                                 0 

      Disponeret til udbytte til statskassen                                 0

      Disponeret til overført overskud 1,4

 
 
 



 

 

3.3 Balancen 
Sikkerhedsstyrelsens balance pr. 31.12.20 for hovedkonto 08.22.41. 
 

Balance pr. 31.12.20 
Beløb i mio. kr. 

      Aktiver 2019 2020        Passiver 2019 2020 

Note Anlægsaktiver   Note Egenkapital  

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

  Færdiggjorte udviklingsprojekter 9,0 7,9    Opskrivninger - - 

  Erhvervede koncessioner, patenter m.v. 0,1 3,0    Overført overskud (gebyrvirk.) 18,9 32,2 

  Udviklingsprojekter under opførelse 0,1 0,2    
Overført overskud (øvrige områ-
der) -32,9 -47,6 

  Immaterielle anlægsaktiver i alt 9,2 11,1    Egenkapital i alt -15,5 -16,9 

2 Materielle anlægsaktiver       

  Grunde, arealer og bygninger 1,8 1,7      

  Transportmateriel 0,4 0,6  3 Hensatte forpligtelser -13,1 -14,1 

  Produktionsanlæg og maskiner - -      

  Inventar og IT-udstyr 3,5 3,0      

  Igangværende arbejder for egen regning - -    Langfristede gældsposter   

  Materielle anlægsaktiver i alt 5,7 5,3    FF4 Langfristet gæld -8,2 -17,0 

  Finansielle anlægsaktiver     Donationer - - 

 Statsforskrivning 1,5 1,5    Prioritets gæld - - 

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

  Anlægsaktiver i alt 16,4 17,9   Langfristet gæld i alt -8,2 -17,0 

  Omsætningsaktiver       

  Varebeholdninger - -    Kortfristede gældsposter   

 Tilgodehavender 9,2 11,1    
Leverandører af varer og tjeneste-
ydelser -13,1 -17,0 

  
Tilgode vedr. ressortændring 
Periodeafgrænsningsposter 

-
-

- 
0,3    Anden kortfristet gæld -2,3 -2,7 

  Værdipapirer - -   Skyldige feriepenge -10,6 -5,9 

  Likvide beholdninger     
Igangværende arbejder for frem-
med regning - - 

 FF5 Uforrentet konto 47,5 47,8   Reserveret bevilling - - 

 FF7 Finansieringskonto -6,4 7,6   Periodeafgrænsningsposter -3,8 -3,6 

 Andre likvider - -   Skyldige indefrosne feriepenge - -7,5 

 Likvide beholdninger i alt 41,1 55,5   Kortfristet gæld i alt  -29,9 -36,7 

  Omsætningsaktiver i alt 50,3 66,8    Gæld i alt -38,1 -53,7 

 Aktiver i alt 66,7 84,7    Passiver i alt -66,7 -84,7 

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”. 

 
 
 
 
 
 



 

 

3.4 Egenkapitalforklaring  
Specifikationen af udviklingen i Sikkerhedsstyrelsens egenkapital for hovedkonto 08.22.41.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*2019: Overført fra Energistyrelsen §29.21.01 jf. ressortdelingsaftale i forbindelse med 
overflytning af markedsovervågningsopgaver. 
 
Sikkerhedsstyrelsens samlede egenkapital udgør ved udgangen af 2020 16,9 mio. kr. inkl. start-
kapital. Det akkumulerede overførte overskud udgør 15,4 mio. kr., og er sammensat af akkumu-
lerede underskud på 32,2 mio. kr. vedrørende de gebyrfinansierede aktivitetsområder samt ak-
kumulerede overskud på 47,6 mio. kr. vedrørende øvrige aktivitetsområder.  
 

3.5 Likviditet og låneramme 
Sikkerhedsstyrelsen har i 2020 ikke overskredet disponeringsreglerne/lånerammen.  
 
Oversigt over udnyttelse af lånerammen 
Beløb i mio. kr.  2019 2020 
Sum af immaterielle og materielle aktiver 14,9 16,4 
Låneramme 16,1 20,1 
Udnyttelsesgrad 92,7 % 81,7 % 

 
Den regnskabsmæssige værdi af immaterielle og materielle anlægsaktiver udgør pr. 31.12.20 
16,4 mio. kr., mens den langfristede gæld udgør 17,0 mio. kr. Differencen på 0,6 mio. kr. mellem 
den reelle værdi af immaterielle og materielle anlægsaktiver og den langfristede gæld skyldes 
anlægsbevægelser i 4. kvartal, hvor den endelige låne-/likviditetstilpasning, jf. vejledningen på 
området, er foretaget efter regnskabsafslutningen. 
 

 
 
 
 
 
 
 

  

Egenkapitalforklaring 
Beløb i mio. kr. 2019 2020 
   Egenkapital primo 21,1 15,5 
    
  Startkapital primo 1,5 1,5 
+ Ændring i startkapital 0,0 0,0 

 Startkapital ultimo 1,5 1,5 
   
 Overført overskud primo 
+ Overført overskud ifm. kontoæn-
dring 

19,6 
 

*0,8 

14,0 
 

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

 Overført overskud ultimo 14,0 15,4 
    
  Egenkapital ultimo 15,5 16,9 



 

 

3.6 Opfølgning på lønsumsloft 
Opfølgning på overholdelse af lønsumsloftet samt opgørelse af akkumuleret lønsumsopsparing 
(akkumuleret uudnyttet lønsumsloft) pr. 31.12.20 for hovedkonto 08.22.41.  
 

Opfølgning på lønsumsloftet 

Beløb i mio. kr.  
Akk. opspa-

ring ult. 
2018 

2019 2020 

 

Lønsumsloft: 
   

   Lønsumsloft (FL)  67,5 78,2 
   Lønsumsloft (TB, aktstykker m.v.)  *9,4 **10,8 
Lønsumsloft i alt  76,9 89,0 
    
Lønforbrug:    
   Samlet lønsumsforbrug  78,4 86,7 
   Lønsum uden for lønsumsloft   0,0 0,0 
Lønsum indenfor lønsumsloft  78,4 86,7 
Årets opsparing  -1,5 2,3 
Akkumuleret opsparing ultimo året /  
(akkumuleret uudnyttet lønsumsloft) 

10,5 9,0 11,3 

* 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. 
**TB består af averførsel fra TBST og FSTYR til håndtering af færdselsområder 2,8 mio kr., Vækstteammidler 0,7 mio. 
kr., lattergas 3,1 mio. kr., Krystalglas, tekstilfiberbetegnelser ved pels og læder og mærkning af bestanddele i fodtøj 0,3 
mio. kr., Covid-19 vedr. værnemidler 2,2 mio. kr. og Covid-19 Øvrig overvågning af virksomhedernes efterlevelse af ret-
ningslinjer (nov./dec.) 1,7 mio. kr. 

 
3.7 Bevillingsregnskabet 
 

Bevillingsregnskab  

Hoved-
konto  

Navn 
Bevillings-

type 
(Mio. kr.) 

Bevil-
ling 

Regn-
skab 

Afvi-
gelse 

Videre-
førsel 
Ultimo 

08.22.41 
Sikkerheds-
styrelsen 

Driftsbevilling 
Udgifter 152,7 147,4 

1,4 15,4 
Indtægt. 51,0 47,1 

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.  

 
 
 

  



 

 

4. Bilag  

4.1 Noter til resultatopgørelse og balance 
 
Note 1: Immaterielle anlægsaktiver 
 

Immaterielle anlægsaktiver 

Beløb i mio. kr. 
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I alt 

Kostpris pr. 01.01.20 19,3 3,0 0,1 22,5 

Primokorrektioner og flyt. mellem bogføringskredse - - - - 

Tilgang 1,7 3,3 0,3 5,3 

Afgang -2,7 - -0,2 -2,8 

Kostpris pr. 31.12.20 18,4 6,4 0,2 24,9 

Akkumulerede afskrivninger 31.12.20 -10,4 -3,4 - -13,8 

Akkumulerede nedskrivninger 31.12.20 - - - - 

Akkumulerede af- og nedskrivninger 31.12.20 -10,4 -3,4 0,0 -13,8 

Regnskabsmæssig værdi pr. 31.12.20 7,9 3,0 0,2 11,1 

   

Årets afskrivninger -2,8 -0,4 - -3,2 

Årets tilbageførte afskrivninger ifm. afgang 2,7 - - 2,7 

Årets nedskrivninger - - - - 

Årets af- og nedskrivninger -0,1 -0,4 0,0 -0,5 

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.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 
Note 2: Materielle anlægsaktiver  
 

Materielle anlægsaktiver 

Beløb i mio. kr. 
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I alt 
 

Kostpris pr. 01.01.20 10,8 0,9 3,6 15,4

Primokorrektioner og flytning ml. bogf.kredse - - - -

Tilgang  0,1 0,3 0,3 0,7

Afgang -9,0 -0,2 -0,2 -9,4

Kostpris pr. 31.12.20 1,9 1,1 3,7 6,7

Akkumulerede afskrivninger -0,2 -0,5 -0,7 -1,5

Akkumulerede nedskrivninger - - - -

Akkumulerede af- og nedskrivninger 31.12.20 -0,2 -0,5 -0,7 -1,5

Regnskabsmæssig værdi pr. 31.12.20 1,7 0,6 3,0 5,3

Årets afskrivninger -0,2 -0,2 -0,7 -1,2

Årets tilbageførte afskrivninger ifm. afgang -9,0 0,2 0,2 9,4

Årets nedskrivninger - - - -

Årets af- og nedskrivninger 8,8 0,0 -0,6 8,2

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 2019 Regulering Ultimo 2020 
Reetablering lejemål 0,0 0,4 0,4 
Evt. gebyrtilbagebetaling, HE-ordning 11,9 0,0 11,9 
Retssagshensættelse 0,0 0,9 0,9 
Resultatløn 0,6 0,0 0,6 
Afskedigede medarbejdere 0,7 -0,3 0,5 
Hensatte forpligtelser i alt 13,1 1,0 14,1 

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 på Esbjerg Brygge. Forpligtelsen er kapi-
taliseret i lejeaftalen, hvor den ved udløbet af uopsigelighedsperioden på 4 år pr. 31.12.23 er 
angivet til 1,5 mio. kr. På den baggrund opbygges forpligtelsen med 0,4 mio. kr. årligt 2020-2023. 
I årene 2024-2027 aftrappes forpligtelsen årligt med 0,3 mio. kr. til det jf. lejelaftalen minimale 
niveau på 0,3 mio. kr. ved fraflytning efter 01.01.28 
 
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.  
Hensættelsen forventes delvist afviklet i 2021, hvor det akkumulerede resultat/overskud fra 2015 
er endeligt afviklet. Hensættelsen har ikke påvirket resultatet/resultatopgørelsen i 2020.  



 

 

 
 
Note 4: Eventualforpligtelser 
Sikkerhedsstyrelsen har en eventualforpligtelse vedr. fratrædelsesbeløb til medarbejdere, der er 
ansat på åremål. Eventualforpligtelsen til fratrædelsesbeløb udgjorde 0,9 mio. kr. ultimo 2020. 
 
 

4.2 Indtægtsdækket virksomhed (IDV) 

Sikkerhedsstyrelsen har ikke udført IDV-aktiviteter siden 2017. 
 
Sammenfatning af elementer i prisfastsættelse 

Mio. kr.  2017 

Direkte interne omkostninger 0,2 
Indirekte interne omkostninger 0,1 
Eksterne omkostninger 0,1 
Omkostninger i alt 0,3 

Indtægter i alt 0,4 

Resultat 0,1 
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.   

 

Akkumuleret resultat for Indtægtsdækket virksomhed (IDV) 

Mio. kr.  
Ultimo 
2017 

Ultimo 
2018 

Ultimo 
2019 

Årets re-
sultat 
2020 

Ultimo 
2020 

Kursusvirksomhed 0,5 0,5 0,5 0,0 0,5 
Øvrig IDV 3,2 3,2 3,2 0,0 3,2 

Akkumuleret resultat ultimo 3,7 3,7 3,7  3,7 

Årets resultat 0,1 0,0 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 2020 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 
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 9,1 -1,3 
Eleftersynsordning – eleftersynsgebyr 6,3 6,9 -0,5 
Huseftersynsordningen 13,5 20,4 -6,9 
Autorisationer – autorisationsgebyr 1,9 4,3 -2,4 
E-cigaretter, nye kat. tobak og urter – e-cigaretgebyr 4,8 4,4 0,4 
Tobaksvarer (alm. tobak) - tobaksgebyr 7,5 8,2 -0,7 
Tatoveringsordningen  1,9 3,8 -1,9 

Gebyrfinansieret virksomhed i alt 43,7 57,0 -13,3 
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 

2017 
Resultat 

2018 
Resultat 

2019 
Resultat 

2020 

Akkumuleret  
båndlagt  

egenkapital 
(seneste 4 år) 

Akkumuleret  
båndlagt  

egenkapital 
(alle år) 

Gassikkerhed 0,8 -1,0 -3,1 -1,3 -4,5 -7,3 

Eleftersynsordningen -1,2 -1,9 0,2 -0,5 -3,4 -4,2 

Huseftersynsordningen* -3,2 -7,0 -3,7 -6,9 -20,8 -5,9 

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

2,9 -4,5 -3,7 0,4 -4,8 -4,8 

Tobaksvarer (alm. tobak) 4,9 -0,2 -0,4 -0,7 3,6 3,6 

Tatoveringsordningen  -2,1 -2,7 -1,9 -6,7 -6,7 

Gebyrfin. virksomhed i alt 4,5 -17,7 -15,2 -13,3 -41,7 -32,2 



 

 

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.   

 
* 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.  

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

 
4.4 Tilskudsfinansierede aktiviteter 
Sikkerhedsstyrelsen har i 2020 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. 2020 

Interne personaleomkostninger til it* 6,3 
4,4 
4,7 
5,6 
1,3 

It-systemdrift 
It-vedligehold 
It-udviklingsomkostninger** 
Udgifter til it-varer til forbrug 

It-omkostninger i alt 22,3 
 

Anm.: Opgørelsen over og opslitningen af øvrig drift udgifterne er foretaget jf. ØES ”Kravspecifikation med regnskabs-
rapporter til årsrapporten 2020”. Udgifterne er således eksl. Statens IT samt systemudgifter til ØES. (I alt 5,8 mio. kr.) 

*Opgørelsen af ”interne personaleomkostninger til it” omfatter ressourceforbrug for it-medarbejdere (inkl. ledelse) til it 
drifts- og udviklingsaktiviteter. Der indgår ikke ressourcer til datagovernance, ledelsesrapportering, risikovurdering samt 
øvrige medarbejderes deltagelse i it-udviklingsprojekter. (f.eks. udvikling af fagapplikationer) 

**Ekskl. risikovurderingssystem jf. ovenfor 


