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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 forbin-
delse med bevillingskontrollen for 2021. 

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  17. marts 2022   København, den  15.  marts 2022 

    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.  
Som ansvarlig myndighed for teknisk sikkerhed i Danmark arbejder Sikkerhedsstyrelsen hver dag 
for at skabe værdi for samfundet. Ved at dyrke data, tænke eksplorativt og dele vores viden hjæl-
per vi vores kunder til at træffe sikre valg. Vi har et vedvarende fokus på at forstå, forandre og 
formidle, når vi skaber sikkerhed i hverdagen i Danmark. 

Omdrejningspunktet for styrelsens arbejde er markedsovervågning, tilsyn og godkendelser inden 
for fx el, vvs og forbrugerprodukter såsom fyrværkeri og legetøj, der samlet skal sikre forbrugerne 
og virksomhederne et sikkert samfund og en tryg hverdag.  

Markedsovervågningen foretages bl.a. via risikobaserede stikprøvekontroller af fx elprodukter, 
legetøj og maskiner for at sikre, at der ikke markedsføres farlige eller ulovlige produkter. Tilsyn er 
kontrol med fx installationer på el‐ og gasområdet, tobaksvarer og e‐cigaretter. Dette gøres for at 
sikre, at det kontrollerede er sikkert og lever op til reglerne. Godkendelser består i, at Sikkerheds-
styrelsen vurderer ansøgninger om godkendelser og autorisationer og administrerer registrerin-
ger, som sikrer kontrol med de brancher, som er underlagt særlige lovkrav af hensyn til den tek-
niske sikkerhed.  

Sikkerhedsstyrelsen arbejder hele tiden på at udvikle kerneforretningen. Således vil vi være den 
foretrukne samarbejdspartner inden for sikkerhed. Fx vil Sikkerhedsstyrelsen være den førende, 
når det gælder metoderne til markedsovervågning og tilsyn, ligesom vi ønsker at blive en topmo-
derne platforms‐ og databaseret myndighed, der bringer data i spil ved at bruge nye teknologier 
og møde kunderne digitalt på de platforme, hvor de befinder sig.  

Grundlæggende har Sikkerhedsstyrelsen et vedvarende fokus på at skabe gode rammer for de 
virksomheder, der har styr på reglerne. Derfor har Sikkerhedsstyrelsen bl.a. et konstant ønske 
om at tage nye opgaver ind, hvor det giver mening i forhold til kerneforretningen, således både 
virksomheder og forbrugere hele tiden kan have tillid til, at Sikkerhedsstyrelsen bruger sin viden 
aktivt om sikkerhed, markedsovervågning, tilsyn og godkendelser til at fremme stærke vækstvil-
kår og sikre markeder. I den forbindelse lægger Sikkerhedsstyrelsen meget stor vægt på samar-
bejde med borgere, virksomheder og i særdeleshed andre myndigheder.  

Mission:  

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

Sikkerhedsstyrelsens mission bidrager direkte til Erhvervsministeriets fokus på konkurrencedyg-
tige og innovative vækstvilkår ved at skabe en topmoderne platforms‐ og databaseret myndighed, 
der bringer data i spil ved at bruge nye teknologier og møde kunder digitalt på de platforme, hvor 
de befinder sig. Herved kan sikkerhed i højere grad indtænkes hos både borgere og virksomhe-
der, hvilket skal fremme stærke vækstvilkår og sikre markeder. 

Vision:  

Vores ambition er hele tiden at udvikle vores kerneforretning. Vi vil, som den foretrukne samar-
bejdspartner inden for vores virkefelt – sikkerhed – bringe data i spil til gavn for hele samfundet.  

Sikkerhedsstyrelsen bidrager til Erhvervsministeriets fokus på at skabe Europas bedste rammer 
for at udvikle og drive virksomhed ved fortsat at have et stort fokus på at udvikle kerneforretnin-
gen. Samarbejde både nationalt og internationalt er centralt for Sikkerhedsstyrelsen, da det er 
nødvendigt for at kunne skabe Europas bedste rammer for at udvikle og drive virksomhed. Derfor 
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vil Sikkerhedsstyrelsen positionere sig som den foretrukne samarbejdspartner inden for sikker-
hed, hvilket skal bidrage til at skabe Europas bedste rammer for at udvikle og drive virksomhed.  

Kerneopgaver: 

Sikkerhedsstyrelsens kerneopgave er markedsovervågning. 

Sikkerhedsstyrelsen er ansvarlig for det fællesstatslige Center for Markedsovervågning, hvilket 
bl.a. effektueres gennem markedsovervågning af både fysisk og internetbaseret salg af produkter 
i Danmark. Sikkerhedsstyrelsen er derudover Single Liaison Office (SLO) og dermed koordine-
rende myndighed for så vidt angår den danske indsats i henhold til EU's krav til akkreditering og 
markedsovervågning.  

Sikkerhedsstyrelsens kerneopgaver falder inden for tre kategorier for markedsovervågning: Ge-
nerel markedsovervågning, tilsyn og godkendelser.  

Markedsovervågningen indbefatter stikprøvekontrol af produkter og foretages på en række om-
råder omfattende e‐cigaretter, forbrugerprodukter, fyrværkeri, eksplosiver, gas, maskiner, tryk-
bærende udstyr, metrologi, tobak samt transport.  

Sikkerhedsstyrelsen er ansvarlig for den tekniske sikkerhed i Danmark og udfører tilsynsaktivite-
ter inden for områderne el, gas, solarier, sundhed, huseftersyn samt visse produktområder.  

Sikkerhedsstyrelsen administrerer en række autorisations‐ og registreringsordninger, som sikrer 
kontrol med de brancher, der er underlagt særlige lovkrav af hensyn til den tekniske sikkerhed. 
De konkrete områder er autorisationer, e‐cigaretter, elinstallationer og ‐anlæg, fyrværkeri og ek-
splosiver, gas, huseftersyn, ædelmetal, sundhed, tatovører samt tobak. 
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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. 2020 2021 2022* 
Resultatopgørelse 
Ordinære driftsindtægter -148,4 -156,7 -156,5 
      Heraf indtægtsført bevilling -101,7 -108,9 -91,5 
      Heraf eksterne indtægter -46,7 -47,8 -65,0 
Ordinære driftsomkostninger 144,0 157,6 156,4 
      Heraf løn 86,7 98,0 99,4 
      Heraf øvrige omkostninger 57,3 59,6 57,1 
Resultat af ordinære drift -4,4 0,9 -0,1 
Resultat før finansielle og ekstraordinære poster -2,3 2,9 1,7 
Årets resultat (negativt beløb = overskud) -1,4 3,9 2,7 
    
Balance 
Anlægsaktiver  17,9 23,0  
Omsætningsaktiver 66,8 44,1  
 
Egenkapital -16,9 -14,3  
Hensættelser -14,1 -8,7  
Langfristet gæld -17,0 -20,7  
Kortfristet gæld -36,7 -23,3  
 
                
Lånerammen 20,1 21,1  
Træk på lånerammen (sum af imm.+ mat. anlægsaktiver) 16,4 20,1  
    
Finansielle nøgletal 
Udnyttelsesgrad af lånerammen  81,7 % 95,4 %  
Negativ udsvingsrate (overført overskud ift. startkap.) 10,2 3,9  
Overskudsgrad (årets resultat ift. ordinære driftsindtægter) 1,0 % -2,5 %  
Bevillingsandel (indtægtsført bev. ift. ordinære driftsindtægter) 68,5 % 69,5 %  
Opretholdelsesgrad (nyinvestering ift. årets afskrivning) 136,7 % 161,0 %  
    
Personaleoplysninger 
Antal årsværk  146,2 168,9  
Årsværkspris 0,59 0,58  
Lønomkostningsandel (personaleudg. ift. ord. driftsindtægter) 58,4 % 62,5 %  
Lønsumsloft (årets lønsumsloft + uudnyttet saldo primo) 98,0 107,1  
Lønforbrug (inkl. forbrug uden for lønsumsloft) 86,7 98,0  
    

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 
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Oversigten i tabel 1 over hoved- og nøgletal viser, at Sikkerhedsstyrelsen i 2021 endte med et 
samlet merforbrug/underskud på driftsbevillingen på 3,9 mio. kr. svarende til en overskudsgrad 
på -2,5 pct. 

Ved Prognose 3 pr. 30.09.21 var forventningen til årets resultat et samlet balancerende resultat 
på 0,0 mio. kr. 

Det samlede merforbrug på 3,9 mio. kr. udgøres af et nettounderskud på 4,4 mio. kr. på de ge-
byrfinansierede områder (se afsnit 4.3 – gebyrfinansieret virksomhed) og et nettooverskud på 0,5 
mio. kr. på de finanslovsfinansierede aktivitetsområder. Efter afslutningen af årsregnskabet for 
2021 gennemføres som sædvanligt en samlet evaluering omfattende alle gebyrområderne med 
henblik på at vurdere behovet for gebyrregulering og dermed sikring af samlet økonomisk balance 
på de enkelte ordninger.  

På baggrund af årets resultat/underskud på 3,9 mio. kr. udgør den samlede egenkapital ved ud-
gangen af 2021 14,3 mio. kr. inkl. startkapitalen på 2,9 mio. kr., jf. afsnit 3.4 ”Egenkapitalforkla-
ring”. Det akkumulerede overførte overskud udgør således 11,4 mio. kr., som er sammensat af 
akkumulerede underskud på 36,7 mio. kr. vedrørende de gebyrfinansierede aktivitetsområder 
samt akkumulerede overskud på 48,1 mio. kr. vedrørende øvrige bevillingsfinansierede aktivitets-
områder.  

Sikkerhedsstyrelsens driftsindtægter stammer primært fra bevilling og gebyrer. Bevillingsandelen 
udgjorde i 2021 69,5 pct. af de ordinære driftsindtægter. Indtægter fra gebyrer vedrørende gas-
sikkerhed, e-cigaretgebyr, tobaksgebyr, eleftersynsgebyr, autorisationsgebyr, huseftersynsgebyr 
og tatoveringsgebyr udgjorde i 2021 29,9 pct. De øvrige ordinære driftsindtægter vedrører delta-
gelse i EU-projekter, udfakturering af testomkostninger og andre mindre indtægtsområder. Løn-
omkostningsandelen har i 2021 været 62,5 pct. svarende til et lønforbrug på 98,0 mio. kr. Der har 
i 2021 været et træk på lønsumsopsparing på 2,2 mio. kr., således at den akkumulerede løn-
sumsopsparing ultimo 2021 er på 9,1 mio. kr., jf. afsnit 3.6 ”Opfølgning på lønsumsloft”. 

Sikkerhedsstyrelsen endte 2021 med en forholdsvis høj udnyttelse af lånerammen på 21,1 mio. 
kr., hvor udnyttelsesgraden pr. 31.12.21 var 95,4 pct. ift. en anlægssum (immaterielle og materi-
elle anlægsaktiver) på 20,1 mio.kr. Den høje udnyttelse skyldes fortsat høj aktivitet med udvik-
lingsprojekter 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 2021 er udsprunget af styrelsens nye stra-
tegi med de fire strategiske indsatsområder Samfundsværdi, Forstå, Forandre og Formidle samt 
styrelsens mission og vision om i samarbejde med andre at skabe dynamiske rammer for at træffe 
sikre valg samt løbende at udvikle vores kerneforretning.  

Af målrapporteringen i afsnit 2.4. fremgår det, at langt størstedelen af Sikkerhedsstyrelsens fag-
lige mål for 2021 er helt opfyldt. Samlet set vurderer Sikkerhedsstyrelsen derfor årets faglige 
resultater som særdeles tilfredsstillende. 

Sikkerhedsstyrelsen har i 2021 arbejdet med en lang række projekter og indsatser, der har til 
formål at skabe et sikkert samfund og en tryg hverdag i Danmark. Vi vil herunder sætte fokus på 
to af årets resultater.  
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Produkter.dk 
Forbrugere og virksomheder skal navigere på et mere og mere komplekst marked. Der er en 
stadigt stigende mængde af nye varer og services, som bliver lanceret og solgt gennem en mang-
foldighed af kanaler til de danske forbrugere. Sikkerhedsstyrelsen har i 2021 derfor lanceret første 
version af platformen Produkter.dk, der på sigt skal fungere som én adgang til al information, data 
og redskaber om produkter. Én adgang for alle borgere i Danmark – hvad enten man arbejder 
professionelt med produkter eller er privat forbruger.  

Allerede nu kan borgere anmelde produkter, der virker farlige. Borgere og virksomheder kan finde 
information om farlige, mangelfulde produkter og myndigheder kan effektivisere deres myndig-
hedsudøvelse gennem en række digitale løsninger såsom AIME (Sikkerhedsstyrelsens AI-løs-
ning til screening af farlige og ulovlige produkter). Primo 2022 anvender den første danske myn-
dighed, foruden Sikkerhedsstyrelsen, services og infrastruktur tilknyttet Produkter.dk.   

Med Produkter.dk har Sikkerhedsstyrelsen skabt et digitalt økosystem, som på sigt kan favne 
bredere end den klassiske tilgang til produktsikkerhed og rumme mange tænkelige typer produkt-
information. Vi vil med platformen skabe den nødvendige transparens, som gør det muligt for 
såvel virksomheder som borgere at træffe produktvalg, der er sikre og samtidig bæredygtige. 
Produkter.dk rummer store potentialer ift. at understøtte en sikker grøn omstilling. Vi arbejder 
derfor for at samle og standardisere grønne produktdata, således viden om produkters grønne 
performance kan samles og gøres tilgængelig ét sted for såvel virksomheder som forbrugere.  

Den videre udvikling af Produkter.dk sker med udgangspunkt i forbrugernes behov. Aktører fra 
hele økosystemet for produkter skal dog ikke blot inddrages i udviklingen af nye services og funk-
tioner. Vi inviterer hele økosystemet med som medskaber af platformen gennem fælles løsninger 
og mulighed for at koble deres funktioner og services til Produkter.dk. 

Indsats på lattergasområdet 
I sommeren 2020 gjorde Folketinget det forbudt at sælge lattergas til unge under 18 år og at 
sælge mere end to små patroner ad gangen til private. Samtidig fik butikker, der sælger alkohol, 
tobak eller e-cigaretter, forbud mod at sælge lattergas. Sikkerhedsstyrelsen har siden da, og sær-
ligt i 2021, haft stort fokus på at stoppe salget af ulovligt lattergas til unge under 18 år. 

Sikkerhedsstyrelsen fører tilsyn med, at bestemmelserne i lattergasloven overholdes. Som led i 
dette fører vi tilsyn med henholdsvis salget af lattergas i fysiske butikker og på online hjemmesi-
der, platforme og sociale medier. I fysiske kiosker og butikker observerer og kontroller vi, om 
lattergasloven overholdes, når der sælges lattergas til private forbrugere. Endvidere har vi særlige 
indsatser i forbindelse med events som festivaller, byfester og lignende, hvor misbrug af lattergas 
særligt ses.  

I 2021 har vi etableret et velfungerende samarbejde med Politiet, hvor Sikkerhedsstyrelsen og 
Politiet på baggrund af anmeldelser eller egne undersøgelser gennemfører kontrol sammen. I 
den forbindelse har der blandt andet været flere større sager i Hovedstadsområdet, hvor Sikker-
hedsstyrelsen og Politiet sammen har kunnet konstatere store mængder af lattergas ulovligt til 
salg i kiosker.   

Sikkerhedsstyrelsen fører ligeledes tilsyn med online salg af lattergas. Vi har i den forbindelse 
erfaret, at en del af det ulovlige salg af lattergas nu sker via sociale medier, herunder særligt via 
Snapchat. Derfor har vi indledt et samarbejde med Snapchat om løbende at lukke de profiler ned, 
der sælger lattergas på ulovlig vis. Der er etableret lignende samarbejder med Facebook og In-
stagram. Samarbejdet med de sociale medier er velfungerende, og Sikkerhedsstyrelsen oplever 
stor velvillighed til at nedlukke ulovligt sælgende profiler. 

Sikkerhedstyrelsen vil i 2022 fortsat fokusere på de ovenfor nævnte områder, men vi vil i endnu 
højere grad samarbejde med andre myndigheder om indsatsen mod ulovligt salg af lattergas. 
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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 -98,3 -10,6 -108,9 -108,9 3,9 11,4 
Udgifter 142,7 10,6 153,3 161,2 
Indtæg-

ter 
-44,4 0,0 -44,4 -48,3

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. 

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 0,0 -2,1 -2,1 0,0 0,0 
Udgifter 2,1 0,0 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 40,6 40,6 
1. Markedsovervågning -108,9 -48,3 120,6 -36,7
I alt -108,9 -48,3 161,2 3,9 

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. 

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 

Score 

Policy- og udviklingsmål 60 pct.   

1 Sikkerhedsstyrelsen medvirker til at 
styrke håndhævelsen af overtrædelser i 
forbindelse med salg af farlige og ulov-
lige produkter på online platforme og 
hjemmesider både i EU og Danmark. 

10 Delvist opfyldt 5 

2 Sikkerhedsstyrelsen bygger videre på 
anvendelsen af kunstig intelligens til 
overvågning af internettet. 

15  Helt opfyldt 15 

3 Sikkerhedsstyrelsen sætter nye ram-
mer for tilsyn, der baserer sig på virk-
somhedens forhold, og fremmer virk-
somhedernes muligheder for at efterle-
vere regler. 

10 Helt opfyldt 10 

4 Sikkerhedsstyrelsen skaber rammer 
for, at virksomhederne enkelt kan efter-
leve reglerne igennem egenkontrol, 
certificering og en auditbaseret tilgang 
til kontrol. 

15 Helt opfyldt 15 

5 Sikkerhedsstyrelsen bidrager til ansvar-
lig, bæredygtig og grøn erhvervsudvik-
ling med løsninger og en myndigheds-
udøvelse, der følger med den grønne 
omstilling i samfundet. 

10 Helt opfyldt 10 

Drifts- og administrationsmål 40 pct.   

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

15 Helt opfyldt 15 

7 Fokus på compliance på cybersikker-
hed og databeskyttelse   

15 Delvist opfyldt 7,5 

8 Trivsel under hjemsendelse og god re-
boarding 

10 Helt opfyldt 10 

Samlet for Sikkerhedsstyrelsen  6/8 helt opfyldt 87,5/100 
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Afrapportering for de enkelte mål i resultatkontrakten: 

Indsats Målepunkt Score 

Policy-mål  

1: Sikkerhedsstyrelsen medvirker til at styrke håndhævelsen af overtrædelser i forbindelse med 
salg af farlige og ulovlige produkter på online platforme og hjemmesider både i EU og Danmark. 

Helt opfyldt Foruden kriterierne for delvist opfyldelse skal der være etableret al-
liancer med andre lande I forbindelse med GPSD for at fremme dan-
ske synspunkter. 
 
Der skal indgås minimum ét samarbejde med en anden styrelse (fx 
MST) om anvendelse af den automatiske løsning i ICSMS. 
 
Sikkerhedsstyrelsen gennemfører en analyse af, hvilke lovgivnings-
mæssige barrierer der er for at styrke håndhævelsen af overtrædel-
ser i Danmark. Evalueringen af lattergasloven vil indgå i arbejdet. 
 

10 

Delvist opfyldt Sikkerhedsstyrelsen formulerer et mandat og konkrete tekstforslag 
til regeringen, som beskriver en model for ansvar til e-handelsplat-
forme i forbindelse med forhandling af GPSD. 
 
SIK etablerer en automatisk løsning til indberetning i ICSMS, som 
kan tilgås af andre styrelser. Derudover indrapporteres i ICSMS og 
RAPEX i overensstemmelse med forpligtelsen iht. EU-reglerne. 
 

Målet er delvist opfyldt. 
 
SIK har i september 2021 leveret et grund- og nærhedsnotat med regeringens foreløbige holdning, herunder 
vedr. online markedspladser. SIK har derudover – både før forslaget til GPSR blev fremsat i juni 2021 og 
under forhandlingerne – løbende leveret bidrag vedr. modeller for at styrke online markedspladsers ansvar 
ift. produktsikkerhed. 
 
SIK har bidraget til, at DK og NL har fremsendt fælles skriftlige bemærkninger med forslag til ændringer af 
GPSR omhandlende onlinemarkedspladser. Indhentning af det endelige mandat er dog udskudt til foråret 
2022.   
 
SIK har etableret en automatisk løsning til indberetning i ICSMS. Løsningen er implementeret i SIK og kan 
via en API tilgås af andre styrelser. SIK har i løbet af 2021 etableret et samarbejde med MST, som er mundet 
ud i et samarbejde om anvendelse af den digitale løsning gældende fra 1. januar 2022.   
 
På dette grundlag er målet delvis opfyldt. Herudover har Sikkerhedsstyrelsen gennemført følgende: 
 
Der er gennemført en analyse og en evaluering af, hvilke lovgivningsmæssige barrierer der er for at styrke 
håndhævelsen af overtrædelser i Danmark i relation til hhv. produkt- og lattergasloven.  
 
Der er bl.a. udarbejdet et dokument, der primært fokuserer på produktloven, der trådte i kraft 1. juli 2020.  
Herudover er der foretaget en vurdering af, hvorvidt, der er yderligere barrierer, fx i forhold til samarbejde 
med politiet og omkring blokeringssager. 
 
Samtidig supplerer grund- og nærhedsnotatet evalueringen af lattergasloven. Heri ses der bl.a. på overtræ-
delsessager på lattergasområdet og resultatet af disse. I dokumentet skitseres det, hvilke hindringer der er 
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for effektiv håndhævelse, ligesom der fremlægges mulige løsningsforslag. Endvidere anføres det, hvilken 
tidshorisont, der er for at løse disse.  
 
På ovenstående baggrund er der sat en række tiltag i gang allerede i 2021. Det drejer sig bl.a. om dialog 
med politiet om behandling af sager, der involverer udenlandske parter samt dialog med teleindustrien for 
at afsøge mulige løsninger på udfordringerne med effektiv blokering af onlinegrænseflader. Dette kan med-
føre nye forslag til ændringer i produktloven. Evalueringen af lattergasloven har medført, at der er taget 
politisk stilling til, hvilke ændringer der skal indarbejdes i loven. 
 
På længere sigt lægges der op til, at der i 2022 gennemføres en egentlig evaluering af produktloven. Den 
kommende evaluering skal på linie med lattergasloven munde ud i, at der tages politisk stilling til yderligere 
ændringer i produktloven. Et nyt lovforslag vil kunne fremsættes i 2023. 
 
På lang sigt arbejdes der derudover for, at DSA og GSPR træder i kraft med en regulering af forpligtelser 
og ansvar for onlinemarkedspladser.  
 
2: Sikkerhedsstyrelsen bygger videre på anvendelsen af kunstig intelligens til overvågning af in-
ternettet. 

Helt opfyldt SAFE er idriftsat inden udgangen af 2021. 
 

15 

Delvist opfyldt Udvidelse af AIME med kontekstforståelse: 
Baseret på erfaringerne med AIME-søgninger fra testforløbene med 
øvrige danske myndigheder vil Sikkerhedsstyrelsen igangsætte ud-
viklingen af et kontekstforståelsesmodul i AIME. Det vil gøre AIME 
i stand til at relatere produkter og ydelser på nettet til en specifik 
markedsføringskontekst, eksempelvis lattergas, som sælges sam-
men med alkohol, eller hvor der reklameres for produkter, der an-
prises for at kunne forebygge corona. 
 
Udvikling af et fælleseuropæisk AI-værktøj: 
Med finansiering fra Kommissionen vil Sikkerhedsstyrelsen sidelø-
bende udvikle en europæisk pendant til AIME, kaldet SAFE, der ved 
hjælp af billedgenkendelse og machine learning kan søge efter far-
lige og ulovlige produkter på hele det indre marked. SAFE er bru-
gertestet og færdigudviklet inden udgangen af 2021. 
 

Målet er helt opfyldt. 
 
Den 1. december 2021 blev SAFE idriftsat. 
Dertil er AIME blevet udvidet med kontekstsøgning, hvilket er sket i form af en søgetype, som fungerer på 
lige fod med fx populationssøgning og produktsøgning. Denne blev idriftsat i uge 51. 
Kort beskrevet kan kontekstsøgningen igangsætte to typer af søgninger: 

• Servicesøgning: Der kan søges efter forskellige typer af ydelser/services. Funktionen klassificerer på 
den baggrund hjemmesider, der tilbyder ydelser/services på samme måde, som den klassificerer hjem-
mesider, ”der sælger”, under produktsøgninger. 

• Produktkombinationssøgning: Der søges på et produkt solgt i kombination med et andet produkt. I løs-
ningen er der tilføjet mulighed for en mere avanceret søgning, da der er mulighed for at søge på syno-
nymer og/eller flere søge ord.  
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3: Sikkerhedsstyrelsen sætter nye rammer for tilsyn, der baserer sig på virksomhedens forhold, og 
fremmer virksomhedernes muligheder for at efterlevere regler. 

Helt opfyldt Modellen skal være idriftsat som pilotprojekt og anvendes på tilsyn 
i kiosker og butikker. 
 

10 

Delvist opfyldt I samarbejde med ERST udarbejdes en model for kvalificering af 
data, så tilsynsdata i SIK beriges med data fra ERST. Formålet er 
at gøre SIK’s tilsyn mere målrettede, så tilsyn foretages ud fra en 
risikobaseret vurdering af, hvor der er størst risiko for overtrædel-
ser. 
 

Målet er helt opfyldt.  
 
Risikomodellen er blevet idriftsat ifm. Sikkerhedsstyrelsens udtag af tilsyn (på udvalgte områder som del af 
pilotprojekt). Modellen performer med 64 % præcision ift. at forudsige fejl baseret på generelle virksomheds-
data. Ift. positiv udelukkelse (forudsigelse af ”Ingen fejl”) performer modellen med 86% præcision.  Modellen 
er idriftsat i pilotprojektet, som kun dækker en del af styrelsens tilsynsførende. Den udelukker bestemte 
branchekoder fra CVR-registeret, hvorfor kiosker og butikker er en del af modellen, som virker på hele CVR-
registeret.  
 
I samarbejde med ERST (datadeling) er der foretaget en analyse med henblik på at optimere SIK’s risiko-
modeller ift. at benytte henholdsvis grunddata og SVIG-score fra ERST. Konklusionen er, at SVIG-scoren 
alene kan forbedre modellernes performance en smule og kun på et begrænset område (f.eks. kiosker). Der 
opnås ikke yderligere forbedring i modellens performance ved inkludering af SVIG-scoren, når der analyse-
res på virksomheder generelt.  
 
Efter samtale og ”studietur” hos ERST forstås det, at de er nået frem til samme konklusion. Baseret på dette 
konkluderes det, at modellerne forsat skal køre på grunddata fra ERST (CVR-oplysninger). ift. at udvælge 
de virksomheder til tilsyn, hvor risikoen for overtrædelsen er størst. 
 

4: Sikkerhedsstyrelsen skaber rammer for, at virksomhederne enkelt kan efterleve reglerne igen-
nem egenkontrol, certificering og en auditbaseret tilgang til kontrol. 

Helt opfyldt Der er etableret et samarbejde med Energistyrelsen (ENS) om ud-
vikling af kontrolkonceptet og datadeling.  
 
Dertil udarbejdes proof of concept (POC) for, at de godkendte kon-
trolinstanser (GKI) anvender SIK’s inddateringssystem (SIDIS) til 
opsamling/indtastning af data på VE-ordningen, som hører ind un-
der ENS’ område. I forlængelse heraf udarbejdes en handlingsplan 
for den efterfølgende dataudveksling. 
 

15 

Delvist opfyldt Som et første forsøg på at udvikle et kontrolkoncept, der er baseret 
på egenkontrol, certificering, datasamarbejde og en auditbaseret til-
gang, gennemføres der en analyse af mulighederne for at ændre 
autorisationsloven.  
 
Derfor foretages en analyse af, hvordan der kan skabes en mo-
derne juridisk ramme for et kontrolkoncept. 
 

Målet er helt opfyldt. 
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Der er etableret et samarbejde med Energistyrelsen (ENS) om udvikling af et kontrolkoncept og datadeling, 
da ENS som udgangspunkt anvender SIK’s lovgivning i arbejdet med VE-ordningerne og autorisationer. 
Foruden VE-ordningerne omfatter samarbejdet drøftelser af fremtidig lovgivning og kontrolmodeller.  
Samarbejdet hænger ligeledes sammen med den udførte POC ift., at de godkendte kontrolinstanser (GKI) 
nu anvender SIK’s inddateringssystem (SIDIS1) til opsamling/indtastning af data på VE-ordningen, som hø-
rer under ENS’ område.   
 
Sikkerhedsstyrelsen skal levere en API (Application programming interface), som kan udstille alle rapporter, 
der har et forretningsområde med angivelsen ”VE”. Når API’et er udviklet, kan ENS trække data direkte fra 
SIDIS og dermed få indblik i de rapporter, hvor forretningsområdet ”VE” er tilføjet, og hvor KLS’et dermed 
er gennemgået for VE. Sikkerhedsstyrelsen er klar til at sætte udviklingen af API’et i gang og har aftalt 
betaling med ENS for merudgifter i forbindelse med udviklingen af løsningen. Løsningen og dataudvekslin-
gen igangsættes, når ENS har etableret blanketter på virk.dk ultimo 2022. 
 
Der er udarbejdet en analyse af autorisationsområdet, som kortægger gældende ret, Sikkerhedsstyrelsens 
praksis og administration heraf samt beskriver en fremtidig model for kontrol af autoriserede virksomheder. 
Analysen konkluderer, at det nuværende regelsæt i og omkring autorisationsloven i vid udstrækning allerede 
hjemler mulighed for at kontrollere virksomhedernes arbejde og sanktionere mangler ved udført installati-
onsarbejde. Der er samtidig redegjort for, hvilke specifikke hjemler der skal ændres og ophæves i den nye 
autorisationslov. I analysen er der redegjort for en fremtidig kontrolmodel, der bygger på et skifte fra kontrol 
af systemer til kontrol af data, processer og installationer.  
 
Med afsæt i analysen foreslås det på kort sigt, at de muligheder, der ligger i den nuværende autorisationslov 
i sammenspil med faglige hovedlove, sættes i drift. Herved indsamles det nødvendige datagrundlag, der på 
længere sigt skal kvalificere et oplæg til en ny kontrolmodel yderligere. Modellen skal justeres og tilpasses 
i løbende samarbejde med interessenterne. Data og interessentinddragelsen skal udgøre fundamentet i en 
ny, moderne og fremtidssikret autorisationslov. Sikkerhedsstyrelsen har primo 2023 igangsat første forsøg 
med sammenkøring af data på autorisationsomådet. 
 
5: Sikkerhedsstyrelsen bidrager til ansvarlig, bæredygtig og grøn erhvervsudvikling med løsninger 
og en myndighedsudøvelse, der følger med den grønne omstilling i samfundet. 

Helt opfyldt Sikkerhedsstyrelsen gennemfører en kortlægning af opgaver rela-
teret til den grønne omstilling og udarbejder en handlingsplan for 
aktiviteterne. 
 
Kortlægning og handlingsplan skal omfatte Sikkerhedsstyrelsens 
nuværende kerneforretning på virksomheds- og produktområdet 
samt forholde sig til fremtidige perspektiver, fx inden for områder, 
der ligger tæt på Sikkerhedsstyrelsens nuværende ansvarsområ-
der. Kortlægningen involverer samarbejde med MST og ENS. 
 

10 

 

Delvist opfyldt Gassektoren er i en dynamisk udvikling med stort potentiale, hvor 
nye og grønnere gasformer såsom brint finder anvendelse, og hvor 
nye teknologier tages i brug – fx Power-to-X (PtX).  
 
Sikkerhedsstyrelsen afdækker, hvordan og i hvilket omfang der 
fremover skal føres tilsyn på gasområdet og nye gasformer. Herun-
der skal det undersøges, hvordan der kan etableres en bæredygtig 
finansiel model for opgavevaretagelsen.  

                                                           

1 SIDIS er Sikkerhedsstyrelsen dataindberetningssystem, og systemet anvendes af de godkendte kontrolinstanser til auditering af 
autoriserede virksomheders kvalitetsledelsessystem.  
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Målet er helt opfyldt. 
 
Sikkerhedsstyrelsen har gennem 2021 arbejdet målrettet med den grønne omstilling på en række områder. 
Det er således SIK’s ambition at bidrage aktivt til, at den grønne omstilling kan ske trygt, sikkert og fleksibelt 
til gavn for både forbrugere og erhvervsliv. Der er i den forbindelse udarbejdet to kortlægninger med tilhø-
rende handlingsplaner for henholdsvis produktområdet i bred forstand samt gasområdet, som begge vil 
komme til at undergå væsentlige forandringer inden for en meget kort tidshorisont forårsaget af den grønne 
omstilling. 
 
Produktområdet:  
Sikkerhedsstyrelsen har i løbet af 2020 styrket sit arbejde med den grønne dagsorden på produktområdet, 
hvor EU’s grønne pagt indebærer, at der vil komme en række nye, grønne krav på tværs af mange forskel-
lige produkttyper. Konkret indebærer det, at der forventes at komme langt mere omfattende krav til fx pro-
dukters ydeevne, holdbarhed, udskiftelighed, energiforbrug, mulighed for at blive repareret mv.Fælles for 
disse krav er, at SIK i dag har erfaring med at kontrollere tilsvarende krav på diverse andre produktområder, 
herunder mærkning, overenstemmelseserklæringer, trejdepartskontroller mv., som virksomhederne skal 
bruge som dokumentation. SIK har allerede markedskontrollen på to områder, som forventes at blive berørt 
af denne udvikling (ecodesign og byggevarer).  
 
SIK har spillet en væsentlig rolle i forhandlingerne af en ny batteriforordning, som forventes at være forlø-
beren for, hvordan EU-regulering på andre produktområder vil komme til at se ud.  
 
Kortlægningen viser blandt andet, at der vil være et betydeligt potentiale for byrdelettelser og mere effektiv 
myndighedsudøvelse ved at skabe et enstrenget myndighedssetup i Danmark på tværs af de omfattede 
produktområder. Det vurderes, at det vil kunne lette byrderne for de virksomheder, der skal efterleve reg-
lerne og samtidig sikre højere miljøgevinster og sikkerhed ved produkterne, hvis der sker en ensartet imple-
mentering og håndhævelse på tværs af ny grøn produktregulering.  
 
Gasområdet: 
SIK har gennemført en omfattende analyse og mapping af gasområdet med henblik på at komme med 
anbefalinger til fremtidens tilsyn på området, og som danner grundlag for det kommende arbejde, der skal 
igangsættes mhp. at løse finansieringsudfordringen.  
 
Kortlægningen viser generelt, at området er underfinansieret, og at SIK og den eksisterende myndigheds-
udøvelse er udfordret af fremkomsten af ny teknologi. Konkret er der identificeret følgende centrale pro-
blemstillinger, som primært er afledt af behovet for at gøre brint til et centralt omdrejningspunkt i fremtidens 
energiforsyning: 
 
• De nuværende aktiviteter på gasområdet er underfinansieret, og finansieringen tager ikke højde for nye 

opgaver affødt af den teknologiske udvikling på området. Aktiviteter inden for brint, ethanol, methanol, 
ammoniak mv. har SIK ikke finansiering til. Det nuværende gebyr betales udelukkende af gasdistribu-
tionsselskaberne, mens nye aktører ikke bidrager til myndighedsopgaverne. Det konkluderes, at der 
skal ske et videre arbejde med at løse finansieringsudfordringen, hvor behov for finansieringsniveau og 
-model skal konkretiseres. Der er indledt dialog med Koncernøkonomi.  
 

• På visse områder, særligt inden for produktion og håndtering af nye gasformer, er myndighedsansvaret 
uklart. Der er derfor behov for at justere lovgivningen og evt. ressortansvaret på området.   
 

• Der er inden for rammerne af SIK’s eksisterende tilsynsvirksomhed behov for at videreudvikle tilsyns-
modellen mhp. at basere den på data og risikovurderinger, så myndighederne ikke bliver stopklods for 
den grønne omstilling. Det skal i den forbindelse sikres, at udviklingen på gasområdet kan håndteres 
sikkert, men også fleksibelt således den grønne omstilling, herunder eksempelvis regeringens PtX ud-
spil, understøttes sikkerhedsteknisk.  
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Drifts- og administrationsmål  

6: 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: 3 dage 
• Markedsovervågning: 13,5 dage 
• Ansøgninger: 1 dag 
• Overtrædelsessager: 16 dage 
• Ulykkessager: 7 dage 

 

15 

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

• Tilsyn: 3,6 dage 
• Markedsovervågning: 16,2 dage 
• Ansøgninger: 1,2 dage 
• Overtrædelsessager: 19,2 dage 
• Ulykkessager: 8,4 dage 

 
Målet er helt opfyldt. 
 
Sikkerhedsstyrelsen har realiseret følgende mål for sagsbehandling svarende til: 
• Tilsyn:  2,3 dage (inkl. COVID-tilsyn) 
• Markedsovervågning: 7,3 dage  
• Ansøgninger: 0,8 dage 
• Overtrædelsessager: 14,9 dage 
• Ulykkessager: 6,8 dage 
 

7: Fokus på compliance på cybersikkerhed og databeskyttelse 

Målet er delvist opfyldt. Målopfyldelsen uddybes ikke af informationssikkerhedsmæssige 
årsager.  
 

7,5 

8: Trivsel under hjemsendelse og god reboarding 

Helt opfyldt Der udarbejdes som minimum én trivselsmåling i første halvår af 
2021 med henblik på at undersøge trivslen i hjemsendelsesperio-
den og for at afdække muligheder for reboarding af medarbejdere. 
Koncern HR bistår med målingen. Øvrige initiativer og forventet ef-
fekt vedr. hjemsendelsen/reboarding beskrives i styrelsernes afrap-
portering. 
 
I forbindelse med genåbningen udarbejdes der en plan for de for-
skellige faser af fysisk tilbagevenden på arbejdspladsen, herunder 
reboarding af medarbejdere. Planen skal sikre, at der ud over de 
gældende restriktioner, også tages hensyn til både opgaveløsnin-
gen, genetablering af samarbejde mv. 
Den fysiske tilbagevenden og reboardingen evalueres inden udgan-
gen af 2021. 
 

10 
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Delvist opfyldt NA 

Målet er helt opfyldt. 
 
Trivselsmåling: 
SIK gennemførte i marts 2021 en trivselsmåling som opfølgning på tidligere trivselsmålinger i maj og no-
vember 2020, og her kunne der identificeres en stigende mistrivsel blandt medarbejderne. Vi kunne bl.a. se 
en stigning i andelen af medarbejdere, der angav, at deres humør var blevet dårligere under hjemsendelsen 
(10 % i november 2020 til 25 % i marts 2021). Den første del af året bar præg af, at medarbejderne var 
hjemsendt. 
 
For at opretholde trivsel og skabe sammenhængskraft på tværs af styrelsen har der været igangsat følgende 
initiativer: 

• Øget kommunikation, herunder ugentlige opslag på intranettet fra afdelingerne, kommunikations-
kampagnen på intranettet ”Har du talt med en kollega i dag?” samt månedlige digitale SIK-samlinger 
(fællesmøder for hele organisationen). 

• Ugentlige digitale teammøder i hele organisationen med både fagligt og socialt indhold. 
• Månedlige afdelingsmøder, hvor der arbejdes med implementering af SIK’s nye strategi. 
• Aktivering af personaleforening og samarbejdsudvalg ift. iværksættelse af digitale sociale aktiviteter 
• Fælles morgengymnastik to gange om ugen. 
 

Derudover var der et særligt fokus i chefgruppen på at følge de medarbejdere, der i mindre grad trivedes 
under hjemsendelsen, og der blev udarbejdet et idekatalog til at skabe trivsel i teams, chefgruppen og or-
ganisationen generelt.  
 
Plan for genåbning og reboarding: 
Da der i maj 2021 blev indgået aftale om genåbning og gradvis normalisering af fysisk fremmøde på ar-
bejdspladser, indførte SIK i 1. fase (20 % fremmøde) en rotationsordning for at sikre, at alle medarbejdere 
fik mulighed for at komme på arbejde én dag om ugen. Den enkelte kontorchef havde ansvaret for rotationen 
i afdelingen og meldte ind via et indmeldingsark en gang ugentligt. Det blev aftalt, at der i rotationen også 
blev taget højde for funktioner og opgaver, der løses bedst ved fysisk tilstedeværelse, samt den enkelte 
medarbejders behov ift. trivsel, fysisk arbejdsmiljø, transport og private forhold.  
 
I 2. fase i juni (50 % fremmøde) fortsatte SIK efter samme princip med rotation og indmelding ugentligt.  
Ved fuld genåbning efter sommerferien var der i chefgruppen fokus på at få alle medarbejdere godt tilbage 
på arbejdspladsen og på at genetablere sammenhængskraften på tværs. Følgende initiativer understøttede 
reboarding: 

• Skabelon for reboardingsamtaler sendt til alle personaleledere. 
• Fokus på at genetablere sociale relationer i afdelingerne og på tværs, bl.a. med medarbejderdag, 

hvor der var god tid og plads til relationsskabende aktiviteter. 
• Planlægning af to SIK Academy moduler inden for strategiske områder, hvor medarbejderne blev 

sat sammen i hold på tværs af afdelinger. 

Evaluering af fysisk tilbagevenden og reboarding: 
I november 2021 gennemførste SIK en evaluering af den fysiske tilbagevenden til arbejdspladsen. Største-
delen af medarbejderne har haft nemt eller forholdsvist nemt ved at vende fysisk tilbage til arbejdspladsen, 
genoprette faglige og sociale relationer til kolleger og leder, samt oplevet klare rammer og forventinger ifm. 
den fysiske tilbagevenden til arbejdspladsen.  
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Uddybende analyser og vurderinger 

Mål 1: Sikkerhedsstyrelsen medvirker til at styrke håndhævelsen af overtrædelser i forbin-
delse med salg af farlige og ulovlige produkter på online platforme og hjemmesider både 
i EU og Danmark. 
 
Målet er helt opfyldt.  
 
Lattergasloven trådte i kraft 10. juni 2020 og indførte en række begrænsninger på salget af lat-
tergas til private for at dæmme op for særligt unges misbrug af lattergas som rusmiddel. Formålet 
med nærværende evaluering er at undersøge effekten af reglerne og den igangsatte forbyggende 
indsats med henblik på politisk stillingtagen til, om der er behov for at foretage yderligere restrik-
tioner for salget af lattergas til private. 
 
Sundhedsstyrelsen vurderer overordnet, at misbruget af lattergas er faldet siden lovens ikrafttræ-
den, da antallet af henvendelser til Giftlinjen er faldet. På baggrund af Sikkerhedsstyrelsens op-
lysninger er det ligeledes Erhvervsministeriets overordnede vurdering, at lattergasloven har gjort 
det sværere for private forbrugere at anskaffe sig lattergaspatroner til beruselsesformål. Sikker-
hedsstyrelsen anbefaler således, at den nuværende kontrolindsats i form af tilsyn med 
salget både i fysiske butikker og online fortsættes. 
 
Det er dog Sikkerhedsstyrelsens vurdering, at der fortsat foregår handel med lattergaspatroner til 
beruselsesformål, bl.a. via sociale medier og udenlandske medier, og der vurderes derfor at være 
et illegalt marked for salg af lattergas af et vist omfang. 
 
I den forbindelse afdækker evalueringen særligt følgende udfordringer: For det første vurderes 
det på det nuværende lovgrundlag vanskeligt at fælde dom i sager, hvor Sikkerhedsstyrelsen som 
et led i styrelsens kontrol har handlet under skjult identitet, da dette jf. lovgivningen, alene betrag-
tes som forsøg på salg, hvilket ikke er strafbart. Såfremt det ønskes at sikre en effektiv kontrol 
under skjult identitet, vil en mulighed være at indføre en hjemmel i lattergasloven, der muliggør 
straf for forsøg på salg.  
 
For det andet identificerer evalueringen, at private forbrugere kan anskaffe sig lattergas til beru-
selse ved at snyde med CVR-numre. Såfremt det ønskes at styrke kontrollen på området, kan 
lovgivningen skærpes gennem indførslen af en hjemmel, der stiller krav til lattergassælgende 
virksomheder om at kontrollere CVR-numre (herunder branchekoder) på de kunder, der køber 
lattergas. Der er også mulighed for at stille krav til kunder om, at de skal kunne dokumentere 
deres behov for at købe lattergas i store mængder, fx ift. eventuel fødevarevirksomhed. Det be-
mærkes i den forbindelse, at det synes afgørende at sikre, at det erhvervsrettede og legale salg 
af lattergaspatroner fortsat påvirkes i mindst muligt omfang.  
 
For det tredje afdækker evalueringen en problematik omkring gigantpatroner (950 milliliter), som 
er forbudt at sælge til private, men som alligevel kan observeres henkastet i det fri og i enkelte 
tilfælde også konstateres til salg til private, hvilket indikerer, at også gigantpatroner misbruges til 
beruselse. 
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Mål 2: Sikkerhedsstyrelsen bygger videre på anvendelsen af kunstig intelligens til over-
vågning af internettet. 
 
Målet er helt opfyldt. 
 
Idriftsættelse af SAFE 
For at styrke myndighedernes kontrol med farlige og ulovlige produkter online har Sikkerhedssty-
relsen fået finansiering fra EU-Kommissionen (DG GROW) til udvikling af et fælleseuropæisk di-
gitalt værktøj, SAFE, der ved hjælp af kunstig intelligens kan screene internettet. SAFE søger 
specifikt efter produkter notificeret i de fælles EU-databaser RAPEX og ICSMS og sender resul-
taterne ud til de relevante markedsovervågningsmyndigheder. Finder SAFE eksempelvis et farligt 
stykke legetøj på en spansk hjemmeside, bliver de spanske myndigheder orienterede. I løbet af 
2021 blev SAFE færdigudviklet, testet og sat i drift af ministeren den 1. december.  
 
Udviklingsprojektet er forløbet planmæssigt bl.a. som følge af stram leverandørstyring, hvor der 
løbende er fulgt op på leverancerne fra den eksterne IT-udvikler. Det tætte samarbejde mellem 
udvikleren og SIK har betydet, at tekniske udfordringer hurtigt er blevet adresseret og løst. Sam-
tidig har SIK været i tæt dialog med en referencegruppe bestående af markedsovervågningsmyn-
digheder i Holland, Finland og Estland, der har hjulpet med sparring og test af SAFE. Dette sam-
arbejde har også betydet, at SAFE løbende er blevet tilpasset ud fra brugernes behov, og nye 
features er blevet inkluderet.   
 
SAFE anvendes ved udgangen af 2021 af 48 myndigheder på tværs af 16 EU/EFTA-lande. Sam-
tidig står myndigheder fra yderligere 3 EU-lande på spring for at anvende SAFE. En indledende 
brugerundersøgelse har vist, at SAFE udgør en markant opgradering af myndighedernes mulig-
hed for at føre kontrol med farlige produkter online, og at digitale værktøjer som SAFE er afgø-
rende for omfattende og ensartet kontrol på tværs af det indre marked. Værktøjet kommer både 
de europæiske forbrugere til gavn og bidrager til fair konkurrence for europæiske virksomheder. 
Sikkerhedsstyrelsen arbejder i 2022 på at etablere en langsigtet driftsmodel for SAFE, hvor om-
kostningerne til den videre drift af SAFE bliver dækket af de involverede myndigheder. Sikker-
hedsstyrelsen er pt. i dialog med DG GROW om deres fremtidige rolle i forhold til værktøjet og 
mulighederne for midlertidig finansiering. 
 
Udvidelse af AIME med kontekstforståelse 
Baseret på erfaringerne med AIME-søgninger fra testforløbene med øvrige danske myndigheder 
har Sikkerhedsstyrelsen udviklet et kontekstforståelsesmodul i AIME. Det har gjort AIME i stand 
til at relatere produkter og ydelser på nettet til en specifik markedsføringskontekst, eksempelvis 
lattergas, som sælges sammen med alkohol, eller hvor der reklameres for produkter, der anprises 
for at kunne forebygge corona. 
Videreudviklingen af AIME med modulet ”kontekstforståelse” er foregået som en agil udviklings-
metode med sprints af 2 ugers varighed.  
 
Udvidelsen af AIME med kontekstsøgning er sket i form af en søgetype, som fungerer på lige fod 
med fx populationssøgning og produktsøgning. Denne blev idriftsat i uge 51. 
Kontekstsøgningen består af to typer af søgninger, henholdsvis servicesøgninger og produktkom-
binationssøgninger.  
 
Ved servicesøgninger søges der efter forskellige typer af ydelser/services. Funktionen klassifice-
rer på den baggrund hjemmesider, der tilbyder ydelser/services på samme måde, som den klas-
sificerer hjemmesider, ”der sælger” under produktsøgninger. Denne løsning kan fx anvendes til 
at identificere, om virksomheder reklamerer med at være autoriserede. Resultater fra søgningen 
kan holdes op imod autorisationsregisteret, og der kan tages proaktiv aktion på reklamations-
sagerne.   
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Ved produktkombinationssøgninger søges der på et produkt solgt i kombination med et andet 
produkt. I løsningen er der tilføjet mulighed for en mere avanceret søgning, med fx søgning på 
synonymer og/eller flere søgeord på samme tid.  
 
Der arbejdes i 2022 videre på at forfine træfsikkerheden på disse elementer. Det forventes lige-
ledes at igangsætte flere udviklingstiltag med fokus på at filtrere resultater ud fra produktspecifi-
kationer, således kontekstforståelsen også kan anvendes i forbindelse med søgninger på fx ud-
gangsstoffer og e-cigaretter. Endelig skal servicesøgningerne videreudvikles med bl.a. automati-
seret opslag i autorisationsregistret. 
 
 
 
Mål 3: Sikkerhedsstyrelsen sætter nye rammer for tilsyn, der baserer sig på virksomhe-
dens forhold, og fremmer virksomhedernes muligheder for at efterlevere regler. 
 
Målet er helt opfyldt.  
 
Sikkerhedsstyrelsen (SIK) har afsøgt muligheden for at optimere vores tilsyn gennem berigelse 
med data fra Erhvervsstyrelsens (ERST) risikomodeller (SVIG). Målretning af tilsyn foretages ud 
fra en risikobaseret vurdering af, hvor der er størst risiko for overtrædelser. 

Sikkerhedsstyrelsen har, på baggrund af datasamarbejdet med ERST, foretaget to særskilte ana-
lyser for at vurdere potentialet for at optimere datamodelleringen i SIK. Den ene analyse er af-
grænset til et enkelt forretningsområde i samfundet – kiosker. Dette område har gentagende 
gange været et fokusområde i SIK på baggrund af tilbagemeldinger fra SIK’s tilsynsførende.  
Den anden analyse er ikke afgrænset, men baserer sig på SIK’s samlede tilsynsresultater. For-
målet med denne analyse er at kunne udtale sig mere generelt om værdien i at benytte henholds-
vis grunddata og SVIG-score fra ERST.  

Det kan konkluderes, at SVIG-scoren alene kan forbedre planlægningen af tilsyn hos kiosker. 
Den optimale løsning er at benytte SVIG-scoren som en databerigelseskilde, da dette giver både 
en god præcision og recall-score på overtrædelsessager. 

Baseret på resultaterne er øvelsen gentaget på et større tværgående datasæt, der ikke er af-
grænset til kiosker. Resultatet af denne analyse er, at der ikke opnås yderligere performance ved 
inkludering af SVIG-scoren. Efter samtale og ”studietur” hos Erhvervsstyrelsen forstås det, at det 
er en gensidig konstatering. Analysen viser, at der umiddelbart er en positiv sammenhæng mel-
lem sandsynligheden for overtrædelse på tilsynet og SVIG-score. Baseret på dette konkluderes 
det, at modellerne forsat skal køre på grunddata fra ERST (CVR-oplysninger), men SVIG-scoren 
i sig selv ikke giver merværdi. Det anbefales, at SIK starter et dataspor med henblik på at få 
adgang til et bredere udsnit af grunddata fra ERST/SKAT (fx regnskabsdata). 
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Mål 4: Sikkerhedsstyrelsen skaber rammer for, at virksomhederne enkelt kan efterleve 
reglerne igennem egenkontrol, certificering og en auditbaseret tilgang til kontrol. 

Målet er helt opfyldt. 
 
Sikkerhedsstyrelsen har etableret et samarbejde med Energistyrelsen (ENS) om udvikling af et 
kontrolkoncept samt datadeling. Dertil er der udarbejdet et proof of concept (POC) for, at de god-
kendte kontrolinstanser (GKI) anvender SIK’s inddateringssystem (SIDIS) til opsamling/indtast-
ning af data på VE-ordningen, som hører ind under ENS’ område. I forlængelse heraf er der 
udarbejdet en handlingsplan for den efterfølgende dataudveksling. 
 
Som et første forsøg på at udvikle et kontrolkoncept, der er baseret på egenkontrol, certificering, 
datasamarbejde og en auditbaseret tilgang gennemføres der en analyse af mulighederne for at 
ændre autorisationsloven. Derfor foretages en analyse af, hvordan der kan skabes en moderne 
juridisk ramme for et kontrolkoncept. 
 
Der er efter udarbejdelse af POC’en aftalt idriftsættelse af løsningen med ENS, og vi er på nuvæ-
rende tidspunkt længere end stadiet for udarbejdelse af handlingsplan jf. kriterier for helt opfyldt.  
 
Handlingsplan: 

1. Samarbejdsaftale – ligger til godkendelse hos ENS 
2. Afklaring af finasiering i forhold til merudgifter for dataudvekslingsløsningen 
3. Oprettelse af felter i SIDIS (GKI) – er udført 
4. ENS opretter blanketter på VIRK.dk – er udarbejdet med hjælp fra SIK, mangler ENS’ 

arbejde på VIRK.dk 
5. Oprettelse og bestilling af API hos SIK’s eksterne leverandør – er bestilt og klargjort, 

mangler tilbagemelding fra ENS, herfra tager det ca. en uge før løs-ningen til dataud-
veksling er klar  

Der er allerede tilføjet ekstra felter i SIDIS-løsningen, hvor de godkendte kontrolinstanser kan 
inddatere i SIK’s system. 
 
Løsningen med dataudvekslingen igangsættes, så snart ENS i samarbejde med ERST har etab-
leret den blanket, de autoriserede virksomheder skal udfylde på VIRK.dk. Det forventes, at blan-
ketterne er klar til idriftsættelse ultimo 2022. Sidste tilbagemelding fra ENS er, at de forventer at 
være klar i løbet af februar, hvorefter SIK’s leverandør skal bruge ca. en uge til idriftsættelse af 
dataudstilling. Denne opgave er bestilt og igangsættes, så snart ENS er klar.  
 
Der er aftalt betaling med ENS for merudgifter i forbindelse med udviklingen af løsningen til da-
tadeling. Datadelingen bliver et API (Application programming interface), hvor ENS kan trække 
data direkte fra SIDIS og dermed få indblik i de rapporter, hvor forretningsområdet ”VE” er tilføjet, 
og hvor KLS’et dermed er gennemgået for VE.  
 
Sikkerhedsstyrelsen er klar til at sætte udviklingen af API’et i gang og har aftalt med leverandø-
rerne af API (Application programming interface), at udviklingen sættes i gang, så snart ENS er 
klar med VIRK.dk.  
 
Der er udarbejdet en analyse, som kortægger gældende ret, Sikkerhedsstyrelsens praksis og 
administration heraf samt som beskriver en fremtidig model for kontrol af autoriserede virksom-
heder. Analysen konkluderer, at det nuværende regelsæt i og omkring autorisationsloven i vid 
udstrækning allerede hjemler mulighed for at kontrollere virksomhedernes arbejde og sanktionere 
mangler ved udført installationsarbejde. Der er samtidig redegjort for, hvilke specifikke hjemler 
der skal ændres og ophæves i den nye autorisationslov.  
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I analysen er der ligeledes redegjort for en fremtidig kontrolmodel, der bygger på et skifte fra 
kontrol af systemer til kontrol af data, processer og installationer.  
 
Med afsæt i analysen foreslås det på kort sigt, at de muligheder, der ligger i den nuværende 
autorisationslov i sammenspil med faglige hovedlove, sættes i drift. Herved indsamles det nød-
vendige datagrundlag, der på længere sigt skal kvalificere et oplæg til en ny kontrolmodel yderli-
gere. Modellen skal justeres og tilpasses i løbende samarbejde med interessenterne. Data og 
interessentinddragelsen skal udgøre fundamentet i en ny, moderne og fremtidssikret autorisati-
onslov. Der er således i januar igangsat metodeudvikling, hvor dataindsamling og ny praksis i 
forhold til kontrol med autoriseredes arbejde er i fokus. 

 

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

Forventninger til det kommende år 
Beløb i mio. kr. 

Regnskab 
2021 

Budget  
2022* 

Bevilling og øvrige indtægter -157,2 -157,1 
Udgifter 161,2 159,8 
Resultat 3,9 2,7 

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.  

 
På baggrund af bevilling og gasafgift fastsat på Finansloven for 2022 samt budgetterede gebyr-
indtægter på øvrige områder er det jf. Grundbudget 2022 styrelsens forventning, at det planlagte 
aktivitetsniveau vil resultere i et merforbrug på 2,7 mio. kr., som inddækkes ved træk på egenka-
pitalen.  
 
Siden indmelding af Grundbudget 2022 er der kommet positiv afklaring på Sikkerhedsstyrelsens 
deltagelse i et 2-årigt projekt finansieret af ”Brexittilpasningsreserven”. Herudover forventes også 
i 2022 tilgang af nye forretningsområder (mest aktuelt markedsovervågningsaktiviteter fra andre 
myndigheder i forlængelse af tilgængeligshedsdirektivet), hvilket samlet set forventes at påvirke 
resultatet for 2022 positivt pga. synergigevinster og bidrage til dækning af styrelsens fællesudgif-
ter (overhead).  
 

Sikkerhedsstyrelsen vil i 2022 arbejde videre med at implementere og udleve strategien. Som led 
i dette vil vi i 2022 opstille nogle mål for 2023 og 2024, der skal medvirke til at sikre, at vores 
strategi bliver ført ud i livet. Sikkerhedsstyrelsen vil desuden fremhæve følgende faglige opgaver 
for 2022: 

Brexit Adjustment Reserve 
EU blev i januar 2020 enig om at afsætte 5 mia. EUR til at hjælpe medlemsstaterne med at afbøde 
de konsekvenser, Brexit har for de enkelte stater. Med Brexit er der ikke længere garanti for, at 
varer produceret i eller importeret via Storbritannien lever op til de europæiske regler for produkt-
sikkerhed eller certificering. Sikkerhedsstyrelsen har derfor spillet ind med en løsning til Brexittil-
pasningsreserven.  
 
Løsningen består af en iværksættelse af øget markedsovervågnings- og kontrolindsats målrettet 
produkter fra Storbritannien og certifikater udstedt i Storbritannien før Brexit. Dette skal fremad-
rettet sikre, at danske forbrugere ikke udsættes for fare eller sundhedsrisici, når de handler via 
hjemmesider og platforme med base i Storbritannien, køber produkter produceret i Storbritannien 
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eller som sendes ind i EU via Storbrittanien. Samtidig skal indsatsen forhindre, at danske virk-
somheder udsættes for unfair konkurrence fra virksomheder, der kan se en mulighed i at slække 
på produktsikkerheden for at reducere sine omkostninger. Indsatsen foreslås gennemført i 9 kom-
plementerende spor med en understøttende kommunikationsindsats og risikomodellering.   

Brexit-programmet vil i 2022 fokusere på udvikling og forbedring af nye og eksisterende teknolo-
gier for at fremme automatiseringen af sagsbehandlingsprocesserne og styrke effektiviteten af 
kontrolindsatserne i markedsovervågningsdelen for at sikre et fortsat højt kontrolniveau efter 
2023. Derudover vil Sikkerhedsstyrelsen undersøge og etablere mulige samarbejder med såvel 
danske som internationale interessenter for blandt andet at indhente data til understøttelse af 
formålet. 

Den grønne omstilling 
Behovet for en grøn omstilling af samfundet får stor og gennemgribende indflydelse på alle dele 
af samfundet og i høj grad også på Sikkerhedsstyrelsens opgavevaretagelse. Danmark står over 
for en massiv udvikling i brugen af grøn gas som energikilde. Regeringen har i december 2021 
fremlagt et udspil med 1,25 milliarder til udvikling af ”Power-to-X” teknologi, der omdanner grøn 
el til brændstoffer. Fremtidens grønne brændstoffer skal styrkes med i alt 14 initiativer. Det vil 
skabe store, grundlæggende forandringer i energiinfrastrukturen og anvendelsesscenarierne i de 
kommende år. Sikkerhedsstyrelsen skal bidrage til ansvarlig, bæredygtig og grøn erhvervsudvik-
ling med løsninger og en myndighedsudøvelse, der følger med den grønne omstilling i samfundet. 
SIK har således et medansvar for, at udviklingen ikke bliver bremset pga. uklar eller utilstrækkelig 
regulering, ligesom vi har et ansvar for, at udviklingen foregår på et sikkert og trygt grundlag for 
både forbrugere og virksomheder.  
 

                         

Der er i efteråret 2021 udarbejdet en analyse af nuværende og kommende opgaver på gassik-
kerhedsområdet, og Sikkerhedsstyrelsen har allerede igangsat en række initiativer for at imøde-
komme de skitserede udfordringe. Således arbejder vi i 2022 videre med disse initiativer, herun-
der prioritering og digitalisering af sagsgange og tilsyn, kompetenceudvikling og initiativ til konso-
lidering af myndighedsansvar. I arbejdet med ny grøn gas og kortlægningen af eksisterende op-
gaver er det blevet tydeligt for Sikkerhedsstyrelsen, at det er afgørende at intensivere samarbej-
det med andre aktører og myndigheder på området. 
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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 2021.  
 
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 delvist afviklet i 2021 
med 7,4 mio. kr. Den resterende del af hensættelsen er budgetteret afviklet i 2022. Den tilbage-
førte del af hensættelsen har, som budgetteret for 2021, påvirket positivt til resultatet/resultatop-
gørelsen i 2021 med +7,4 mio. kr. 
 
Der indgår i regnskabet en samlet hensættelse til sagsomkostninger i forbindelse med igangvæ-
rende sagsanlæg (særligt på tobaks- og e-cigaretområderne) på 2,2 mio. kr. I forhold til regnska-
bet for 2020 er der tale om en nettoopskrivning af hensættelsen på 1,3 mio. kr.  
 
Der indgår i regnskabet for 2021 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 2021 for hovedkonto 08.22.41 
Beløb i mio. kr. 
            2020 

 
            2021 B2022* 

Note Ordinære driftsindtægter    
       Bevilling -101,7 -108,9 -91,5 

 

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

   
-1,1 -0,3 -1,3 
-1,5 0,0 0,0 

       Tilskud til egen drift -0,4 -0,6 -0,8 
       Gebyrer  -43,7 -46,9 -62,9 
 Ordinære driftsindtægter i alt  -148,4 -156,7 -156,5 
 Ordinære driftsomkostninger 

  
 

 
 

      Ændring i lagre/vareforbrug  
 

 
 

0,0 
 

 
 

0,0 
 

0,0 
 

       Forbrugsomkostninger:     

             Husleje 4,3 4,0 4,2 
             Andre forbrugsomkostninger 0,0 0,0 0,0 
       Forbrugsomkostninger i alt 4,3 4,0 4,2 

 
 
      Personaleomkostninger:  

 
 

 
             Lønninger 78,2 87,0 84,6 
             Pension 11,9 13,3 14,9 
             Lønrefusion -3,1 -2,6 -1,1 
             Andre personaleomkostninger -0,2 0,3 0,9 
      Personaleomkostninger i alt 86,7 98,0 99,4 
      Af- og nedskrivninger  4,3 6,1 7,8 
      Internt køb af varer og tjenesteydelser 8,8 10,5 9,7 
      Andre ordinære driftsomkostninger  39,9 39,0 35,3 
 Ordinære driftsomkostninger i alt  144,0 157,6 156,4 
   

  
 

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

  
 

       Finansielle indtægter  0,0 0,0 0,0 
       Finansielle omkostninger  0,8 1,0 1,0 
 Resultat før ekstraordinære poster  -1,4 3,9 2,7 
 Ekstraordinære poster 

  
 

       Ekstraordinære indtægter 0,0 0,0 0,0 

       Ekstraordinære omkostninger 0,0 0,0 0,0 
 Årets resultat (negativt beløb = overskud) -1,4 3,9 2,7 

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. 
* Jf. indmeldt Grundbudget 2022.  

 



  

26 

 

 
Som det fremgår af resultatopgørelsen har der i 2021 været et samlet merforbrug på driftsbevil-
lingen på 3,9 mio. kr. 
 
Ved Prognose 3 pr. 30.09.21 blev der indmeldt et forventet balancerende resultat på 0,0 mio. kr. 
I forhold til Sikkerhedsstyrelsens ordinære driftsindtægter på 156,7 mio. kr., er der tale om en 
afvigelse i årsresultatet på 2,5 %. 

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 2021  

 Beløb i mio. kr. 
Årets resultat (underskud) -3,9 
      Disponeret til bortfald                                 0  
      Disponeret til udbytte til statskassen                                 0 
      Disponeret til overført overskud -3,9 
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3.3 Balancen 
Sikkerhedsstyrelsens balance pr. 31.12.21 for hovedkonto 08.22.41. 
 

Balance pr. 31.12.21 
Beløb i mio. kr. 

      Aktiver 2020 2021        Passiver 2020 2021 
Note Anlægsaktiver    Note Egenkapital   

1 Immaterielle anlægsaktiver      Reguleret egenkapital (startkapital) -1,5 -2,9 

  Færdiggjorte udviklingsprojekter 7,9 12,8    Opskrivninger - - 

  Erhvervede koncessioner, patenter m.v. 3,0 2,4    Overført overskud (gebyrvirk.) 32,2 36,7 

  Udviklingsprojekter under opførelse 0,2 0,6    
Overført overskud (øvrige områ-
der) -47,6 -48,1 

  Immaterielle anlægsaktiver i alt 11,1 15,8    Egenkapital i alt -16,9 -14,3 

2 Materielle anlægsaktiver         

  Grunde, arealer og bygninger 1,7 1,6       

  Transportmateriel 0,6 0,5  3 Hensatte forpligtelser -14,1 -8,7 

  Produktionsanlæg og maskiner - -       

  Inventar og IT-udstyr 3,0 2,2       

  Igangværende arbejder for egen regning - -    Langfristede gældsposter   

  Materielle anlægsaktiver i alt 5,3 4,3    FF4 Langfristet gæld -17,0 -20,7 

  Finansielle anlægsaktiver      Donationer - - 

 Statsforskrivning 1,5 2,9    Prioritets gæld - - 

 Finansielle anlægsaktiver i alt 1,5 2,9   Anden langfristet gæld - - 

  Anlægsaktiver i alt 17,9 23,0   Langfristet gæld i alt -17,0 -20,7 

  Omsætningsaktiver         

  Varebeholdninger - -    Kortfristede gældsposter    

 Tilgodehavender 11,1 10,2    
Leverandører af varer og tjeneste-
ydelser -17,0 -10,1 

  
Tilgode vedr. ressortændring 
Periodeafgrænsningsposter 

- 
0,3 

- 
0,2    Anden kortfristet gæld -2,7 -2,9 

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

  Likvide beholdninger      
Igangværende arbejder for frem-
med regning - -1,6 

 FF5 Uforrentet konto 47,8 54,9   Reserveret bevilling - - 

 FF7 Finansieringskonto 7,6 -21,3   Periodeafgrænsningsposter -3,6 -2,2 

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

 Likvide beholdninger i alt 55,5 33,6   Kortfristet gæld i alt  -36,7 -23,3 

  Omsætningsaktiver i alt 66,8 44,1    Gæld i alt -53,7 -44,0 

 Aktiver i alt 84,7 67,1    Passiver i alt -84,7 -67,1 

 

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.  
 
Egenkapitalforklaring 
Beløb i mio. kr. 2020 2021 
   Egenkapital primo 15,5 16,9 
    
  Startkapital primo 1,5 1,5 
+  Ændring i startkapital 0,0 1,4 

  Startkapital ultimo 1,5 2,9 
    

 

 Overført overskud primo 
+ Overført overskud ifm. kontoæn-
dring 

14,0 
 

0,0 

15,4 
 

0,0 
+  Overført fra årets resultat 1,4 -3,9 

  Overført overskud ultimo 15,4 11,4 
    
  Egenkapital ultimo 16,9 14,3 
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.   
 
Sikkerhedsstyrelsens samlede egenkapital udgør ved udgangen af 2021 14,3 mio. kr. inkl. start-
kapital. Det akkumulerede overførte overskud udgør 11,4 mio. kr., og er sammensat af akkumu-
lerede underskud på 36,7 mio. kr. vedrørende de gebyrfinansierede aktivitetsområder samt ak-
kumulerede overskud på 48,1 mio. kr. vedrørende øvrige aktivitetsområder.  
 

3.5 Likviditet og låneramme 
Sikkerhedsstyrelsen har i 2021 ikke overskredet disponeringsreglerne/lånerammen.  

 
Oversigt over udnyttelse af lånerammen 
Beløb i mio. kr.  2020 2021 
Sum af immaterielle og materielle aktiver 16,4 20,1 
Låneramme 20,1 21,1 
Udnyttelsesgrad 81,7 % 95,4 % 

 

Den regnskabsmæssige værdi af immaterielle og materielle anlægsaktiver udgør pr. 31.12.21 
20,1 mio. kr., mens den langfristede gæld udgør 20,7 mio. kr. Differencen på 0,6 mio. kr. mel-
lem den reelle værdi af immaterielle og materielle anlægsaktiver og den langfristede gæld skyl-
des anlægsbevægelser i 4. kvartal, hvor den endelige låne-/likviditetstilpasning, jf. vejledningen 
på området, er foretaget efter regnskabsafslutningen. 
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3.6 Opfølgning på lønsumsloft 
Opfølgning på overholdelse af lønsumsloftet samt opgørelse af akkumuleret lønsumsopsparing 
(akkumuleret uudnyttet lønsumsloft) pr. 31.12.21 for hovedkonto 08.22.41.  
 

Opfølgning på lønsumsloftet 

Beløb i mio. kr.  
Akk. opspa-

ring ult. 
2019 

2020 2021 

 

Lønsumsloft: 
   

   Lønsumsloft (FL)  78,2 82,8 
   Lønsumsloft (TB, aktstykker m.v.)  *10,8 **13,0 
Lønsumsloft i alt  89,0 95,8 
    
Lønforbrug:    
   Samlet lønsumsforbrug  86,7 98,0 
   Lønsum uden for lønsumsloft   0,0 0,0 
Lønsum indenfor lønsumsloft  86,7 98,0 
Årets opsparing  2,3 -2,2 
Akkumuleret opsparing ultimo året /  
(akkumuleret uudnyttet lønsumsloft) 9,0 11,3 9,1 

*TB består af: Overførsel 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. 
**TB består af: Lønsum til e-cigaretter og tobak 10,5 mio. kr., forlængelse af kontrolindsats  vedr. overvågning af virksom-
hedernes efterlevelse af retningslinjer vedr. COVID-19 restriktioner 1,1 mio. kr. (marts – juli), udgangsstoffer til eksplosiv-
stoffer 1,2 mio. kr. og emission af motorkøretøjer 0,2 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 153,3 161,2 
-3,9 11,4 

Indtægt. 44,4 48,3 

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

 



  

30 

 

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. 01.01.21 18,4 6,4 0,2 24,9 
Primokorrektioner og flyt. mellem bogføringskredse - - - - 

Tilgang 8,5 0,7 0,3 9,5 

Afgang -5,3 -0,2 - -5,5 
Kostpris pr. 31.12.21 21,6 6,8 0,6 29,0 

Akkumulerede afskrivninger 31.12.21 -8,8 -4,4 - -13,2 
Akkumulerede nedskrivninger 31.12.21 - - - - 
Akkumulerede af- og nedskrivninger 31.12.21 -8,8 -4,4 0,0 -13,2 

Regnskabsmæssig værdi pr. 31.12.21 12,8 2,4 0,6 15,8 

     
Årets afskrivninger -3,6 -1,2 - -4,8 

Årets tilbageførte afskrivninger ifm. afgang 5,3 0,2 - 5,5 

Årets nedskrivninger - - - - 
Årets af- og nedskrivninger 1,7 -1,0 0,0 0,6 

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. 

G
runde, 

arealer og 
bygninger 

Trans-
portm

ate-
riel 

Inventar 
og IT-ud-

styr 

I alt 
 

Kostpris pr. 01.01.21 1,9 1,1 3,7 6,7 
Primokorrektioner og flytning ml. bogf.kredse - - - - 

Tilgang  0,0 0,3 0,0 0,3 

Afgang 0,0 0,0 0,0 0,0 

Kostpris pr. 31.12.21 1,9 1,4 3,7 7,0 
Akkumulerede afskrivninger -0,4 -0,8 -1,5 -2,7 
Akkumulerede nedskrivninger - - - - 

Akkumulerede af- og nedskrivninger 31.12.21 -0,4 -0,8 -1,5 -2,7 
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Regnskabsmæssig værdi pr. 31.12.21 1,6 0,5 2,2 4,3 
Årets afskrivninger -0,2 -0,3 -0,7 -1,2 
Årets tilbageførte afskrivninger ifm. afgang 
 

- - - - 

Årets nedskrivninger - - - - 

Årets af- og nedskrivninger -0,2 -0,3 -0,7 -1,2 

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 2020 Regulering Ultimo 2021 
Reetablering lejemål 0,4 0,4 0,8 
Evt. gebyrtilbagebetaling, HE-ordning 11,9 -7,4 4,5 
Retssagshensættelse 0,9 1,3 2,2 
Resultatløn 0,6 0,1 0,7 
Afskedigede medarbejdere 0,5 0,2 0,7 
Hensatte forpligtelser i alt 14,1 -5,4 8,7 

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 overtog Sik-
kerhedsstyrelsen en hensættelse på 11,9 mio. kr. til evt. tilbagebetaling af overdækning på geby-
rer 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 
gebyrnedsættelse pr. 01.01.17, kunne bringes i balance ift. det 4 årige balancekrav.  
Hensættelsen er delvist afviklet i 2021 og restafvikles i 2022. 
 

Note 4: Eventualforpligtelser 
Sikkerhedsstyrelsen har ingen eventualforpligtelser pr. 31.12.21 
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4.2 Indtægtsdækket virksomhed (IDV) 
Sikkerhedsstyrelsen har ikke udført IDV-aktiviteter siden 2017. 
 
 
Akkumuleret resultat for Indtægtsdækket virksomhed (IDV) 

Mio. kr.  
Ultimo 
2018 

Ultimo 
2019 

Ultimo 
2020 

Årets re-
sultat 
2021 

Ultimo 
2021 

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

 
 
4.3 Gebyrfinansieret virksomhed 
Sikkerhedsstyrelsen administrerer gebyrfinansieret virksomhed inden for følgende områder: 
 
Gassikkerhed - gasafgift 
Aktiviteterne omkring gassikkerhed finansieres hovedsageligt af gasafgiften. Gasafgiften er i 2021 
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 2021 fastsat til 7,7 mio. jf. FL21 § 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 opkrævet med hjemmel i § 18 i lovbekendtgø-
relse nr. 30 af 11. januar 2019 om autorisation af virksomheder på el-, vvs- og kloakinstallations-
området  
 
E-cigaretter, nye kategorier af tobaksvarer og urterbaserede rygeprodukter – 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 lovbekendtgørelse nr. 1876 
af 20. september 2021 af lov om elektroniske cigaretter m.v. 
 
Tobaksvarer (alm. tobak) – tobaksgebyr  
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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 lovbekendtgørelse nr. 1489 af 18. juni 2021 af lov om tobaksvarer m.v. 

 
Tatoveringsordning – registrerings- og vejledningsgebyr samt gebyr for opfølgende tilsyn 
Aktiviteterne omkring tatoveringsordningen finansieres af et årligt registreringsgebyr hos registre-
rede tatoveringssteder samt gebyr for opfølgende tilsynsbesøg på tatoveringsstedet efter udste-
delse af påbud. Gebyrerne skal dække Sikkerhedsstyrelsen omkostninger til administration af 
ordningen, markedskontrollen og vejledningsindsatsen på området. Gebyrerne opkræves med 
hjemmel i lov nr. 695 af 8. juni 2018 ”Tatoveringslov”. 
 

Afgifts- og gebyrfinansieret virksomhed - indtægter og omkostninger  
Beløb i mio. kr. 
Negativt beløb = underskud 

Gebyr- 
indtægter 

Omkost- 
ninger 

Årets  
Resultat  

Gassikkerhed – gasafgift 7,7 8,7 -1,0 
Eleftersynsordning – eleftersynsgebyr 6,8 5,7 1,2 
Huseftersynsordningen 12,5 12,5 0,0 
Autorisationer – autorisationsgebyr 4,5 6,2 -1,6 
E-cigaretter, nye kat. tobak og urter – e-cigaretgebyr 4,7 5,0 -0,4 
Tobaksvarer (alm. tobak) - tobaksgebyr 7,5 9,4 -1,9 
Tatoveringsordningen  3,2 3,9 -0,7 
Gebyrfinansieret virksomhed i alt 46,9 51,4 -4,4 

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.  
 

Akkumuleret resultat af afgifts- og gebyrfinansieret virksomhed 

Beløb i mio. kr. Resultat 
2018 

Resultat 
2019 

Resultat 
2020 

Resultat 
2021 

Akkumuleret  
båndlagt  

egenkapital 
(seneste 4 år) 

Akkumuleret  
båndlagt  

egenkapital 
(alle år) 

Gassikkerhed -1,0 -3,1 -1,3 -1,0 -6,3 -8,3 
Eleftersynsordningen -1,9 0,2 -0,5 1,2 -1,1 -3,0 
Huseftersynsordningen* -7,0 -3,7 -6,9 0,0 -17,5 -5,9 
Autorisationsordningen -1,2 -1,7 -2,4 -1,6 -7,0 -8,4 
E-cigaretter, nye kat. tobak 
og urter 

-4,5 -3,7 0,4 -0,4 -8,1 -5,2 

Tobaksvarer (alm. tobak) -0,2 -0,4 -0,7 -1,9 -3,2 1,7 
Tatoveringsordningen -2,1 -2,7 -1,9 -0,7 -7,5 -7,5 
Gebyrfin. virksomhed i alt -17,7 -15,2 -13,3 -4,4 -50,7 -36,7 

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.   
 
* I forbindelse med ressortoverførsel af Huseftersynsordningen fra Erhvervsstyrelsen har Sikkerhedsstyrelsen overtaget 
en hensættelse på 11,9 mio. kr. I 2021 er hensættelsen delvist afviklet med 7,4 mio. kr. 
  
Der tilstræbes jf. Budgetvejledningens regler samlet balance mellem indtægter og udgifter for de 
enkelte ordninger. 
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4.4 Tilskudsfinansierede aktiviteter 
Sikkerhedsstyrelsen har i 2021 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. 2021 

Interne personaleomkostninger til it* 9,5 
8,2 
4,6 
5,0 
4,4 
0,6 

Internt statslig køb af it, herunder Statens IT 
It-systemdrift 
It-vedligehold 
It-udviklingsomkostninger** 
Udgifter til it-varer til forbrug 
It-omkostninger i alt 32,3 

 

Anm.: Opgørelsen over og opslitningen af øvrig drift udgifterne er foretaget jf. ØES ”Kravspecifikation med regnskabs-
rapporter til årsrapporten 2021”. 

*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 
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