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Beretning 

1.1 Præsentation af Miljøstyrelsen 
 

Miljøstyrelsen er en del af Miljøministeriet og er en national myndighed på dele af miljøområdet. 

Miljøstyrelsen arbejder med begrænsning af forurening af luft, jord, vand og hav fra virksomheder 

og borgere, med håndtering og genanvendelse af affald, med regulering af landbrugets 

miljøpåvirkninger, med regulering af kemikalier, bekæmpelsesmidler og visse anvendelser af 

genetisk modificerede organismer. Miljøstyrelsen betjener minister, regering og Folketing ved at 

forberede og administrere lovgivningen på disse områder og varetager herunder godkendelse og 

tilsyn med visse virksomheder og produkter. Begrænsning af forurening sker gennem en lang række 

virkemidler herunder fremme af miljøteknologiske løsninger, bæredygtigt forbrug og produktion, 

grønne indkøb og miljømærker. Miljøstyrelsen løser sine opgaver inden for EU-samarbejdets 

rammer og i dialog og samspil med erhvervslivet og borgerne.  

 

Rammerne for Miljøstyrelsens arbejde beskrives i mission og vision. For en uddybende beskrivelse 

af arbejdet med mål og resultatstyring henvises til resultatkontrakten for 2012, som kan findes på: 

http://www.mst.dk/Om_miljoestyrelsen/ookonomiogstyring/  

 

For en uddybende beskrivelse af Miljøstyrelsen henvises til Miljøstyrelsens hjemmeside mst.dk.  

 

Mission: 

• Vi rådgiver regeringen om miljøindsatsen  

• Vi administrerer og udvikler regler og indsatser nationalt og internationalt  

• Vi arbejder i dialog med borgere, virksomheder og andre myndigheder  

• Vi samler og formidler viden om miljøet 

 

Vision: 

Vi vil øge beskyttelsen af mennesker, miljø og natur – nationalt og internationalt – ved at: 

• Navigere og kommunikere målrettet i en foranderlig verden – på et højt, fagligt niveau  

• Samarbejde åbent, engageret og fordomsfrit – udadtil og indadtil  

• Være troværdige, fremsynede og nytænkende  

• Være en attraktiv og familievenlig arbejdsplads, hvor alle bidrager og gør en forskel 

 

Fra 2012 aflægges der ikke grønt regnskab i Årsrapporten, idet der henvises til den kommende 

Miljøredegørelse i forbindelse med Miljøstyrelsens EMAS certificering, der offentliggøres på 

Miljøstyrelsens hjemmeside: 

http://www.mst.dk/Om_miljoestyrelsen/Organisationvaerdigrundlag/Miljøbevidstearbejdsgange/

Sådan+arbejder+vi+med+miljøet/ 

 

1.1.1 Hovedkonti årsrapporten aflægges for 

 

Årsrapporten aflægges for hovedkonti under FL § 23.2, heraf 23.21 driftsbevilling og øvrige 

bevillinger af typen reservationsbevillinger. For en oversigt henvises der til afsnit 1.5. 
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1.2 Årets faglige resultater 
 

Miljøstyrelsens resultatkontrakt er struktureret ud fra fem strategiske mål, der afspejler områderne 

i Finanslovens tabel 5 og 6.  

 

1.2.1 Strategisk mål 1: Sundt og sikkert Miljø 

 

Miljøstyrelsen arbejder for at sikre, at alle borgere i Danmark har et sundt og sikkert miljø. I 2012 

har der været særligt fokus på at mindske borgernes kemikaliepåvirkning fra farlige stoffer i 

hverdagen, forøge borgernes kendskab til kemikalierisici, reducere luftforureningen med 

kvælstofoxider og mindske borgernes røg- og lugtgener, samt informere om hvordan borgere og 

virksomheder kan agere miljøvenligt.   

 

1.2.2 Strategisk mål 2: Grundlag for grøn vækst og grønt erhvervsliv  

 

Miljøstyrelsen arbejder for at nedbringe landbrugets påvirkning af vandmiljø og natur, og fremme 

bæredygtig udvikling gennem brugen af miljøvenlig teknologi. Det har været Miljøstyrelsens mål at 

sikre, at det er let og attraktivt at være en grøn virksomhed. Der har i 2012 været fokus på at sikre 

grundlaget for grøn vækst, samt at fremtidig miljøregulering er enkel og overskuelig.  

 

1.2.3 Strategisk mål 3: Bæredygtig udnyttelse af ressourcerne 

 

Miljøstyrelsen har arbejdet for at sikre en bæredygtig udnyttelse af ressourcerne. Et grundelement i 

den danske indsats er at øge kvaliteten i affaldsbehandlingen og sikre, at affaldshåndteringen sker 

på en miljøforsvarlig måde med fokus på øget genanvendelse. Endvidere har der været fokus på, at 

der produceres produkter med et lavt ressourceinput og lang levetid, og at der inddrages 

miljøhensyn i design og indkøb. I løbet af året har der været arbejdet målrettet med udarbejdelse af 

en ressourcestrategi.  

 

1.2.4 Strategisk mål 4: EU og internationalt miljøsamarbejde 

 

Miljøstyrelsen arbejder aktivt for et bæredygtigt miljø på nationalt og på globalt plan. Det er 

Miljøstyrelsens mål at deltage aktivt og fokuseret i EU samt i det øvrige internationale 

miljøsamarbejde. Der har været særligt fokus på arbejdet med udformning og implementering af 

EU-lovgivning, og deltagelse i EU-arbejdsgrupper. Danmark havde EU-formandskabet i første 

halvår af 2012, og Miljøstyrelsen har arbejdet målrettet for at indfri de forventninger, der var hertil. 

Der har været nedsat en Task Force i 2012 til afvikling af den internationalt rettede del af det 

danske formandskab, desuden har Miljøstyrelsen arbejdet målrettet med EU’s 7. 

miljøhandlingsprogram.   

 

1.2.5 Strategisk mål 5: Ministerieopgaver - betjening af minister, regering og 

Folketing 

 

Miljøstyrelsen har leveret en rettidig og effektiv ministerbetjening af høj kvalitet. Herigennem har 

Miljøstyrelsen forberedt og bistået ministeren i gennemførslen af relevante politiske beslutninger 

inden for miljøområdet. Miljøstyrelsen har arbejdet for, at lovforslag fremsættes i 

overensstemmelse med regeringens lovprogram og samtidig er af høj faglig og lovteknisk kvalitet. 

Samtidig er det Miljøstyrelsens målsætning, at borgere, virksomheder og øvrige myndigheder 

modtager en hurtig og kompetent betjening og vejledning i Miljøstyrelsens regelsæt. Miljøstyrelsen 

har i 2012 været i løbende dialog med andre myndigheder, borgere og virksomheder via bl.a. direkte 

kontakt, hjemmesiden og et aktivt pressearbejde. 
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1.3 Årets økonomiske resultat 
 
TABEL 1 
MILJØSTYRELSENS HOVED- OG NØGLETAL 

Hovedtal    
(mio. kr.) 2010 2011 2012 
Resultatopgørelse    
Ordinære driftsindtægter 288,2 349,2 370,2 
- Heraf indtægtsført bevilling 279,0 316,6 335,1 
- Heraf eksterne indtægter 9,2 32,6 35,1 
Ordinære driftsomkostninger 294,7 336,8 371,3 
- Heraf løn (personaleomkostninger) 179,0 217,0 223,1 
- Heraf af- og nedskrivninger 4,5 5,5 5,8 
- Heraf øvrige omkostninger 111,2 114,4 142,4 
Resultat af ordinær drift -6,5 12,4 -1,1 
Resultat før finansielle poster -2,3 19,2 4,3 
Årets resultat -2,5 6,7 3,2 
Balance    
Anlægsaktiver 21,8 20,6 17,0 
Omsætningsaktiver 19,4 40,3 40,1 
Egenkapital 30,6 38,3 41,5 
Langfristede forpligtelser 18,5 20,8 17,5 
Kortfristede forpligtelser 146,8 140,6 150,6 
    
Låneramme 27,4 27,2 42,4 
Trækket på lånerammen 21,8 20,0 16,4 
Finansielle nøgletal    
Udnyttelsesgrad af lånerammen 79,6 73,5 38,8 
Negativ udsvingsrate 4,5 4,9 5,4 
Overskudsgrad -0,9 1,9 0,9 
Bevillingsandel 96,8 90,7 90,5 
Opretholdelsesgrad 132,7 236,8 4,9 
Reservationsflow 60,5 52,2 59,8 
Akkumuleret reservationsandel 20,3 18,6 13,2 
Personaleoplysninger    
Antal årsværk 341 408 400 
Årsværkspris (tusinde kr.) 525 531 558 
Lønomkostningsandel 0,6 0,6 0,6 
Lønsumsloft 189,0 226,1 223,9 
Lønforbrug 179,0 216,9 222,9 

 

Resultatet for 2012 på 3,2 mio. kr. er lidt lavere end Miljøstyrelsens forventninger til året, hvilket 

skyldes større afløb på øvrig drift.  

 

Bevillingen har været stigende siden 2010 som følge af overtagelsen af Virksomhedsområdet fra 

Naturstyrelsen i 2011 og regeringens indsats for Grøn omstilling i 2012, hvilket både har medført 

flere driftsindtægter og flere driftsomkostninger.  

 

På lønsumssiden blev årets resultat som budgetteret et mindre overskud på 1,8 mio. kr. Resultatet 

er tilfredsstillende, da Miljøstyrelsen i 2012 gennemførte en afskedigelsesrunde grundet behov for 

kompetencetilpasning for at sikre kompetencematch til en række nye opgaver og reduktioner i 

opgaveomfanget på en række andre områder. Herudover har Miljøstyrelsen i 2012 forberedt sig 

styringsmæssigt på forventede tilpasninger i lønsummen i de kommende år.  Tilpasningen fremgår 

af det let faldende antal årsværk. Den stigende årsværkspris, der forventes normaliseret i de 

kommende år, skyldes bl.a. honoreret merarbejde i forbindelse med EU-formandskabet, 

godtgørelser i forbindelse med fratræden og ændret regnskabspraksis for hensættelse til feriepenge 

og overarbejde, jf. bilag 1 note 4. 

 

Grundlaget for Miljøstyrelsens langsigtede styring af lønsumsanvendelsen er sammenhæng mellem 

budgetårene i planlægningsperioden til og med 2016. De flerårige og indbyrdes forbundne mål 

Tabellen er opstillet iht. 
Økonomistyrelsens 
kravspecifikation af 25. 
februar 2013, der angiver, at 
anlægsaktiver er uden 
statsforskrivningen, og 
omsætningsaktiver er uden 
likvide beholdninger. 

 

Trækket på lånerammen er 
beregnet ud fra 
anlægsinvesteringerne ultimo 
eksklusiv donation. 

 

Opretholdelsesgraden i er 
beregnet på baggrund af 
Navision data, da SKS 
anvender balancen som 
udgangspunkt for 
beregningen og på grund af 
afgang giver balancen ikke 
det rette billede af årets 
afskrivninger jf. note 8 og 9 i 
bilag 1. 
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udgør således grundlaget for den flerårige lønsumsstrategi, der sikrer en stabil og fortløbende 

balance mellem Miljøstyrelsens lønsumsbevillinger og lønsumsforbrug. 

 

Driftsresultatet med et lille overskud på 1,4 mio. kr. vurderes ligeledes at være tilfredsstillende. 

Resultatet betyder, at det samlede overførte overskud eksklusiv lønsum bliver 23,7 mio. kr. for 

2012. Som led i Miljøstyrelsens implementering af effektiv administration i staten indgår 

overskuddet i en flerårig budgetstrategi, hvor overskuddet forventes udmøntet med udgangen af 

2014. Faldet i den akkumulerede reservationsandel indikerer det faktum, at Miljøstyrelsen i året har 

nedbragt den reserverede bevilling fra 70,5 mio. kr. til 53,7 mio. kr., hvilket er tilfredsstillende.  

 

Det markante fald i opretholdelsesgraden for 2012, den stigende låneramme og lave 

udnyttelsesgrad af lånerammen er et udtryk for en forventet forsinkelse i digitalisering af 

miljøgodkendelser og -tilsyn, jf. afsnit 2.2.3. 

 

1.4 Opgaver og ressourcer 
 

1.4.1 Opgaver og ressourcer: skematisk oversigt 
 
TABEL 2 
SAMMENFATNING AF ØKONOMI FOR MILJØSTYRELSENS STRATEGISKE MÅL (MIO. KR.) 

Strategiske mål 
FL 12 
Tabel 6 
Udgifter 

Indtægts-
ført 
bevilling 

Øvrige 
indtægter 

Løn-
omkost-
ninger 

Øvrige 
omkost-
ninger 

Andel af 
årets 
overskud 

1. Sundt og sikkert 
miljø 

48,7 39,4 8,1 26,2 20,9 0,4 

2. Grøn Vækst og grønt 
erhvervsliv 

128,6 104,1 21,4 69,2 55,2 1,0 

3. Bæredygtig 
udnyttelse af 
ressourcer 

37,5 30,3 6,2 20,2 16,1 0,3 

4. Internationalt 
miljøsamarbejde 

56,8 46,0 9,5 30,6 24,4 0,4 

5. Ministerbetjening  142,4 115,3 23,7 76, 7 61,2 1,1 

I alt 414 335,1 68,9 222,9 177,9 3,2 
 

 

1.4.1.1 Strategisk mål 1: Sundt og sikkert miljø 

 

Til dette mål er der anvendt ca. 12 % af Miljøstyrelsens samlede ressourcer i 2012.  

 

I 2012 som led i kemikaliehandlingsplanen har Miljøstyrelsen brugt ressourcer på at mindske 

borgernes kemikaliepåvirkning fra farlige stoffer i hverdagen og øge borgernes kendskab til 

kemikalierisici gennem informationskampagner til forbrugerne, kontrolkampagner, analyse og 

kontrol af en lang række produkter.   

 

Ikke alle miljøfarer er lige synlige, men kan fortsat udgøre en risiko for miljø og sundhed. Vi har 

derfor fokus på, at der skal ske en løbende udfasning af kemikalier med særlig problematiske 

effekter for sundhed og miljø frem mod 2020 med henblik på en faldende eksponering allerede 

frem mod 2015, især blandt børn og gravide. I 2012 har der været et særligt fokus på ny viden om 

hormonforstyrrende stoffer og kombinationseffekter.   
 

1.4.1.2 Strategisk mål 2: Grøn vækst og grønt erhvervsliv  

 

Til arbejdet med Grøn vækst og grønt erhvervsliv er der brugt ca. 31 % af Miljøstyrelsens samlede 

ressourcer i 2012.  

 

Miljøstyrelsen har i 2012 arbejdet aktivt for et innovativt erhvervsliv, der fremmer en bæredygtig 

udvikling gennem brug af miljøteknologi og viden, og for anvendelse af grønne indkøb.   

Miljøstyrelsens samlede 
indtægter og udgifter er 
baseret på forbrug på 
samtlige opgaver og fordelt 
på de strategiske mål ud fra 
en opstillet fordelingsnøgle. 
For sammenhæng til 
produktområderne henvises 
til bilag 2: Årets 
resultatopfyldelse. 
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Der har i 2012 været fokus på, at fremtidig miljøregulering skal ske med fokus på forenkling og 

overskuelighed for at sikre bedst mulige betingelser for danske virksomheder. Desuden skal der ske 

en fortsat brug af partnerskaber med henblik på videndeling som drivkraft i udviklingen af ny 

miljøteknologi. Miljøstyrelsen har arbejdet for, at det er let og attraktivt at være en grøn 

virksomhed, blandt andet med fokus på sagsbehandlingsfristerne.   

 

1.4.1.3 Strategisk mål 3: Bæredygtig udnyttelse af ressourcer 

 

Til arbejdet med bæredygtig udnyttelse af ressourcer er der anvendt ca. 9 % af Miljøstyrelsens 

samlede ressourcer i 2012.  

 

Der har i 2012 været anvendt ressourcer til at øge ressourceeffektiviteten, når det gælder materialer 

i alle brancher gennem bl.a. øget genanvendelse og øget kvalitet i affaldsbehandlingen. Fokus har 

været arbejdet på at sikre en effektiv og forenklet administration af affaldssektoren og at minimere 

samfundsmæssige omkostninger ved en miljømæssig god og bæredygtig affaldshåndtering, bl.a. ved 

at gennemføre en række tilsyn med import/eksport af farligt affald og ved at udarbejde et forslag til 

en ressourcehåndteringsplan for 2013-2018. Ressourcehåndteringsplanen har haft et særligt fokus 

med begrænsning af ressourcetab.  

 

1.4.1.4 Strategisk mål 4: Internationalt miljøsamarbejde 

 

Til arbejdet med Internationalt miljøsamarbejde er der anvendt ca. 14 % af Miljøstyrelsens samlede 

ressourcer i 2012.  

 

Miljøstyrelsen har i 2012 arbejdet aktivt for et bæredygtigt miljø på europæisk og globalt plan, 

særligt i forbindelse med det danske EU formandskab i første halvår af 2012. Miljøstyrelsen har 

deltaget tidligt, aktivt og fokuseret i EU lovgivningsprocesser for at påvirke de EU fælles miljøregler 

i retning af forenkling, innovationsunderstøttelse og fremme af grøn omstilling. Dette har givet 

gode resultater i forbindelse med Rio +20. Der er endvidere opnået enighed om rådskonklusioner 

om ”Strategic Approach to International Chemicals Management (SAICM) og kviksølv i forbindelse 

med EU’s 7. miljøhandlingsprogram. Endelig har Miljøstyrelsen bidraget aktivt til arbejdet med 

EU’s forhandlinger om en global kviksølvkonvention.   

 

1.4.1.5 Strategisk mål 5: Ministerbetjening 

 

Til arbejdet med ministerbetjening er der anvendt ca. 34 % af Miljøstyrelsens samlede ressourcer i 

2012.  

 

Det har i 2012 været Miljøstyrelsens målsætning at levere en rettidig og effektiv ministerbetjening 

af høj kvalitet. I løbet af året er kvaliteten af ministerforelæggelser løbende blevet evalueret.  

 

Miljøstyrelsens hjemmeside er opdateret for at sikre korrekt vejledning af borgere, virksomheder og 

øvrige myndigheder.  
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1.4.2 Redegørelse for reservation 

 

Miljøstyrelsens samlede reservation 2012 bliver på 53,7 mio. kr. jf. nedenstående tabel 3. Heraf 

vedrører de 31,7 mio. kr. 2012 bevillingen. De resterende 22 mio. kr. vedrører aktiviteter fra 

tidligere år. Hovedparten vil blive udmøntet i 2013. Enkelte opgaver bliver dog udbetalt over en 

flerårig periode, da de indgår i afskrivninger på idriftsatte digitale projekter. Der redegøres 

nedenfor for de reservationer som overstiger 1 mio. kr. Der henvises i øvrigt til bilag 7, hvor 

reservationerne under 1 mio. kr. er opgjort. 

 
TABEL 3 
RESERVATION, HOVEDKONTO §23.21.01 

Mio. kr. 
Reserveret 

år 

Reservation 

primo 

Forbrug 

i året 

Reservation 

ultimo 

Forventet 

afslutning 

år 

0. Hjælpefunktioner samt 

generel ledelse og 

administration 

 0,4 0,4 0,5  

Øvrige under 1 mio. kr.  0,4 0,4 0,5 2013 

1. Sundt og sikkert miljø   28,8 24,2 22,8   

NANO 2012   4,1 2013 

LOUS 2012   4,0 2013 

MISU (inkl. Akt. 67) 2012   1,6 2013 

Miljø og Sundhed (MISU) 2011 9,1 4,7 4,4 2013 

MISU, aktstykke 67 2010 2,7 2,7 0,0 2012 

Kemikaliehandlingsplanen 

(KHP)  

2012   5,6 2013 

2011 10,3 10,3 0,0 2012 

Center for Hormon 

forstyrrende stoffer 

2012   2,4 2013 

2011 1,4 1,4 0,0 2012 

2011 3,0 3,0 0,0 2012 

Luftstrategien 2008 1,2 1,2 0,0 2012 

Øvrige under 1 mio. kr.   0,9 0,9 0,7 2013 

2. Grøn vækst og grønt 

erhvervsliv 
  33,8 16,6 26,1   

Projekt Digital Erhverv (PDE) 2012   5,5  2021 

Miljøeffektiv teknologi  
2011 4,0 4,0 0,0 

2012 
2010 4,0 4,0 0,0 

Husdyr – Forbedret IT system 

– (aktstykke) 
2012   1,3 2016 

Husdyr - Forbedret IT system 
2010 2,8 0,0 2,8 

2016 
2009 3,6 0,0 3,6 

Fremme af miljøeffektiv 

landbrugsteknologi  

2011 3,0 0,0 3,0 2013  

2009 7,3 0,0 7,3 
2014 

2008 5,7 5,3 0,4 

Øvrige under 1 mio. kr.   3,4 3,3 2,2 2013 

3. Bæredygtig udnyttelse af 

ressourcerne 
  7,6 7,5 3,8  

Koncern Indkøb 2011 1,2 1,2 0,0 2012 

Reservationer i alt afviger fra 
regnskabstallene i afsnit 3 
pga. afrundinger. 
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Mio. kr. 
Reserveret 

år 

Reservation 

primo 

Forbrug 

i året 

Reservation 

ultimo 

Forventet 

afslutning 

år 

Organisering af affaldssektoren 

2012   2,4 2013 

2011 2,6 2,6 0,0 
2012 

2010 1,1 1,1 0,0 

Bærbare batterier 2009 1,3 1,3 0,0 2012 

Øvrige under 1 mio. kr.   1,4 1,3 1,4 2013 

4. Internationale 

miljøsamarbejde 
  0,2 0,2 0,0   

Øvrige under 1 mio. kr.   0,2 0,2 0,0 2012  

Reservationer i alt   70,8 48,9 53,2  

 

På underkonto 10 er der udskudt aktiviteter for i alt 12,7 mio. kr. De udskudte aktiviteter vedrører 

dels affaldssektoren, hvor de udskudte projekter alle forventes anvendt i 2013 i relation til ny 

ressourcestrategi fase 1 og 2. Dels videreføres midler under ny miljøteknologisk indsats forbundet 

med digitalisering af miljøgodkendelser og -tilsyn, hvor udviklingen systemet først bliver igangsat i 

2013 grundet forsinkelser i projektets gennemførelse. Da midlerne skal afskrives, vil de tidligst være 

udmøntet i 2021. Dels vedrørende en række mindre projekter under 1 mio. kr., jf. bilag 7. 

 

På underkonto 60 Kemikalier, sundhed og miljø videreføres samlet 6,0 mio. kr., der vedrører 

projekter i forlængelse af regeringens PCB handlingsplan, der ikke blev endelig afsluttet i 2012. Der 

udskydes desuden et informationsprojekt. Alle midlerne forventes udmøntet i 2013. 

 

På underkonto 61 kemikalier og nanomaterialer videreføres i alt 8,1 mio. kr. til projekter 

vedrørende både ”liste over uønskede stoffer” (LOUS) og NANO. Projekterne, der for hovedparten 

er kontraktede, forventes alle udmøntet i 2013. 

 

På underkonto 65 Kemikaliehandlingsplanen er der udskudt projekter for i alt 5,6 mio. kr. Midlerne 

forventes udmøntet i 2013. Reservationen vedrører dels en række mindre aftalte initiativer, og dels 

informationsaktiviteter vedrørende ny biocid forordning, der først blev igangsat sent i 2012. Hele 

reservationen vil blive anvendt i 2013.  

 

På underkonto 80 Miljøeffektiv landbrugsteknologi reserveres der 10,7 mio. kr. Midlerne anvendes 

dels til finansiering af sekretariatet for VERA-ordningen (Verification of Environmental 

Technologies for Agricultural Production) dels til projekter for forbedret viden- og 

beslutningsgrundlag om miljøeffektive tiltag på landbrugsområdet. Midlerne forventes udmøntet 

løbende frem til 2014. 

 

I forlængelse af aktstykke 123 af 2009 ”forbedring af sagsbehandling ved miljøgodkendelse af 

husdyrbrug” videreføres 6,4 mio. kr. til afskrivninger på det nu aktiverede forbedrede IT system 

husdyrgodkendelselse.dk. Pengene forventes endelig udmøntet i 2016 i forbindelse med de sidste 

afskrivninger på det aktiverede anlægsaktiv. Der videreføres desuden i forlængelse af aktstykke 32 

af 2012 "Aktstykke om en styrket indsats på husdyrområdet" 1,3 mio. kr. til udvikling af en række 

moduler til it-systemet husdyrgodkendelse.dk med det sigte, at kommunernes afgørelser af 

tillægsgodkendelser og revurderinger bedre understøttes af systemet. Midlerne, der skal aktiveres, 

forventes først fuld afskrevet i 2020. 
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1.5 Oversigt over hovedkonti med udgifter og indtægter 
 
TABEL 4 
MILJØSTYRELSENS ADMINISTREREDE UDGIFTER OG INDTÆGTER (MIO. KR.)  

Art Bevillingstype Hovedkonto Bevilling Regnskab Note 

Øvrige 

administrerede 

udgifter og 

indtægter 

Drift 23.21.01 Miljøstyrelsen 

Udgift 406,2 400,8 A 

Indtægt 61,0 68,9 A 

 Administrerede 

tilskud og 

lovbundne 

ordninger 

Reservation 

23.22.06 Afhjælpende 

foranstaltninger, 

værditabsordning 

Udgift 19,7 26,1  

Indtægt 0,1 0,7  

Reservation 
23.22.07 Oprydning efter 

udslip fra villaolietanke 

Udgift 18,0 9,0  

Indtægt 9,0 4,5  

Reservation 23.22.08 Teknologipulje Udgift 5,8 4,9  

Reservation 

23.23.04 

Indsamlingsordninger 

vedr. dæk, 

blyakkumulatorer og biler 

Udgift 225,5 266,0 B 

Indtægt 215,2 204,5  

Reservation 

23.23.06 

Indsamlingsordning vedr. 

bærbare batterier 

Udgift - -  

Indtægt 20,6 9,1  

Reservation 
23.23.11 

Miljømærkeordninger 
Udgift 21,1 19,3  

Reservation 

23.24.10 

Aktivitetsafhængigt tilskud 

til sagsbehandling af 

miljøgodkendelser 

Udgift -3,4 1,1  

Reservation 
23.24.31 Aktiviteter vedr. 

bekæmpelsesmidler 

Udgift 38,6 45,2  

Indtægt 36,5 36,5  

Reservation 

23.26.11 Nordisk 

Miljøfinansieringsselskab 

NEFCO 

Udgift - -  

Indtægt - -  

Reservation 
23.26.13 Miljøstøtte til 

Arktis 
Udgift 25,8 27,5  

Reservation 

23.27.05 Tilskudsordning 

for reduktion af 

partikeludslip fra tunge 

køretøjer 

Udgift - 0,4  

Reservation 
23.27.06 

Virksomhedsordningen 
Udgift -3,0 5,8 C 

Reservation 

23.27.08 Tilskudsordning 

vedr. partikeludslip fra 

brændefyring i private 

hjem 

Udgift - -0,1  

Reservation 

23.27.09 Tilskudsordning 

til fremme af miljøeffektiv 

teknologi 

Udgift 66,2 68,9 C 

 

A:  

Der henvises til afsnit 3.7 om 
bevillingsregnskab, afsnit 1.3 
om årets økonomiske resultat 
og afsnit 1.4.2, der redegør 
for reservationen. 

 

B:   

Der forventes fremsat 
lovforslag om godtgørelse og 
tilskudssatser vedr. 
underkonto 40. biler i 
efteråret 2013.  

 

C:  

Naturstyrelsen har i 2012 haft 
bemyndigelse til at disponere 
over 20 mio. kr. på FL § 
23.27.06. 
Virksomhedsordningen. 
Naturstyrelsen har derudover 
på FL § 23.27.09 MUDP i 
2012 haft bemyndigelse til 39 
nye projekter for kr. 37,2 mio. 
kr.  
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1.6 Forventninger til kommende år 
 

Miljøstyrelsen vil i 2013 have fokus på opfølgning på Natur- og landbrugskommissionen og at 

opfylde relevante dele af regeringsgrundlaget vedrørende grøn omstilling herunder særligt at 

implementere regeringens ny sprøjtemiddelstrategi, ny ressourcestrategi, udmønte regeringens 

miljøteknologiske indsats ”grøn teknologi”, samt pulje til Grønne ildsjæle. Miljøstyrelsen vil 

desuden have fokus på at gennemføre en række større IT udviklingsprojekter herunder særligt 

digitalisering af Industrial Emimssion Directive (IED) og forberede etablering af ny 

kemikaliehandlingsplan for perioden 2014-17. 

 

Der vil desuden blive arbejdet på at sikre en flerårig udmøntning af årets finanslovsbevilling og 

videreførelser under rammerne af den nye budgetlov, så den akkumulerede opsparing forventes 

fuld udmøntet i 2015. På lønsumssiden arbejdes der med at sikre løbende tilpasning af medarbejder 

antallet, så den flugter med bevillingsfaldet. På driftssiden vil Miljøstyrelsen fortsætte stram styring 

af den periodiserede bevillingsramme til håndtering af både besparelserne vedrørende effektiv 

administration i staten og bevillingsbortfald i BO årene. 

 

Lønsumsstyringen i 2013 hænger sammen med lønsumsstrategien for 2014-2016, jf. afsnit 1.3 om 

årets økonomiske resultat. I 2013 fortsætter Miljøstyrelsen med at sikre 

kompetencesammensætningen til det fremtidige opgavesæt. Samtidig er det en prioritering at sikre 

tilpasningsmæssig fleksibilitet gennem bl.a. midlertidige ansættelser, der periodiseres med det 

aftalte bevillingsbortfald.  
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2. Målrapportering 

2.1 Skematisk oversigt 
 
TABEL 5 
MÅLOPFYLDELSESGRAD FOR MILJØSTYRELSENS STRATEGISKE MÅL 

Strategiske mål 
Tekniske krav til 
vurdering 

Opnået 
resultat 

Vurdering 

1. Sundt og sikkert miljø 80-100 %: opfyldt 
 
60-79 %: opfyldt/delvist 
opfyldt 
 
30-59 %: delvist opfyldt  
 
-50-29 %: ikke opfyldt 

64 Tilfredsstillende 
2. Grøn vækst og grønt 
erhvervsliv 59  

Ikke helt 
tilfredsstillende 

3. Bæredygtig udnyttelse af 
ressourcer 

88  Meget tilfredsstillende 

4. Internationalt 
miljøsamarbejde 

75 Tilfredsstillende  

5. Ministerbetjening 100  Meget tilfredsstillende  

Samlet  77 Tilfredsstillende  

 

Miljøstyrelsens resultatkontrakt for 2012 omfatter 5 strategiske mål, herunder 33 fastsatte 

resultatkrav hvoraf et krav er udgået. Kravene er specifikt afrapporteret i bilag 2. 

 

Af de samlede krav er 21 opfyldt, 8 delvist opfyldt og 3 ikke opfyldt. Den samlede 

målopfyldelsesgrad på 77 %, tager højde for vægtningen af de forskellige krav i resultatkontrakten. 

Den samlede målopfyldelse i 2011 var 84 % og i 2010 var den 81 %. Årets resultatopfyldelse 

vurderes at være tilfredsstillende og i lyset af indsatsen i forbindelse EU-formandskabet og bidrag 

til Cyperns formandskab er dette et udmærket resultat. 

 

2.1.1 Sundt og sikkert miljø 

 

For dette strategiske mål er tre resultatkrav opfyldt og fire delvist opfyldt. Den samlede 

målopfyldelse for dette mål er 64 %, hvilket vurderes at være tilfredsstillende. Det skønnes, at der til 

opfyldelsen af disse resultatkrav er brugt ca. 15 ÅV.  

 

Der er i løbet af 2012 afsluttet 13 kontrolkampagner samt gennemført analyse og kontrol af 223 

produkter. Derudover er der arbejdet med at øge borgernes kendskab til kemikalierisici gennem 

informationskampagnen ”Klar til storken”, der var rettet mod gravide. Kampagnen havde til formål 

at oplyse gravide om, hvordan man kan undgå at udsætte sig selv og sit ufødte barn for påvirkninger 

fra kemikalier. Yderligere er der igangsat et projekt, der kortlægger eksponering og konsekvenser af 

nanomateriale for borgere og miljø.   

 

De delvist opfyldte mål vedrører ændring af brændeovnsbekendtgørelsen og grundlaget for en lov 

om ren luft zoner. Det ikke opfyldte mål vedrører risikovurderinger af tilsynsområder.  

 

2.1.2 Grøn vækst og grønt erhvervsliv  

 

For dette strategiske mål er seks resultatkrav opfyldt, tre delvist opfyldt og to krav er ikke opfyldt.  

Den samlede målopfyldelse for dette mål er 59 %, hvilket vurderes at være ikke helt tilfredsstillende. 

Det skønnes, at der til opfyldelsen af disse resultatkrav er brugt ca. 63 ÅV.  
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I 2012 har Miljøstyrelsen udarbejdet grundlaget for en ny husdyrgødningsbekendtgørelse og har 

arbejdet for at sænke sagsbehandlingstiderne for husdyr, bl.a. som følge af etablering af en 

anmeldeordning. Derudover er grundlaget tilvejebragt for en ny miljøteknologisk indsats.  

Yderligere er der etableret grundlag for, at der kan lanceres nye mål for kommunernes indkøb i det 

frivillige samarbejde i Partnerskabet for offentlige grønne indkøb. Endvidere har Miljøstyrelsen 

færdigbehandlet alle ansøgninger om miljøgodkendelse indkommet før 1. januar 2012, der ikke har 

krævet VVM eller behandling efter risikobekendtgørelsen. Der er ført tilsyn med alle 

listevirksomheder, hvis tilsynsperiode løber fra 2010-2012.  

 

De delvist opfyldte mål vedrører udarbejdelse af en sprøjtemiddelstrategi (tidligere benævnt 

pesticidstrategi), der er blevet forsinket. Desuden er den sidste bekendtgørelse vedrørende 

Industrial Emimssion Directive (IED) implementering blevet forsinket, hvilket også har været 

tilfældet med digitaliseringsprojektet vedrørende digitalisering af miljøgodkendelser og -tilsyn. De 

ikke opfyldte mål drejer sig om hurtigere sagsbehandlingstider på pesticider og biocider.   

 

2.1.3 Bæredygtig udnyttelse af ressourcer 

 

For dette strategiske mål er tre resultatkrav opfyldt og et er delvist opfyldt. Den samlede 

målopfyldelse for dette mål er 88 %, hvilket vurderes som værende meget tilfredsstillende. Det 

skønnes, at der til opfyldelsen af disse resultatkrav er brugt ca. 8 ÅV.  

 

Der er i 2012 gennemført 15 tilsyn med overførsel af affald. Målsætningen om at 90 % af alle 

anmeldelser vedrørende overførsel af affald er sagsbehandlet inden 30 dage er ligeledes opfyldt i 

2012. Miljøstyrelsen har i 2012 udarbejdet et forslag til en ressourcehåndteringsplan for perioden 

2013-2018.   

 

Det ikke opfyldte mål skyldes forsinkelse i grundlaget vedrørende håndtering af PCB i bygninger i 

forhold til selektiv nedrivning.   

 

2.1.4 Internationalt miljøsamarbejde  

 

For dette strategiske mål er fem resultatkrav opfyldt, og et krav er ikke opfyldt. Den samlede 

målopfyldelse for dette mål er 75 %, hvilket vurderes som værende tilfredsstillende. Det skønnes, at 

der til opfyldelsen af disse resultatkrav er brugt ca. 8 ÅV.  

 

I 2012 har der været et særligt fokus på EU samarbejdet, da Danmark havde EU-formandskabet i 

første halvår af 2012. Her har en særlig Task Force stået for at koordinere indsatsen og forberede 

grundlaget for vedtagelser af rådskonklusioner vedrørende kviksølv og ”Strategic Aprroach to 

International Chemicals Management” (SAICM). Desuden har Miljøstyrelsen i 2012 været aktivt 

med i processen om at udarbejde et 7. Miljøhandlingsprogram. Der har været fokus på det 

internationale arbejde med hormonforstyrrende stoffer samt bidrag til at løfte formandskabets 

internationale forpligtelser vedrørende Grøn økonomi og ”10 Years Framework Programmes on 

Sustainable Consumption and Production” (10 YFP).   

 

Det ikke opfyldte mål drejer sig om udarbejdelse af ”Risk Management Option” analyser (RMO) af 

kemiske stoffer til arbejdet under EU’s regulering af kemikalier og sikker anvendelse af kemikalier 

(REACH).  

 

2.1.5 Ministerbetjening 

 

For dette strategiske mål er fem resultatkrav opfyldt og et mål er udgået. Den samlede 

målopfyldelse for dette mål er 100 %, hvilket vurderes som værende meget tilfredsstillende. Det 

skønnes, at der til opfyldelsen af disse resultatkrav er brugt ca. 108 ÅV.  
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Målet vedrørende høj kvalitet i ministersager vurderes som værende opfyldt. Målet om kvaliteten af 

ministerforelæggelser har haft til hensigt at evaluere kvaliteten af ministerforelæggelser og at sikre 

videndeling herom. Lovforslagene under Miljøstyrelsens ressort er fremsat i overensstemmelse med 

lovprogrammet. Der foretages endvidere løbende opgørelser i forbindelse med besvarelse af 

forespørgsler og andre henvendelser til Miljøstyrelsen med tidsfrist. Disse vurderes som værende 

overholdt med 80 %, hvorfor målet ligeledes er opfyldt.   

 

Målet vedrørende rettighed i Miljøstyrelsens forelæggelse af ministersager er udgået, da det ikke 

har været teknisk muligt at opgøre rettidighed ved ministerforelæggelser for 2012 for 

Miljøstyrelsen.   

 

2.2 Uddybende analyse og vurderinger 
 

2.2.1 Krav 2.1.1 Godkendelse af pesticider 

 

Godkendelsesordningen for pesticider sikrer, at der kun lovligt anvendes pesticider, der ikke udgør 

en uacceptabel risiko for miljø og sundhed.  

 

Der blev truffet afgørelse på 69 % af ansøgninger om nye produkter (A) og 68 % af 

fornyelsessagerne (B) ved udgangen af 2012. Målet var hhv. 70 % for A og over 80 % for B ifølge 

resultatkontrakten. Målene er derfor ikke opfyldt. De sidste fornyelsessager forventes afgjort i 

februar 2013.  

 

Der er i løbet af året indført nye procedurer herunder zone vurderinger i samarbejde med andre 

lande i Nord zonen (Sverige, Finland og de Baltiske lande). Dette har påvirket målopfyldelsen i form 

af delvist forsinkede eller manglende vurderinger fra de andre lande i zonen. Der er kommet flere 

nye ansøgninger end forventet, og på trods af løbende tilpasning af de allokerede ressourcer i året, 

har det ikke været tilstrækkeligt, idet der samtidigt blev prioriteret flere ressourcer til ny 

sprøjtemiddelstrategi (mål 2.1.) – tidligere benævnt pesticidstrategi – og initiativer til beskyttelse af 

grundvandet end forudsat.  

 

Der er anvendt ca. 7 årsværk til sagsbehandlingen (mod budgetterede 9 årsværk) samt ca. 0,7 mio. 

kr. i driftsmidler til eksterne konsulenter. 

 

Der er med den nye sprøjtemiddelstrategi tilført yderligere ressourcer til området. Fra 2014 vil 

området blive gebyrfinansieret, så ressourcerne til området kan finansieres, selvom 

ansøgningsmængden stiger.  

 

Målopfyldelsen er ikke tilfredsstillende. 

 

2.2.2 Krav 2.1.2 Udarbejdelse af ny pesticidstrategi 2013-2017 

 

Udarbejdelsen af sprøjtemiddelstrategi 2013-2015 – tidligere benævnt pesticidstrategi 2013-2017 – 

bidrager til at administrere og udvikle regler og indsatser nationalt og internationalt.  

 

Danmark er ifølge EU’s rammedirektiv om bæredygtig anvendelse af pesticider (Direktiv 

2009/128/EØF) for første gang forpligtet til at levere en national pesticidhandlingsplan til EU 

Kommissionen, og fristen for fremsendelsen var den 26. november 2012. Sprøjtemiddelstrategien 

2013-15 er Danmarks nationale pesticidhandlingsplan, og den erstatter samtidig de sidste tre år af 

den seksårige planperiode for pesticidindsatsen i Grøn Vækst.  
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Regeringens udspil til sprøjtemiddelstrategi 2013-15 blev sendt i offentlig høring den 21. november 

2012. Udspillet blev herefter sendt til EU Kommissionen den 26. november 2012, og Kommissionen 

blev orienteret om, at den endelige strategi ville blive fremsendt efter endt politisk forhandling 

primo 2013.  

 

Forsinkelsen blev dels forårsaget af, at der blev gennemført en række workshops for at inddrage 

interessenterne i udarbejdelsen af strategien. Disse workshops var ikke oprindeligt planlagt.  

Desuden blev det efter drøftelser med Fødevareministeriet og Finansministeriet relativt sent i 

processen besluttet, at ændre perioden for strategien til 2013-15 og ikke 2013-17, som planlagt, 

hvilket medførte tilpasning af økonomien og strategien. 

 

Der blev i 2012 anvendt ca. 0,2 mio. kr. til trykning af strategien, og der blev anvendt ca. 1 ÅV til 

opgaven mod forventet 0,5 ÅV. 

 

Målopfyldelsen er tilfredsstillende. 

 

2.2.3 Krav 2.7.3 Udbud om digitalisering af miljøgodkendelse og tilsyn 

 

PDE (Projekt Digitalisering Erhverv) skal skabe en effektiv digital platform for administration af 

Miljøgodkendelser og tilsyn i Danmark og er et led i Miljøstyrelsens mål om at sikre et godt og 

effektivt administrationsgrundlag på virksomhedsområdet. 

 

Målet for 2012 var igangsættelse af ét samlet udbud for den digitale platform. Det mål blev ændret 

efter projektets fremlæggelse for Statens IT-projektråd (SITP) i maj 2012.  

 

PDE-projektet har i december 2012 igangsat første udbud 1A Anskaffelse af standard tilsynssystem 

til MST Virksomheder. Udbuddet er første skridt i den reviderede plan for implementering af PDE. 

 

Forelæggelsen af PDE-projektet for Statens IT-projektråd i maj 2012 fik afgørende indflydelse på 

projektets fremgangsmåde og strukturering.  Anbefalingerne fra SITP ledte til en restrukturering af 

projektet med en faseopdeling (fase 1 og 2) og flere mindre udbudsforretninger (udbud 1A, 1B og 2). 

Sigtet med den nye plan er at reducere risici ved at gennemføre projektet trinvist. En konsekvens af 

den nye strategi for implementeringen af PDE blev, at projektet gik bort fra den oprindelige plan 

om et agilt udviklingsforløb og i stedet valgte et mere traditionelt udviklingsforløb. 

 

Beslutningen har betydet at dele af analysematerialet fra projekts første fase måtte skrives om og 

suppleres med yderligere detaljer for at kunne indgå i en mere traditionel kravspecifikation. 

Omskrivningen har haft betydning for tempoet i projektet og målet for såvel 2012 som endemålet 

for hele udviklingsprojektet er ændret, og forventes nu at være ultimo 2014. 

 

Parallelt med omlægningen af projektet til flere faser og flere udbud er tidspresset på de lovbundne 

dele af projektet (implementeringen af IE-direktivet) steget. Dette er håndteret gennem en re-

prioritering inden for projektet, således at de dele af det kommende system som er pålagt 

lovgivning gennemføres først. Derfor er tilsynsdelen opprioriteret i den nye projektplan. 

 

I forhold til den nye plan, som blev vedtaget af styregruppen i september 2012, har projektet nået 

sin første milepæl i form af igangsættelsen af udbud 1A Standard tilsynssystem til MST 

Virksomheder. 

 

Som konsekvens af rådgivningen fra SITP er der anvendt ca. 6 ÅV og 1,7 mio. kr. i 2012 i MST. 

 

Målopfyldelsen for 2012 er tilfredsstillende. 
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2.2.4 Krav 2.8.1 Godkendelse af biocider 

 

Miljøstyrelsen arbejder for at sikre alle borgere i Danmark et sundt og sikkert miljø herunder 

mindske borgernes kemikaliepåvirkning fra farlige stoffer i hverdagen. I den sammenhæng 

vurderer Miljøstyrelsen biocider, som bruges til at bekæmpe skadevoldere - blandt andet uønskede 

bakterier og svampe. 

 

Ifølge mål 2.8 i resultatkontrakten for 2012 skulle Miljøstyrelsen vurdere risikoen fra biocider 

hurtigt og effektivt. Det blev ikke opfyldt, da sagsbehandlingsfristerne kun blev overholdt for 76 

procent af biocidafgørelserne efter EU-reglerne og ikke 80 % af afgørelserne, som forudsat i målet.  

 

Den kun delvise målopfyldelse skyldes hovedsagligt, at gensidig anerkendelse af en række 

rottemidler (med aktivstofferne difenacoum og difethialon) blev forsinket pga. forsinket behandling 

i første EU-godkendelsesland, der er en forudsætning for at Danmark kan lave en gensidig 

anerkendelse. Hertil kom et ønske om begrænsninger af markedsføring og anvendelse i Danmark 

for at modvirke risikoen for udvikling af resistens hos rotter i Danmark imod de pågældende 

biocidmidler. Idet førstegodkendelseslandet (UK) i sin godkendelse havde valgt ikke at begrænse 

anvendelsen af rottemidlerne til professionelle brugere krævede Miljøstyrelsens ønske notifikation 

overfor EU-Kommissionen og de øvrige medlemsstater med forsinkelse til følge.  

 

Der blev anvendt ca. 1 ÅV til målopfyldelsen mod budgetteret ca. 1,5 ÅV.   

 

Målopfyldelsen er ikke tilfredsstillende. 

 

2.2.5 Krav 4.1.1 Koordineret afvikling af den internationalt rettede del af EU-

formandskabet 

 

Målet er en del af prioriteringen af det danske formandskab og støtter globale indsatser og 

regulering for at begrænse den grænseoverskridende forurening til jord, luft, vand og hav, hvorved 

miljø og sundhed beskyttes bedre både nationalt, regionalt og globalt. 

 

Organiseringen af Taskforcen sikrede, at Taskforcen var repræsenteret i alle Miljøstyrelsens teams, 

som arbejdede med globale opgaver under det danske formandskab. Ligeledes bidrog Taskforcen i 

høj grad til Departementets håndtering af Rio+20 topmødet og UNEP Governing Council under 

formandskabet. 

 

EU’s forberedelse i relation til de globale opgaver bliver varetaget i forskellige Rådsarbejdsgrupper, 

hvor Danmark som formand for de forskellige grupper stod for udarbejdelse af udkast til EU 

positioner og svar på diverse emner i relationer til de globale møder. Dette skete i høj grad i 

samarbejde med Kommissionens globale medarbejdere. Der har været fastlagt EU positioner på de 

relevante områder, og EU har på globale møder fremstået særdeles velkoordinerede og indgået 

aktivt og konstruktivt i forhandlingerne på alle emner, såvel i de officielle forhandlingsgrupper som 

ved bilaterale kontakter med andre lande eller regioner før og under møderne. På områder, hvor der 

ikke var EU kompetence, har Danmark forhandlet på EU's vegne og på øvrige områder indgik 

Danmark i forhandlingsteams med Kommissionen. 

 

Første udkast til rådskonklusioner om ”Strategic Approach to International Chemicals Management 

(SAICM) og kviksølv blev fremlagt for den internationale rådsarbejdsgruppe (WPIEI Chemicals) 

første gang i februar, de blev fremlagt i miljøarbejdsgruppen (WPE) og behandlet på COREPER (De 

Faste Repræsentanters Komité) i maj og vedtaget som A punkt på rådsmødet i juni 2012. 

 

Taskforcen har samlet anvendt ca. 3,5 ÅV, og 0,8 mio. kr. til rejseudgifter, samt 0,2 mio. kr. til 

mødeafholdelse mv., herunder formandskabsreceptioner for EU kolleger på større globale møder. 
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Målopfyldelsen er meget tilfredsstillende.   

 

Det danske formandskab fik ved flere lejligheder meget positiv feedback fra både EU kolleger og 

Kommissionen samt fra andre globale samarbejdsparter, lande og organisationer.  

 

Arbejdet i Taskforcen og samarbejdet på tværs dannede desuden grundlag for den danske 

varetagelse af formandskabet på Cyperns vegne i efteråret 2012. 

 

2.2.6 Krav 4.2.1 REACH – udarbejdelse af ”Risk Management Option” analyser 

 

Målet var, at der blev udarbejdet RMO-analyser (Risk Management Options) for mindst 8 stoffer, 

samt udarbejdet og indsendt forslag til regulering af mindst 1 stof på baggrund af analyserne. RMO 

beskriver en analysemetode til vurdering af behovet for yderligere regulering eller andre initiativer. 

RMO’er udveksles med de øvrige medlemsstater som første skridt i reguleringsprocedurerne. 

Arbejdet med regulering af kemikalier og løsning af problemerne sker ved at deltage tidligt, aktivt 

og fokuseret i EU lovgivningsprocesser for at fremme EU fælles miljøregler, og sikre at de mest 

problematiske stoffer forbydes eller omfattes af godkendelsesordningen. 

 

Der blev gennemført en del forarbejde, men ikke udarbejdet færdige RMO-analyser i 2012. 

Forarbejdet bestod i screening af en række stoffer med hensyn til deres skadelige effekter, i 

udvikling af QSAR baserede værktøjer til dette formål og i en række afklarende møder med 

Kommissionen og andre medlemslande om kriterier for udvælgelse af relevante stoffer og 

diskussion af enkeltstoffer.   

 

Der er under kemikaliehandlingsplanen anvendt 0,2 mio. kr. til afholdelse af en workshop for 

medlemsstaterne, Kommissionen og EU's Kemikalieagentur - ECHA - for at opnå en fælles 

forståelse af, hvilke kriterier, der skulle benyttes ved identifikation af stoffer, som er særlig 

problematiske, og som er relevante for optagelse på kandidatlisten. Danmark har ligeledes været 

aktiv i andre fora, hvor konkrete stoffer har været drøftet. Det skønnes, at der er anvendt ca. 1 ÅV til 

aktiviteterne.  

 

Et af målene med arbejdet har været at støtte op om Kommissionens mål, om at alle relevante 

stoffer skulle optages på REACH’ liste over særligt problematiske stoffer inden år 2020. 

Miljøstyrelsen har ikke i 2012 kunnet identificere stoffer, hvor det klart kunne dokumenteres, at der 

ville være et klart behov for at reducere brugen af stofferne og dermed en direkte miljø- eller 

sundhedsgevinst ved at optage dem på listen, bl.a. på grund af mangel på fælles forståelse blandt 

medlemsstaterne om, hvornår optagelse på kandidatlisten vil være relevant. Danmark har derfor 

afholdt den ovenfor nævnte workshop for medlemsstaterne, kommissionen og Kemikalieagenturet 

og tilbudt at være en af de drivende medlemsstater for det fremtidige arbejde. Det forventes derfor, 

at arbejdet med at identificere stoffer som særligt problematiske og udarbejdelsen af RMO’er for 

denne gruppe vil intensiveres i 2013.  

 

For hormonforstyrrende stoffer mangler der endnu fælles EU kriterier, som vil kunne understøtte 

udarbejdelsen af RMO-analyser og forslag til regulering. Endelig er der ikke identificeret andre 

stoffer, hvor der på nuværende tidspunkt har været tilstrækkeligt grundlag for at lave en RMO-

analyse. 

 

Målopfyldelsen er ikke tilfredsstillende. 
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2.2.7 Krav 4.3.1 Cartagena-protokollen – succesfuld forberedelse og afholdelse 

af MOP 6 

 

Denne målsætning udsprang af den overordnede målsætning om at deltage aktivt i EU og i det 

internationale miljøsamarbejde, herunder at levere en professionel og effektiv indsats under det 

danske formandskab såvel som under det Cypriotiske i efteråret 2012, hvor Danmark, på Cyperns 

vegne, varetog forhandlingerne under Cartagena-protokollen. Catagena-protokollen er en 

international aftale, der har til formål at sikre et passende beskyttelsesniveau ift. GMO og er et 

supplement til konventionen om biodiversitet. 

 

Målsætningen om at sikre en succesfuld forberedelse og afholdelse af det sjette partsmøde havde 

som endemål at sikre en organisationsmæssig tilfredsstillende afholdelse af partskonferencen set 

fra EU og medlemsstaternes side. Målet skulle opnås ved en grundig koordinering forud for 

partsmødet mellem Kommissionen og de forskellige medlemsstater, herunder at sørge for at alle 

forhandlingsmandater var gennemforhandlet og færdige i god tid før partsmødet.  

 

For sikre at sikre en effektiv koordinering mellem alle medlemslandene, etablerede Miljøstyrelsen 

en række mindre hold bestående af eksperter fra EU-lande uden for trio-formandskabet. Hvert hold 

var ansvarlig for et bestemt emne og indgik i tæt samarbejde med de danske og cypriotiske 

kollegaer. Denne model sikrede på bedste vis, at alle parter blev hørt og at Miljøstyrelsen i videst 

mulige omfang kunne tage hensyn til de forskellige medlemslandes holdninger. Udover den 

generelle koordinering blev der også afholdt 4 ekspertmøder, der havde fokus på de mere vanskelige 

emner. Den vellykkede EU-koordination fik afgørende betydning for, at det lykkedes EU at få 

markant indflydelse på partskonferencens beslutninger. 

 

Arbejdet under det danske formandskab og det cypriotiske forløb som planlagt, dog med et større 

tidsforbrug end oprindeligt beregnet. Der var afsat ca. 1 ÅV til Cartagena-protokollen i 2012 og der 

blev anvendt i alt ca. 2 ÅV. Endvidere er der anvendt ca. 0,2 mio. kr. til rejser mv. i forbindelse med 

aktiviteterne. De største udfordringer bestod i, at de officielle dokumenter til partsmødet kom langt 

senere end forventet, hvilket betød kortere forberedelsestid. Ikke desto mindre lykkedes det 

Miljøstyrelsen at nå alle de mål, der var opstillet for arbejdet med Cartagena-protokollen i 2012.  

 

Målopfyldelsen er meget tilfredsstillende. 
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3. Regnskab 

3.1 Anvendt regnskabspraksis 
 

Anvendt regnskabspraksis i Miljøstyrelsen følger lov nr. 131 af 28. marts 1984 om Statens 

regnskabsvæsen, bekendtgørelse nr. 70 om statens regnskabsvæsen af 27. januar 2011 og 

Finansministeriet økonomisk administrative vejledning. Der henvises til bilag 6. 

 

3.2 Resultatopgørelse 
 
TABEL 6 
RESULTATOPGØRELSE (OMKOSTNINGSBASERET, MIO. KR.) 

Note   2011 2012 B2013 
 Ordinære driftsindtægter     
   Indtægtsført bevilling     
    Bevilling 320,4 318,2 288,5 
1    Reserveret af indeværende års bevillinger -37,2 -32,0 -32,1 
    Anvendt af tidligere års reserverede bevillinger 33,4 49,0 47,5 
   Indtægtsført bevilling i alt 316,6 335,1 303,9 
   Salg af vare og tjenesteydelser 0,6 0,1 0,1 

2   Tilskud til egen drift 0,6 3,4 2,0 
3   Gebyrer 31,4 31,7 35,3 
 Ordinære driftsindtægter i alt 349,2 370,2 341,3 
           
 Ordinære driftsomkostninger    
   Ændring i lagre    
   Forbrugsomkostninger    
    Husleje 15,5 15,9 18,0 
   Forbrugsomkostninger i alt 15,5 15,9 18,0 
   Personaleomkostninger    

4    Lønninger 194,4 198,4 192,2 
    Pension 31,7 31,3 30,1 

4    Lønrefusion -9,7 -7,4 -7,7 
    Andre personaleomkostninger 0,5 0,8 1,2 
   Personaleomkostninger i alt 217,0 223,1 215,8 
   Af og nedskrivninger 5,5 5,8 3,7 

5   Andre ordinære driftsomkostninger 98,9 126,5 104,2 
 Ordinære driftsomkostninger i alt 336,8 371,3 341,7 
           
 Resultat af ordinær drift 12,4 -1,1 -0,4 
           
 Andre driftsposter    
   Andre driftsindtægter 35,8 33,7 29,9 

6   Andre driftsomkostninger 29,0 28,3 28,0 
 Resultat før finansielle poster 19,2 4,3 1,5 
           
 Finansielle poster    
   Finansielle indtægter 0,4 0,1 0,0 
   Finansielle omkostninger 0,8 1,3 1,5 
 Resultat før ekstraordinær poster 18,8 3,2 0,0 
           
 Ekstraordinære poster    
   Ekstraordinære indtægter 0,0   
   Ekstraordinære omkostninger 12,1   

7 Årets resultat 6,7 3,2 0,0 

 

I alt tal kan afvige 0,1 mio. kr. 
fra summen af de 
specificerede tal pga. 
afrundinger. 
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TABEL 7 
RESULTATDISPONERING (MIO. KR.) 

 Disponeret til bortfald, se afsnit 3.4 Egenkapitalforklaring for nærmere uddybning 0,0 
 Disponeret til reserveret egenkapital (båndlagt) 0,0 
 Disponeret til udbytte til statskassen 0,0 
 Disponeret til overført overskud, se afsnit 3.4 Egenkapitalforklaring for en uddybning 3,2 

 

3.3 Balance 
 
TABEL 8 
BALANCEN 
Note Aktiver (mio. kr.) 2011 2012   Note Passiver (mio. kr.) 2011 2012 

 Anlægsaktiver         Egenkapital     

 
Immaterielle 
anlægsaktiver 

            

 
Færdiggjorte 
udviklingsprojekter 

18,1 13,7    
Reguleret egenkapital 
(startkapital) 

6,4 6,4 

 
Erhvervede koncessioner, 
patenter m.v. 

0,2 0,1    Opskrivninger   

 
Udviklingsprojekter under 
opførelse 

0,2 2,1    Reserveret egenkapital   

8 Immaterielle 
anlægsaktiver i alt 

18,6 15,9    Bortfald af årets resultat   

 Materielle anlægsaktiver      Udbytte til staten   
 Grunde, arealer og bygninger      Overført overskud 31,8 35,0 
 Infrastruktur      Egenkapital i alt 38,3 41,5 
 Transportmateriel 0,7 0,6        
 Produktionsanlæg og maskiner     11 Hensatte forpligtelser 31,5 23,0 
 Inventar og IT-udstyr 1,4 0,6        

 
Igangværende arbejder for 
egen regning 

     Langfristede gældsposter   

9 
Materielle anlægsaktiver i 
alt 

2,1 1,1    FF4 Langfristet gæld 20,2 16,9 

 Finansielle anlægsaktiver         
 Statsforskrivning 6,4 6,4    Donationer 0,6 0,5 

 
Øvrige finansielle 
anlægsaktiver 

     Prioritetsgæld   

 
Finansielle anlægsaktiver i 
alt 

6,4 6,4    Anden langfristet gæld   

 Anlægsaktiver i alt 27,1 23,4    Langfristet gæld i alt 20,8 17,5 
 Omsætningsaktiver          
 Varebeholdninger      Kortfristede gældposter   

10 Tilgodehavender 40,3 40,1    
Leverandører af varer og 
tjenesteydelser 

15,2 38,1 

 Værdipapirer     12 Anden kortfristet gæld 8,2 11,9 
 Likvide beholdninger     13 Skyldige feriepenge 38,1 39,1 
 FF5 Uforrentet konto 146,8 130,9   14 Reserveret bevilling 71,3 53,7 

 FF7 Finansieringskonto 16,9 42,0   15 
Igangværende arbejder for 
fremmed regning 7,8 7,9 

 Andre likvider 0,1 -3,8    Periodeafgrænsningsposter   
 Likvide beholdninger i alt 163,8 169,0    Kortfristet gæld i alt 140,6 150,6 
 Omsætningsaktiver i alt 204,1 209,1    Gældsforpligtelser i alt 161,4 168,1 

16 Aktiver i alt 231,2 232,6   16 Passiver i alt 231,2 232,6 

I alt tal kan afvige 0,1 mio. kr. 
fra summen af de 
specificerede tal pga. 
afrundinger. 
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3.4 Egenkapital 
 

 
TABEL 9 
EGENKAPITALFORKLARING (MIO. KR.) 

Egenkapital primo 2011 2012 
Startkapital primo 5,5 6,4 
+ Ændring i startkapital 0,9  
Startkapital ultimo 6,4 6,4 
     
Overført overskud primo 25,1 31,8 
+ Regulering af overført overskud   
+ Overført fra årets resultat 6,7 3,2 
- Bortfald af årets resultat   
Overført overskud ultimo 31,8 35,0 
Egenkapital ultimo 38,3 41,5 

 

Egenkapitalforklaringen er divergerende for bortfaldet af årets resultat i 2011 set i forhold til 

Årsrapport 2011, hvor der var angivet et bortfald på 0,8 mio. kr. Bortfaldet vedrørte reserveret 

bevilling og herved er også overført overskud ultimo 2011 og egenkapital ultimo 2011 0,8 mio. kr. 

højere end i Årsrapport 2011. Bortfaldet er korrigeret i regnskabet for 2012 via en primokorrektion. 

Ændringen i startkapital 2011 er foretaget via en primokorrektion i Statens budgetsystem i 

forbindelse med bevillingsafregningen for 2012. 

 

3.5 Låneramme  
 
TABEL 10 
UDNYTTELSE AF LÅNERAMME 2012 (MIO. KR.) 

Hovedkonto 23.21.01 Beløb 
Sum af immaterielle og materielle anlægsaktiver 16,5 
Låneramme på FL12 & TB12 42,4 
Udnyttelsesgrad i pct. 38,8 

 

Trækket på lånerammen er ved udgangen af 2012 på 38,8 %, hvilket skyldes forventede forsinkelser 

i projektet vedrørende digitalisering af miljøgodkendelser og -tilsyn, jf. mere herom i afsnit 2.2.3. 

 

3.6 Lønsumsloft 
 
TABEL 11 
OPFØLGNING PÅ MILJØSTYRELSENS LØNSUMSLOFT OG REGNSKAB (MIO. KR.) 

Hovedkonto 23.21.01 Beløb 
Lønsumsloft FL 219,7 
Lønsumsloft inkl. TB/aktstykker 223,9 
Lønforbrug 222,1 
Difference 1,8 
Akk. opsparing ultimo 2011 9,5 
Akk. opsparing ultimo 2012 11,3 

 

3.7 Bevillingsregnskab 
 
TABEL 12 
BEVILLINGSREGNSKAB FOR § 23.21.01 (MIO. KR.) 

 2011 B 2012 2012 Difference FL 2013 
Nettoudgiftsbeviling 320,4 318,2 318,2 0,0 288,5 
Nettoforbrug af reservation -3,8 27,0 16,9 -10,1 6,5 
Indtægter 68,8 61,0 69,0 8,0 65,9 
Udgifter 378,7 406,2 400,9 -5,3 360,9 
Årets resultat 13,1 0,0 3,2 3,2 0,0 

 

Data er fra Statens 
Budgetsystem. 

For uddybning af resultatet 
henvises der til afsnit 1.3 og 
note 4, 12 og 13. 



24 Årsrapport 2012 

 

Miljøstyrelsens overskud på 3,2 mio. kr. udgøres af et lønsumsoverskud på 1,8 mio. kr. og et 

overskud på øvrige drift på 1,4 mio. kr. 

 

Nettoforbruget skyldes dels et mindre forbrug på 6 mio. kr. vedrørende gamle reservationer og dels 

nye reservationer på 4 mio. kr. mere end forventet på FL2012. Dette afspejles også i mindre 

forbruget i 2012, hvor der også har været færre renteudgifter end budgetteret, som følge af 

udskydelsen i digitalisering af miljøgodkendelser og -tilsyn, jf. mere herom i afsnit 2.2.3. 

 

De højere realiserede indtægter skyldes blandt andet flere overførelsesindtægter vedrørende EU 

formandskabet for Cypern end budgetteret på FL 2012, da aftalen først blev indgået i løbet af 2012 

og tilgodehavender på tilskudsfinansierede projekter, jf. bilag 5. 

 

3.8 Kildeangivelse 
 

Data i regnskabsafsnittet er, medmindre andet er angivet, baseret på Navision, SKS og SB data. Der 

anvendes til bevillingstal data fra Finansloven for 2012 og 2013, samt Tillægsbevillingsloven for 

2012. Budgettallene for 2013 er opdateret med data fra Miljøstyrelsens faktiske grundbudget i SKS 

primo 2013. 
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4. Påtegning 

Årsrapporten omfatter 

Årsrapporten omfatter de hovedkonti på finansloven § 23, som Miljøstyrelsen (CVR 25798376) er 

ansvarlig for: 21.01. Miljøstyrelsen, 22.06. Afhjælpende foranstaltninger, værditabsordning, 22.07 

Oprydning efter udslip fra villaolietanke, 22.08. Teknologipulje, 23.04. Indsamlingsordninger vedr. 

dæk, blyakkumulatorer og biler, 23.06 Indsamlingsordning vedrørende bærbare batterier, 23.11. 

Miljømærkeordninger m.v., 24.10 Aktivitetsafhængigt tilskud til sagsbehandling af 

miljøgodkendelser i kommunerne 24.31. Aktiviteter vedrørende bekæmpelsesmidler, 26.11. Nordisk 

Miljøfinansieringsselskab NEFCO, 26.13. Miljøstøtte til Arktis m.v., 27.05 Tilskudsordning for 

reduktion af partikeludslip, 27.06. Virksomhedsordningen, 27.08 Tilskudsordning vedr. 

partikeludslip fra brændefyring i private hjem, 27.09 Miljøteknologisk Udviklings- og 

Demonstrationsprogram (MUDP), herunder de regnskabsmæssige forklaringer, som skal tilgå 

Rigsrevisionen i forbindelse med bevillingskontrollen for 2012. 

 

Påtegning 

Det tilkendegives hermed: 

1. at årsrapporten er rigtig, dvs. at årsrapporten ikke indeholder væsentlige fejlinformationer 

eller udeladelser, herunder at målopstillingen og målrapporteringen i årsrapporten er 

fyldestgørende, 

2. at de dispositioner, som er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med de 

meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. 

3. at der er etableret forretningsgange, der sikrer en økonomisk hensigtsmæssig forvaltning af de 

midler og ved driften af de institutioner, der er omfattet af årsrapporten. 
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Bilag 1: Noter til resultatopgørelse og balance 

Note 1. Reserveret af indeværende års bevilling 

 

Der er i 2012 ved en fejl bogført tilsagn om tilskud, hvor der som reservation af indeværende års 

bevilling skulle have været registreret et udestående på 2,6 mio. kr. vedrørende kontrakter i stedet 

for, jf. note 6, 12 og 14. 

 

Note 2. Tilskud til egen drift 

 

Miljøstyrelsen har i 2012 registreret en indtægt på 0,1 mio. kr. under andre ordinære 

driftsomkostninger, jf. note 5. Efter årsafslutningen er der registreret yderligere indtægter 

vedrørende 2012 på 0,1 mio. kr. Samlet skulle tilskud til egen drift have været 0,2 mio. kr. højere. 

 

Note 3. Gebyrer 

 

Gebyrindtægten er 0,1 mio. kr. for lav grundet en fejl i reguleringen af godkendelse af monografier, 

hvor arbejdet udføres som igangværende arbejder for fremmed regning, jf. note 15. 

 

Note 4. Lønninger og lønrefusioner 

 

I 2012 er lønudgifterne 0,7 mio. kr. for høje i forhold til, hvad de burde have været, da en 

salgskreditnota ikke blev bogført korrekt i 2011 men først i 2012. Der er endvidere sket en 

fejlkontering vedrørende lønrefusion for udlån af personale, der betyder, at lønningerne er 0,4 mio. 

kr. lavere, end de burde have været.  

 

Moderniseringsstyrelsen har for 2012 ændret regnskabspraksis for beregningen af hensættelse til 

feriepenge og overarbejde. Den ændrede beregningsmetode har medført en ekstra hensættelse til 

feriepenge og overarbejde på 2,7 mio. kr., jf. note 12 og 13. Havde regnskabspraksis været indført i 

2011, ville hensættelsen til feriepenge og overarbejde for 2012 have været 0,6 mio. kr., som følge af 

øgede saldi. Det skal dog bemærkes, at den marginale lønstigning ikke er adskilt i 

konsekvensberegningen af ændringen i regnskabspraksis. 

 

Det giver netto 3,0 mio. kr. for meget i lønudgifter for 2012 og 0,4 mio. kr. for lidt i lønrefusion for 

2012. 

 

Note 5. Andre ordinære driftsomkostninger 

 

På underkonto 60 – ”Kemikalier, sundhed og miljø” er der i 2012 overført 0,4 mio. kr. fra FL 

23.27.05 – ”Tilskudsordning for reduktion af partikeludslip fra tunge køretøjer”, da der var betalt 

en faktura i 2011 fra underkonto 60, jf. Årsrapport 2011. 

 

Hensættelsen til reetablering af lejemål omfatter 1,4 mio. kr. i korrektion til hensættelsen, da: 

• Der manglede hensættelse til et gammelt lejemål og to nye. 

• Hensættelsesperioden til ubegrænsede lejemål ikke var i overensstemmelse med normen i 

Staten. 

• Forpligtelsens i forhold til et lejemål var lavere end den opgjorte forpligtelse. 

Årets hensættelse for 2012 er på 0,7 mio. kr., jf. note 11, hvilket giver en samlet hensættelse på 2,1 

mio. kr. 

 

Der er i 2012 ydet bidrag til internationale organisationer for 1,3 mio. kr., der vedrører 2013 og 

dermed ikke er blevet periodiseret til rette regnskabsår. 
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En indtægt på 0,1 mio. kr. er i 2012 registeret under andre ordinære driftsomkostninger men 

vedrører tilskud til egen drift, jf. note 2. 

 

Samlet er Andre ordinære driftsomkostninger i 2012 2,2 mio. kr. højere end de burde være, hvis de 

skulle afspejle årets aktivitet.  

 

Note 6. Andre driftsomkostninger 

 

Der er vedrørende FL § 23.21.01.60 Kemikalier, sundhed og miljø ved en fejl bogført tilsagn om 

tilskud til 2 projekter vedrørende 2013 på henholdsvis 1,2 mio. kr. og 1,4 mio. kr. – samlet 2,6 mio. 

kr. De er dermed ikke periodiseret til rette regnskabsår. Udgiften skulle have været bogført som en 

indgået kontrakt på reserveret bevilling, jf. note 1, 12 og 14. Tilsagnet annulleres i 2013 og udbetales 

som kontrakt i 2013. 

 

I 2012 mangler der en udgift på 0,9 mio. kr., som følge af en manglende overførelse til 

Undervisningsministeriet, jf. Finanslov 2012 tabel 1. Overførelsen, der ikke er periodiseret til rette 

regnskabsår, foretages først i 2013. 

 

Alt i alt burde der have været 1,7 mio. kr. mindre i andre driftsomkostninger i 2012. 

 

Note 7. Årets resultat 

 

Under forudsætning af at regnskabspraksis ikke havde været ændret, unøjagtigheder vedrørende 

anmærkninger og at der ikke har været fejlregistreringer i regnskabet for 2012, ville overskuddet 

netto have været 5,6 mio. kr. højere, jf. tabel 13. 

 
TABEL 13 
ÅRETS KORRIGEREDE RESULTAT (MIO. KR.) 

Årets resultat korrigeret for ændringer i regnskabspraksis mv. Beløb 

Årets resultat ifølge resultatopgørelse 3,2 

Reserveret af indeværende års bevilling, jf. note 1. -2,6 

Tilskud til egen drift, jf. note 2. 0,2 

Gebyrer, jf. note 3. 0,1 

Lønninger, jf. note 4. 3,0 

Lønrefusioner, jf. note 4. 0,4 

Andre ordinære driftsomkostninger, jf. note 5. 2,2 

Andre driftsomkostninger, jf. note 6. 1,7 

Korrektioner i alt 5,6 

Årets resultat i alt efter korrektioner 8,8 
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Note 8. Immaterielle anlægsaktiver 

 
TABEL 14 
IMMATERIELLE ANLÆGSAKTIVER (1.000 KR.) 

 

Færdig-
gjorte 
udviklingspr
ojekter 

Erhvervede 
konces-
sioner mv. 

I alt 

Kostpris 39.400,5 331,7 39.732,2 
Primokorrektioner og flytning mellem bogføringskredse    
Tilgang 285,2  285,2 
Afgang 1.996,6  1.996,6 

Kostpris pr. 31.12.2012 37.689,1 331,7 38.020,7 

Akkumulerede afskrivninger 24.011,2 221,1 24.232,3 
Akkumulerede nedskrivninger 0,0   

Akkumulerede af- og nedskrivninger 31.12.2012 24.011,2 221,1 24.232,3 

Regnskabsmæssig værdi pr. 31.12.2012 13.694,1 110,6 13.804,7 

Årets afskrivninger 2.711,5 110,6 2.822,1 
- årets afskrivninger 4.691,9 110,6 2.822,1 

- årets afgang af afskrivninger 1.980,3   

Årets nedskrivninger 0,0  0,0 

Årets af- og nedskrivninger 0,0  0,0 

Afskrivningsperiode/år 5 og 8 3  

 
 Udviklingsprojekter under udførelse 

Primo saldo pr. 1. januar 2012 
Tilgang 
Nedskrivninger 
Overført til færdiggjorte udviklingsprojekter 

232,2 
2.027,4 

0,1 
198,2 

Kostpris pr. 31.12.2012 2.061,3 

 

Udarbejdelse af noten er foretaget på baggrund af SKS data og data fra Navision. 

 

Der er netto 0,8 mio. kr. for lidt i kostpris på færdiggjorte udviklingsprojekter og 0,8 mio. kr. for 

meget på udviklingsprojekter under udførelse, da ØSC ikke har fået registreret aktiveringen af to 

anlægsaktiver korrekt. Fejlen forventes korrigeret primo 2013. 

 

En del af et færdigafskrevet anlæg under immaterielle anlægsaktiver er fejlklassificeret. Det var i 

2012 forventet, at anlægget ville blive udskiftet med et nyt anlæg, der vil blive klassificeret korrekt, 

men udskiftningen gennemføres først i 2013. Andelen af kostprisen, der ikke er omklassificeret, 

skønnes at udgøre 2.500,2 tusinde kr. af de immaterielle anlægsaktiver, der burde have været opført 

som kostpris under inventar. Anlægget forventes at blive omklassificeret i 2013. 

 

Under udviklingsaktiver er der skrottet to udviklingsprojekter på samlet 0,1 mio. kr., som i tabellen 

er opgjort som nedskrivninger, da de ikke er overført til færdiggjorte udviklingsprojekter. 
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Note 9. Materielle anlægsaktiver 

 
TABEL 15 
MATERIELLE ANLÆGSAKTIVER (1.000 KR.)  

 Transport
materiel 

Inventar og IT-
udstyr 

I alt 

Kostpris 872,4 3.775,9 4.648,3 
Primokorrektioner og flytning mellem 
bogføringskredse 

   

Tilgang 0,0 0,0 0,0 
Afgang 0,0 203,6 203,6 

Kostpris pr. 31.12.2012 872,4 3.572,3 4.444,7 

Akkumulerede afskrivninger 318,6 3.013,8 3.332,4 
Akkumulerede nedskrivninger 0,0 0,0 0,0 

Akkumulerede af- og nedskrivninger 31.12.2012 318,6 3.013,8 3.332,4 

Regnskabsmæssig værdi pr. 31.12.2012 553,8 558,5 1.112,3 

Årets afskrivninger 157,8 595,4 753,2 
- årets afskrivninger 157,8 799,0  

- årets afgang af afskrivninger  203,6  

Årets nedskrivninger 0,0 0,0  

Årets af- og nedskrivninger 157,8 595,4 753,2 

Afskrivningsperiode/år 5 år 3 år / Saldo 50 %   

 
 Igangværende arbejder for egen regning 

Primo saldo pr. 1. januar 2012 
Tilgang 
Nedskrivninger 
Overført til færdige materielle anlægsaktiver 

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

Kostpris pr. 31.12.2012 0,0 

 

Udarbejdelse af noten er foretaget på baggrund af SKS data og data fra Navision. 

 

En del af et færdigafskrevet anlæg under immaterielle anlægsaktiver er fejlklassificeret. Andelen af 

kostprisen, der burde have været opført som kostpris under inventar, skønnes at udgøre 2.500,2 

tusinde kr. og forventes at blive omklassificeret i 2013. 

 

Note 10. Tilgodehavender 

 

Tilgodehavender burde have været 0,2 mio. kr. højere, da der er registeret et tilgodehavende under 

anden kortfristet gæld, jf. note 12. 

 

Note 11. Hensatte forpligtelser 

 
TABEL 16 
HENSATTE FORPLIGTELSER ULTIMO 2012 

 1.000 kr. 
Åremålsansatte 2.060,2 

Pension 1.000,0 

Reetablering af lejemål 6.789,0 

Miljøoprydning i Kærgaard Plantage 9.601,8 

Miljøoprydning i Stålvalseværket 3.500,0 

Eventuelle tab vedrørende retssager 25,0 

 

Der hensættes til chefer ansat på åremålskontrakter. 

 

Miljøstyrelsen har indgået et forlig med en tidligere ansat vedrørende pension. 
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I 2012 har Miljøstyrelsen rettet hensættelserne til reetablering af lejemål, da: 

• Der manglede hensættelse til et gammelt lejemål og to nye på samlet 0,8 mio. kr. 

• Hensættelsesperioden til ubegrænsede lejemål ikke var i overensstemmelse med normen i 

Staten beløbende til 2,8 mio. kr. i øget hensættelse. 

• Forpligtelsen i forhold til et lejemål var lavere end den opgjorte forpligtelse med 2,2 mio. kr. 

for meget i hensættelse, som følge af en lavere m2 pris. 

I alt er hensættelserne korrigeret med 1,4 mio. kr. som følge af rettelserne set i forhold til den 

samlede hensættelse for 2012 på 2,1 mio. kr., hvorved årets hensættelse udgør 0,7 mio.kr. 

 

Miljøstyrelsen har i 2009 hensat til statslig medfinansiering af miljøoprydning i Kærgaard Plantage 

og Stålvalseværket. Miljøoprydningen i Kærgaard Plantage forventes afsluttet i 2015. Vedrørende 

oprydning på Stålvalseværket er der et restbeløb, der udbetales efter endeligt regnskab og afslutning 

af sagen. 

 

Hensættelsen til eventuelle tab i forbindelse med retssager (se note 16) er beregnet på baggrund af 

de samlede krav rejst mod eller idømt Miljøstyrelsen, men hvor sandsynligheden for, at 

Miljøstyrelsen vil lide et tab, er skønnet til 5 %.  

 

Note 12. Anden kortfristet gæld 

 

Hensættelsen til overarbejde er øget fra 2011 til 2012 med hhv. 0,2 mio. kr., som følge af 

Moderniseringsstyrelsens ændrede regnskabspraksis for beregningen af hensættelsen til feriepenge 

og overarbejde, og med 1,3 mio. kr. grundet øgede saldi, jf. note 4. 

 

Der er i 2012 under anden kortfristet gæld bogført udestående tilsagn på 2,6 mio. kr., der skulle 

have været optaget som reserveret bevilling, jf. note 1, 6 og 14,  

 

På anden kortfristet gæld er der konteret en udgift på 0,1 mio. kr., der skulle have været udgiftsført i 

2011, men som først bliver udgiftsført i 2013.  

 

Endvidere er der konteret en udgift på 0,2 mio. kr., der skulle have været registreret som et 

tilgodehavende, jf. note 10. 

 

Note 13. Feriepenge 

 

Hensættelsen til feriepenge er øget fra 2011 til 2012 med 2,5 mio. kr. som følge af 

Moderniseringsstyrelsens ændrede regnskabspraksis for beregning af hensættelsen til feriepenge og 

overarbejde. Hensættelsen til feriepenge som følge af ændrede saldi er en negativ hensættelse på 0,7 

mio. kr., som følge af reducerede skyldige feriedage, jf. note 4. 

 

Note 14. Reserveret bevilling 

 

Reserveret bevilling for 2012 skulle have været 2,6 mio. kr. højere, da der vedrørende FL § 

23.21.01.60 Kemikalier, sundhed og miljø ved en fejl bogført tilsagn om tilskud, der skulle have 

været bogført som en indgået kontrakt på reserveret bevilling, jf. note 1, 6 og 12.  

 

Note 15. Igangværende arbejder for fremmed regning 

 

Igangværende arbejder for fremmed regning er i 2012 0,1 mio. kr. for høje, da et projekt blev 

fejlreguleret, jf. note 3. 
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Note 16. Saldoen på balancen og eventual aktiver og forpligtelser 

 

Miljøstyrelsen er en tilsynsmyndighed og klageinstans (1. instans) for sager vedrørende 

administrerede love.  

 

Miljøstyrelsen forventer at vinde alle verserende retssager. 

 

Ud fra et forsigtighedsprincip har Miljøstyrelsen dog skønnet, at en hensættelse på 5 % af de 

samlede krav rejst mod eller idømt Miljøstyrelsen vil være en passende dækning for disse. 
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Bilag 2: Årets resultatopfyldelse 

TABEL 17 
ÅRETS RESULTATOPFYLDELSE 

Strategisk mål/resultatkrav Opnåede resultater Grad af 

mål-

opfyldels

e 

Strategisk mål 1: Vi vil sikre, at alle borgere i Danmark har 
et sundt og sikkert miljø 

Opfyldt/del

vist opfyldt 

(64 %) 

Delmål 1.1: Vi vil mindske borgerne kemikaliepåvirkning fra farlige 

stoffer i hverdagen 

 

Resultatkrav 1.1.1 (myndighedsudøvelse) 

Kemikalieinspektionen afslutter 13 kontrol-

kampagner. 

1) Under 11 kampagner er gennemført (ikke 
opfyldt -50) 

2) 11 kampagner er gennemført (delvist opfyldt 0) 

3) 12 kampagner er gennemført (delvist opfyldt 
50) 

4) 13 kampagner er gennemført (opfyldt 100) 

13 kontrolkampagner er 

afsluttet og formidlet på 

hjemmesiden. 

Opfyldt 

(100) 

 

 

Resultatkrav 1.1.2 (myndighedsudøvelse) 

100 % tilsynsområder er risikovurderet. 

Risikovurderingerne er grundlaget for at målrette 

tilsynet ved særlige risikobrancher. 

1) Under 50 % er risikovurderet (ikke opfyldt -50) 

2) Minimum 75 % er risikovurderet (delvist opfyldt 
0) 

3) Minimum 85 % er risikovurderet (delvist 
opfyldt 50) 

4) 100 % risikovurderet (opfyldt 100) 

De fleste store områder er 

vurderet svarende til mellem 

75 % og 80 %, men der 

udestår stadig en 

gennemgang af flere 

underliggende regler og en 

kvalitetssikring af alle 

områder. Men projektet er 

blevet udskudt pga. andre 

tilsynsopgaver. 

Delvist 

opfyldt  

(0) 

 

 

 

 

 

 

 

Resultatkrav 1.1.3 (myndighedsudøvelse)  

Kortlægning og vurdering af 10 stoffer fra Listen 

Over Uønskede Stoffer.  

1) RMO gennem for færre end 5 stoffer (ikke 
opfuldt -50)  

2) RMP gennem for 5 stoffer (Delvist opfyldt 50)  

3) RMO gennemført for 10 stoffer. Udvikling af 
metode/model, som kan bruges på resterende 
stoffer/stofgrupper (Opfyldt 100) 

Grundlaget i form af en 

model for kortlægning og 

vurdering er udarbejdet og 

kortlægningen og 

vurderingen af 10 stoffer er 

gennemført i 2012 og 

dermed er der fuld 

målopfyldelse.  

Teknisk skal der til en fuld 

RMO også udarbejdes 

strategier for 

risikohåndteringen af 

stofferne. 

For de 10 stoffer er 

strategierne udarbejdet i 

2012. 

Opfyldt 

(100) 
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Strategisk mål/resultatkrav Opnåede resultater Grad af 

mål-

opfyldels

e 

Resultatkrav 1.1.4 (myndighedsudøvelse)  

Udbud og start af projekt om eksponering og 

konsekvenser for forbrugere og miljø af 

nanomaterialer med henblik på at etablere 

grundlaget for et evt. videre arbejde med ny 

regulering.  

1) Udbuddet er ikke gennemført (ikke opfyldt -50)  

2) Udbud af projekt om eksponering og 
konsekvenser af nano for forbrugere og miljø er 
gennemført og der er tegnet kontrakt med 
konsulent(er) (delvist opfyldt 50) 

3) Udbud af projektet om eksponering og 
konsekvenser af nano for forbrugere og miljø er 
gennemført og aktører har været inddraget ved 
formulering af opgaven. Der er tegnet kontrakt 
med udførende konsulent (er) og styregruppen 
er nedsat og har godkendt 1. arbejdsplan. 
(opfyldt 100) 

Udbud af planlagte fire 

projekter er gennemført, jf. 

punkt 3.  

Opfyldt 

(100) 

Delmål 1.2: Vi vil øge borgerkendskab til kemikalierisici  

Resultatkrav 1.2.1 (service til borgere og 

virksomheder) 

Der skal være gennemført mindst 1 

forbrugerinformationskampagne om kemikalier 

rettet til forbrugerne og 1 TV kampagne fra ”det frie 

valg”  

1) Ingen kampagner gennemført (ikke opfyldt -50) 

2) En kampagne gennemført (delvist opfyldt 50) 

3) Begge kampagner gennemført (opfyldt 100) 

En større samlet og enkelte 

forbrugerundersøgelser er 

gennemført. 

Informationskampagne om 

gravide er gennemført.  

Der er i 2012 indgået 

kontrakt om kampagnen 

”det frie valg”. Dog er denne 

ikke gennemført i 2012. Den 

gennemføres i 2013. 

Delvist 

opfyldt 

(50) 

Delmål 1.3: Vi vil reducere luftforurening med kvælstofoxider og  mindske 
borgernes røg- og lugtgener fra brændeovne  

 

Resultatkrav 1.3.1 (ministerieopgave) 

Grundlaget for lov og bekendtgørelse om ren-luft-

zone på plads i 2012   

1) Udkastet er ikke færdigt (ikke opfyldt -50)  

2) Krav 75 % implementeret (delvist opfyldt 0) 

3) Der er lavet udkast til lov og bekendtgørelse 
(delvist opfyldt 50) 

4) Grundlaget for loven og bekendtgørelsen er 
tilvejebragt til ministeren mhp. vedtagelse 
(opfyldt 100) 

Der er lavet et udkast til lov 

og bekendtgørelse.  

Delvist 

opfyldt  

(50)  
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Strategisk mål/resultatkrav Opnåede resultater Grad af 

mål-

opfyldels

e 

Resultatkrav 1.3.2 (ministerieopgave) 

Grundlaget for en revision af 

brændeovnsbekendtgørelsen er tilvejebragt inden 

udgangen af 2012.  

1) Udkastet er ikke færdigt (ikke opfyldt -50) 

2) Der er lavet udkast til ændring (delvist opfyldt 
50) 

3) Grundlaget for bekendtgørelsen er tilvejebragt 
til ministerens godkendelse (opfyldt 100) 

Udkast til bekendtgørelse er 

udarbejdet, godkendt og 

sendt i høring. Dog mangler 

endelig udstedelse af en 

bekendtgørelse. 

Delvist 

opfyldt 

(50) 

Strategisk mål 2: Vi vil sikre grundlaget for en grøn vækst Opfyldt/De

lvist opfyldt 

(59 %) 

Delmål 2.1: Vi vil effektivt og hurtigt vurdere pesticiders risiko og sætte 

nye mål for belastningen 

 

Resultatkrav 2.1.1 (myndighedsudøvelse) 

Vedrørende godkendelser af pesticider: A) 

sagsbehandlingstiden på nye produkter overholdes 

for 80 % af de løbende sager. B) 

Sagsbehandlingstiden på fornyelser overholdes for 

90 % af sagerne 

1) A: Mindre end 70 % B: Mindre end 80 % (ikke 
opfyldt -50)  

2) A: Mindst 70 % B: Mindst 80 % (delvist opfyldt 
0)  

3) A: Mindst 75 % B: Mindst 85 % (delvist opfyldt 
50)  

4) A: Mindst 80 % B: Mindst 90 % (0pfyldt 100) 

A: der er truffet afgørelse på 

69 % af sagerne  

B: Der er truffet afgørelse 

for 68 % af sagerne  

Se i øvrigt den uddybende 

analyse i afsnit 2.2.1. 

Ikke 

opfyldt  

(-50)  

Resultatkrav 2.1.2 (ministerieopgave) 

Udarbejdelse af ny pesticidstrategi 2013-2017 (nu 

benævnt sprøjtemiddelstrategi 2013-2015) til 

ministerens godkendelse. Den nye pesticidstrategi 

forudsættes fremsendt til Kommissionen senest i 

slutningen af november 2012.  

1) Den nye pesticidstrategi er ikke udarbejdet (ikke 
opfyldt -50)  

2) Den nye pesticidstrategi er udarbejdet men ikke 
fremlagt til ministerens godkendelse mhp.  
Fremsendelse til Kommissionen i slutningen af 
november (delvist opfyldt 50)  

3) Den nye pesticidstrategi er fremlagt til 
ministerens godkendelse mhp. Fremsendelse til 
Kommissionen i senest i slutningen af 
november 2012 (opfyldt 100)  

Ministeren og Regeringen 

har godkendt strategien, der 

er sendt i offentlig høring 

den 21. november, og 

høringsversionen er sendt til 

Kommissionen den 26. 

november.  

Den færdige strategi kan 

først sendes til 

Kommissionen i februar 

efter høringen og de politiske 

forhandlinger er afsluttet. 

Delvist 

opfyldt 

(50) 
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Strategisk mål/resultatkrav Opnåede resultater Grad af 

mål-

opfyldels

e 

Delmål 2.2: Vi bidrager til en mere klar og præcis nitratregulering i 

overensstemmelse med EU-direktiverne.  

 

Resultatkrav 2.2.1 (ministerieopgave) 

Udarbejdelse af grundlaget for ikrafttrædelse af ny 

husdyrgødningsbekendtgørelse.  

1) Grundlaget for bekendtgørelsen er ikke 
tilvejebragt (ikke opfyldt -50)  

2) Grundlaget for ikrafttrædelse af bekendtgørelse 
er tilvejebragt mhp. udstedelse inden årets 
udgang (delvist opfyldt 50) 

3) Grundlaget for ikrafttrædelse af bekendtgørelse 
er tilvejebragt senest 1. oktober (opfyldt 100) 

Bekendtgørelsen er trådt i 

kraft 1.august. 2012. 

Opfyldt 

(100) 

Delmål 2.3: Vi bidrager til en forenkling af husdyrregulering, der 

samtidig sikrer et forbedret hensyn til natur og miljø  

 

Resultatkrav 2.3.1 (ministerieopgave) 

Husdyrreguleringsudvalgets anbefalinger til at opnå 

forenklinger af sagsbehandlingen og 

sagsbehandlingstider på kort sigt udmøntes gennem 

etablering af bl.a. anmeldeordningen til omlægning 

til økologisk produktion, gennemførelse af 

naturpleje med afgrænsning mm. gennem en 

ændring af husdyrbekendtgørelsen.  

1) Bekendtgørelsesændringerne er ikke 
tilvejebragt mhp. høring (ikke opfyldt -50) 

2) Bekendtgørelsesændringer er tilvejebragt mhp. 
ekstern høring. Styregruppemøder i 
Husdyraftale er gennemført, wiki-vejledning 
opdateret på de væsentligste områder vedr. 
husdyrgodkendelser (delvist opfyldt 50) 

3) Grundlaget for udstedelse af ændring af 
husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen er 
tilvejebragt, tiltag gennemført i medfør af 
Husdyraftale 2, wiki-vejledning opdateret samt 
udviklet for husdyrgødningsbekendtgørelsen 
(opfyldt 100) 

Der er udstedt ændring af 

husdyrbekendtgørelsen  

 

Opfyldt 

(100) 

Delmål 2.4: IED er implementeret i Danmark   
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Strategisk mål/resultatkrav Opnåede resultater Grad af 

mål-

opfyldels

e 

Resultatkrav 2.4.1 (ministerieopgave)  

Grundlaget for udstedelse af de nødvendige 

bekendtgørelser til implementering af IED er 

tilvejebragt. IED vedrører en samlet tilgang til at 

nedbringe udledninger fra de største virksomheder 

og landbrug 

1) Ikke grundlag for at bekendtgørelserne kan 
udsendes i høring (ikke opfyldt -50) 

2)  Grundlaget er tilvejebragt for at 
bekendtgørelserne kan sendes i høring (delvist 
opfyldt 0) 

3) Grundlaget er tilvejebragt således at 4 af de 6 
bekendtgørelser kan udstedes inden årets 
udgang (delvist opfyldt 50) 

4) Grundlaget er tilvejebragt således at 
bekendtgørelserne er udstedt inden årets 
udgang (0pfyldt 100) 

Alle bekendtgørelser på nær 

en er udstedt i 2012.  

 

Delvist 

opfyldt 

(50) 

Delmål 2.5 Vi vil styrke erhvervslivets udvikling af ny miljøteknologi  

Resultatkrav 2.5.1 (ministerieopgave) 

Grundlaget for plan/strategi for ny miljøteknologisk 

indsats er tilvejebragt.  

1) Der er ingen plan ministeriets indsats for 
miljøteknologi efter 2012 og der er disponeret 
mindre end 25 af de 65 mio. kr. på finansloven 
til miljøteknologi (ikke opfyldt -50) 

2) Mindst 25 af de 65 mio. kr. på finansloven til 
miljøteknologi og til et MUDP er disponeret 
(delvist opfyldt 0)  

3) Der er i regi af ministerudvalget for en ny 
vækstpolitik udarbejdet handlingsplan for 
vækstområdet ”vand, bio og miljøløsninger”. 
Mindst 35 af de 65 mio. kr. på finansloven til 
miljøteknologi og til et MUDP er disponeret. 
(delvist opfyldt 50)  

4) Der er i regi af ministerudvalget for en ny 
erhvervs- og vækstpolitik udarbejde 
handlingsplan for vækstområdet ”vand, bio og 
miljøløsninger”. De juridiske, finansielle og 
politiske rammer for et MUDP er fastlagt. 
Mindst 50 af de 65 mio.kr på finansloven til 
miljøteknologi og til et MUDP er disponeret 
(opfyldt 100) 

Grundlaget for plan/strategi 

for en ny miljøteknologisk 

indsats er tilvejebragt.  

Opfyldt 

(100) 
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Strategisk mål/resultatkrav Opnåede resultater Grad af 

mål-

opfyldels

e 

Delmål 2.6 Vi hjælper offentlig og private med grønne og bæredygtige 

indkøb 

 

Resultatkrav 2.6.1 (service til borgere og 

virksomheder)  

Grundlaget er etableret for, at der kan lanceres ny 

mål for kommunernes indkøb i det frivillige 

samarbejde i Partnerskabet for offentlig grønne 

indkøb, som består af København, Århus, Odense, 

Egedal, Herning og Sønderborg 

1) Der er ikke blevet lanceret nye mål og/eller 
nedsat arbejdsgrupper (ikke opfyldt -50) 

2) Grundlaget for, at der kan lanceres nye mål på 
transport, fødevarer og byggeri er etableret. Der 
er nedsat arbejdsgrupper for bæredygtigt træ og 
el (delvist opfyldt 50) 

3) Grundlaget for, at der kan lanceres nye mål på 
transport, fødevarer og byggeri er etableret. Der 
er nedsat arbejdsgrupper for bæredygtigt træ og 
køb af el. Der er udarbejdet en ny metode for 
kommunerne til at registrere deres grønne 
indkøb (opfyldt 100) 

Grundlaget er etableret.  Opfyldt 

(100) 

Delmål 2.7 Miljøstyrelsen sikrer et godt og effektivt 

administrationsgrundlag på virksomhedsområdet  

 

Resultatkrav 2.7.1 (myndighedsudøvelse) 

Alle ansøgninger indsendt til de decentrale enheder 

om miljøgodkendelse modtaget før 1.januar.2012, 

som ikke kræver VVM og behandling efter 

risikobekendtgørelsen, om som ikke afventer 

oplysninger er færdigbehandlet ultimo 2012.  

1) Mindre end 75 % (ikke opfyldt -50) 

2) Mellem 75 og 85 % (delvist opfyldt 0)  

3) Mellem 85 og 95 % (delvist opfyldt 50)  

4) Mellem 95 og 100 % (opfyldt 100)  

Der er modtaget 95 

ansøgninger, hvoraf 94 er 

afsluttet med en 

opfyldelsesgrad på 98,9 % til 

følge. Der er modtaget 30 

ansøgninger, der afventer 

yderligere oplysninger fra 

virksomhederne. 

Opfyldt 

(100) 

Resultatkrav 2.7.2 (myndighedsudøvelse)  

Der er ultimo 2012 fører samlet tilsyn med alle de 

listevirksomheder, hvis tilsynsperiode løber fra 

2012-2012 

1) Mindre end 75 % (ikke opfyldt -50) 

2) Mellem 75 og 85 % (delvist opfyldt 0)  

3) Mellem 85 og 95 % (delvist opfyldt 50)  

4) Mellem 95 og 100 % (opfyldt) beskrevet (opfyldt 
100) 

Der blev udført 166 tilsyn i 

2012 ud af 174 

listevirksomheder, hvilket 

svarer til 95,4 %. 

 

Opfyldt 

(100) 
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Strategisk mål/resultatkrav Opnåede resultater Grad af 

mål-

opfyldels

e 

Resultatkrav 2.7.3 (myndighedsudøvelse)  

Der er i 2012 gennemført et samlet udbud af 

digitaliseringsprojektet om digitalisering af 

miljøgodkendelser og -tilsyn  

1) Udbud ikke gennemført (Ikke opfyldt -50) 

2) Udbud gennemført (delvist opfyldt 50)  

3) Kontrakt indgået (opfyldt 100)  

Dele af projektet er sendt i 

udbud.  

Delvist 

opfyldt 

(50)  

Delmål 2.8. Vi vil vurdere risikoen fra biocider hurtigt og effektivt for at 

undgå uacceptable virkninger på sundhed og miljø 

 

Resultatkrav 2.8.1 (myndighedsudøvelse) 

Sagsbehandlingsfristerne på 90 % af 

biocidafgørelserne efter EU reglerne er overholdt 

1) Mindre end 80 % (ikke opfyldt -50)  

2) Mellem 80 og 85 % er opfyldt (delvist opfyldt 0) 

3) Mellem 85 og 90 % er opfyldt (delvist opfyldt 
50) 

4) Mellem 90 % og 100 % er opfyldt (opfyldt 100) 

76 % er behandlet, hvorfor 

målet ikke er opfyldt   

Ikke 

opfyldt  

(-50)  

Strategisk mål 3: Bæredygtig udnyttelse af ressourcerne Opfyldt/De

lvist opfyldt 

(88 %) 

Delmål 3.1 Vi vil sikre en effektiv og forenklet administration af 

affaldssektoren for at minimere de samfundsmæssige omkostninger ved 

en miljømæssig god og bæredygtig affaldshåndtering 

 

Resultatkrav 3.1.1 (myndighedsudøvelse) 

Der er gennemført 15 tilsyn med overførsel af affald 

over 15 dage for at sikre miljøbeskyttelsen og 

ensartede konkurrencevilkår for virksomhederne 

1) Mindre end 11 tilsyn er gennemført (ikke opfyldt 
-50) 

2) 11 tilsyn er gennemført (delvist opfyldt 0) 

3) 13 tilsyn er gennemført (delvist opfyldt 50) 

4) 15 tilsyn er gennemført (opfyldt 100) 

Målet er opfyldt. Der er 

foretaget 19 kontroldage.  

 

Opfyldt 

(100) 
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Strategisk mål/resultatkrav Opnåede resultater Grad af 

mål-

opfyldels

e 

Resultatkrav 3.1.2 (forvaltningsgrundlag)  

Udmøntning af initiativer i handlingsplan for 

håndtering af PCB i bygninger. Nye regler om 

kortlægning og anmeldelse af PCB forekomster ved 

nedrivning (senest 2012). Målet er at beskytte 

miljøet og sundheden for borgerne  

1) Nye regler om kortlægning og anmeldelse af 

PCB forekomster ved nedrivning foreligger ikke. 

Udkast til faglig udredning om forekomsten af 

farlige stoffer i byggeaffaldet foreligger ikke 

(ikke opfyldt -50)  

2) Grundlaget for nye regler om kortlægning og 

anmeldelse af PCB forekomster ved nedrivning 

foreligger kun delvist i 2012. Udkast til faglig 

udredning om forekomsten af farlige stoffer i 

byggeaffaldet foreligger delvist (delvist opfyldt 

50)  

3) Grundlaget for nye regler om kortlægning og 

anmeldelse af PCB forekomster ved nedrivning 

foreligger senest 2012. Udkast til faglig 

udredning om forekomsten af farlige stoffer i 

byggeaffaldet foreligger (opfyldt 100) 

Affaldsbekendtgørelsen er 

ændret, og ændringen er 

trådt i kraft den 1. januar. 

2013. Udkastet til faglig 

udregning om forekomsten 

af farlige stoffer i 

byggeaffald foreligger 

endnu ikke.  

Delvist 

opfyldt 

(50)  

Resultatkrav 3.1.3 (myndighedsudøvelse)  

30-dages fristen i forordningen om overførsler af 

affald er overholdt i forhold til 90 % af 

anmeldelserne for at sikre effektiv sagsbehandling af 

virksomhederne  

1) Mindre end 80 % (ikke opfyldt -50) 

2) Mellem 80 og 85 % (delvist opfyldt 0) 

3) Mellem 85 og 90 % (delvist opfyldt 50) 

4) Mellem 90 og 100 % (opfyldt 100) 

Fristen er overholdt for 90 % 

af anmeldelserne  

Opfyldt 

(100)  
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Strategisk mål/resultatkrav Opnåede resultater Grad af 

mål-

opfyldels

e 

Delmål 3.2: Gennemførelse af affalds(ressource)-håndteringsplan 2013-

2018 med særligt fokus på tiltag med fokus på begrænsning af 

ressourcetab 

 

Resultatkrav 3.2.1 (ministerieopgave) 

Forsalg til ressourcehåndteringsplan 2013-2018 

inklusive finansieringsplan er udarbejdet og forelagt 

til ministerens godkendelse. Ressourcestrategien 

skal styrke ressourceeffektiviteten og derved bidrage 

til grøn omstilling.  

1) Forslag til ressourcehåndteringsplan 2013-18 
inklusive finansieringsplan er ikke udarbejdet og 
ikke forelagt til ministerens godkendelse (ikke 
opfyldt -50) 

2) Forslag til ressourcehåndteringsplan 2013-18 
inklusive finansieringsplan er udarbejdet men 
ikke forelagt til ministerens godkendelse (delvist 
opfyldt 50) 

3) Forslag til ressourcehåndteringsplan 2013-18 
inklusive finansieringsplan er udarbejdet og 
forelagt til ministerens godkendelse (opfyldt 
100) 

Forslag inklusive 

finansieringsplan er forelagt 

ministeren. 

 

Opfyldt 

(100) 



Årsrapport 2012 41

 

Strategisk mål/resultatkrav Opnåede resultater Grad af 

mål-

opfyldels

e 

Strategisk mål 4: EU og internationalt miljøsamarbejde Opfyldt/De

lvist opfyldt  

(75 %) 

Delmål 4.1 Vi prioriterer arbejdet med det danske EU formandskab i 

2012 
  

Resultatkrav 4.1.1 (ministerieopgave) 

Taskforcen bidrager til koordineret afvikling af 

dansk EU formandskab. Løbende udvikle 

dokumenter til fastlæggelse af EU positioner til 

globale emner under dansk formandskab samt 

forberedt grundlaget for mulig vedtagelse af 

Rådskonklusioner om SAICM og kviksølv  

1) Koordination og udarbejdelse af positioner har 
fungeret mindre tilfredsstillende, Udkast til 
rådskonklusioner ikke udarbejdet (ikke opfyldt -
50) 

2) Taskforcen bidrager til koordineret afvikling af 
dansk EU formandskabet. Delvist udviklet 
dokumentgrundlag til EU positioner på alle 
globale emner under dansk formandskab. 
Udkast til rådskonklusioner udarbejdet, men 
ikke koordineret (delvist opfyldt 50) 

3) Taskforcen bidrager til koordineret afvikling af 
danske EU-formandskab. Løbende udviklet 
dokumenter til EU positioner på alle globale 
emner under dansk formandskab. Grundlag for 
forelæggelse af Rådskonklusioner som 
SAICM/kviksølv på Rådsmødet i juni udarbejdet 
(opfyldt 100) 

Taskforcen har koordineret 

det danske formandskab på 

Miljøstyrelsens områder. 

Koordineringen er sket i 

samarbejde med DEP og 

NST. 5 medarbejdere var 

udstationeret i DEP under 

formandskabet.   

Opfyldt 

(100) 
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Strategisk mål/resultatkrav Opnåede resultater Grad af 

mål-

opfyldels

e 

Resultatkrav 4.1.2 (ministerieopgave)  

Miljøstyrelsen har i tæt samarbejde med 

departementet leveret et debatoplæg til det 

uformelle miljøministermøde og driver processen i 

forhold til udarbejdelse af et 7. 

miljøhandlingsprogram i regi af projekt ”Greening 

the Economy”. EU’s 7. miljøhandlingsprogram 

sætter rammen for de næste 10 års miljøpolitik i EU 

og i medlemslandene. 

1) Der er ikke leveret tilfredsstillende faglig og 

forhandlingsbistand i forhold til møderne (ikke 

opfyldt -50)  

2) Der er leveret tilfredsstillende faglig- og 

forhandlingsbistand i forhold til 

miljøministermøderne (delvist opfyldt 50)  

3) Der er leveret et tilfredsstillende debatoplæg, 

som kan danne grundlag for drøftelserne ved 

det uformelle miljøministermøde. Der er leveret 

faglig og forhandlingsbistand til 

ministermøderne (opfyldt 100) 

Der er opnået enighed om 

rådskonklusioner på 7. 

miljøhandlingsprogram.  

Opfyldt 

(100) 

Resultatkrav 4.1.3 (ministerieopgave)  

Miljøstyrelsen bidrager til at løfte formandskabets 

internationale forpligtelser i forhold til Grøn 

Økonomi og 10 YFP i relation til Rio + 20 topmødet.  

1) Der er ikke leveret tilfredsstillende faglig- og 
forhandlingsbistand før, under og efter Rio + 20 
mødet (ikke opfyldt -50)  

2) Der er leveret delvist tilfredsstillende faglig og 
forhandlingsbistand før, under og efter RIO + 
20 topmødet på enten grøn økonomi eller 10 
YFP (delvist opfyldt 50) 

3) Der er leveret tilfredsstillende faglig – og 
forhandlingsbistand før, under og efter Rio + 20 
mødet på grøn økonomi og 10 YFP (opfyldt 100) 

Der er opnået enighed om 

Rio tekst. 

Opfyldt 

(100) 
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Strategisk mål/resultatkrav Opnåede resultater Grad af 

mål-

opfyldels

e 

Delmål 4.2: Vi yder en aktiv indsats på kemikalieområdet   

Resultatkrav 4.2.1 (ministerieopgave) 

REACH: Der er udarbejdet RMO analyser for mindst 

8 stoffer samt udarbejdet og indsendt forslag til 

regulering af mindst 1 stof. RMO beskriver en 

analysemetode til vurdering af behovet for yderligere 

regulering eller andre initiativer  

1) Der er udarbejdet RMO analyser for 3 eller færre 
stoffer (ikke opfyldt -50) 

2) Der er udarbejdet RMO analyser for mindst fire 
stoffer (delvist opfyldt 50) 

3) Der er udarbejdet RMO-analyser og indsendt 
forslag til regulering af mindst 1 stof (opfyldt 
100) 

Der er ikke udarbejdet 

færdige RMO'er.  

 

Ikke 

opfyldt  

(-50)  

Resultatkrav 4.2.2 (ministerieopgave) 

Indsats over for hormonforstyrrende stoffer og 

kombinationseffekter, herunder international (EU, 

OECD)  

1) Der er ikke afholdt workshops og/eller bidraget 
til arbejdet med udvikling af kriterier for 
hormonforstyrrende stoffer ved deltagelse i 
Kommissionens workshops mv. (ikke opfyldt -
50)  

2) Har aktivt bidraget til arbejdet med udvikling af 
kriterier for hormonforstyrrende stoffer ved 
deltagelse i kommissionens workshops mv. 
Arbejdet med udvikling af testmetoder for 
hormonforstyrrende stoffer har fulgt SIN-liste 
projekt foreligger, men der er ikke foretaget 
konkret handling (delvist opfyldt 50)  

3) Har aktivt bidraget til arbejdet med udvikling af 
kriterier for hormonforstyrrende stoffer ved 
deltagelse i Kommissionens workshops mv.  
Arbejdet med udvikling af testmetoder for 
hormonforstyrrende stoffer og vejledninger har 
fulgt plan og spillet ind i OECD-arbejdet. Der er 
fulgt op på SIN-liste projekt om hvorvidt 26 
stoffer hormonforstyrrende efter de kriterier, 
DK har foreslået, fx. ved indspil i 
Kommissionens arbejde med at fastsætte 
kriterier for hormonforstyrrende stoffer eller ved 
at der igangsættes indspil til REACH 
kandidatlisten, stofvurdering eller anden 
regulering i EU (opfyldt 100)   

Målet er opfyldt.  Opfyldt 

(100)  



44 Årsrapport 2012 

 

Strategisk mål/resultatkrav Opnåede resultater Grad af 

mål-

opfyldels

e 

Delmål 4.3: Succesfuld forberedelse og afholdelse af MOP6 under 

Cartagena-protokollen 

 

Resultatkrav 4.3.1 (ministerieopgave) 

A: Sikre en effektiv koordinering ml 

medlemslandene. B. Få positionspapir mv. færdige i 

august 2012. C. Succesfuld afholdelse af COP/MOP6. 

COP/MOP6 er et møde mellem FN-lande omkring 

implementering af Cartagena-protokollen om 

biosikkerhed.  

1) Positionspapiret er ikke færdigt og COP/MOP6 
er ikke succesfuldt afholdt (ikke opfyldt -50) 

2) Positionspapiret et delvist færdighed og 
COP/MOP6 er succesfuldt afholdt (delvist 
opfyldt 50) 

3) Positionspapiret er færdig og COP/MOP6 er 
succesfuldt afholdt (opfyldt 100) 

Målet er opfyldt. 

Succesrig varetagelse af EU-

formandskabsopgaven 

under både dansk og 

cypriotisk formandskab.  

Opfyldt  

(100)  

Strategisk mål 5: Ministerbetjening Opfyldt/De

lvist opfyldt 

(100 %) 

Delmål 5.1: Ministerbetjening af høj kvalitet  

Resultatkrav 5.1.1 (ministerieopgave) 

Kvaliteten af Miljøstyrelsens ministersager vurderes 

fire gange årligt. Vurdering sker på grundlag af et 

antal forelæggelser (afhængigt af Miljøstyrelsens 

samlede antal forelæggelser) og er kvalitativ i forhold 

til fastlagte kriterier. 

1) Nej (ikke opfyldt -50) 

2) Ja (opfyldt 100) 

Målet vurderes opfyldt. 

Det er departementets 

vurdering, at 

kvalitetsniveauet er blevet 

løftet, og der er kommet 

mere ensartethed i 

forelæggelsesmaterialet til 

ministeren.  

0pfyldt 

(100) 

Resultatkrav 5.1.2 (ministerieopgave) 

Rettidighed i Miljøstyrelsens forelæggelse af 

ministersager vurderes på grundlag af 

departementets opmærknings af styrelsernes svar på 

bestillinger  

1) Mindre end 70 % (ikke opfyldt -50) 

2) Mellem 70 % og 75 % (delvist opfyldt 50) 

3) Mellem 80 % og 100 % (opfyldt 100) 

Målet er udgået. 

I 2012 har det ikke været 

teknisk muligt at opgøre 

rettidighed.  

 

Resultatkrav 5.1.3 (ministerieopgave) 

Lovforslag fremsættes i overensstemmelse med 

lovprogram. 

1) Nej (ikke opfyldt -50) 

2) Ja (opfyldt 100) 

Lovforslag fremsættes i 

overensstemmelse med 

lovprogram. 

0pfyldt 

(100) 
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Strategisk mål/resultatkrav Opnåede resultater Grad af 

mål-

opfyldels

e 

Resultatkrav 5.1.4 (myndighedsopgave)  

Tidsfrister for myndighedsafgørelser, besvarelse af 

forespørgsler og øvrige henvendelser med tidsfrist på 

fire uger opgøres af Miljøstyrelsen og overholdes i 

mindst 80 % af sagerne  

1) Mindre end 70 % (ikke opfyldt -50)  

2) Mellem 70 % og 75 % (delvist opfyldt 50)  

3) Mellem 80 % og 100 % (opfyldt 100)  

Dette vurderes som værende 

opfyldt for 82 % af fristerne.  

Opfyldt 

(100)  

Delmål 5.2: Miljøstyrelsens hjemmeside er opdateret for at sikre korrekt 

vejledning af borgere, virksomheder og øvrige myndigheder  

 

Resultatkrav 5.2.1 (ministerieopgave) 

I ”Bedst på nettets” måling af kvaliteten af 

hjemmesiderne opnås som minimum 4 netkroner.   

1) 1 netkrone (ikke opfyldt -50) 

2) 2 netkroner (delvist opfyldt 0)  

3) 3 netkroner (delvist opfyldt 50)  

4) 4 netkroner (opfyldt 100) 

Miljøstyrelsen har fået fire 

netkroner.  

Opfyldt 

(100) 
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Bilag 3: Indtægtsdækket virksomhed 

TABEL 18 
OVERSIGT OVER AKKUMULERET RESULTAT FOR INDTÆGTSDÆKKET VIRKSOMHED (1.000 KR.) 

 

 

Ultimo 

2009 

Ultimo 

2010 

Ultimo  

2011 

Ultimo 

2012 

Oliebranchens miljøpulje 1.632 1.694 1.682 0 

 

De sidste aktiviteter vedrørende sekretariatsvaretagelsen for Oliebranchens miljøpulje er udført, og 

den indtægtsdækkede virksomhed er afsluttet. 
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Bilag 4: Gebyrfinansieret virksomhed 

TABEL 19 
ÅRETS RESULTAT FOR GEBYRORDNINGER 2009-2012 (I 1.000 KR.) 

Gebyrordninger 2009 2010 2011 2012 I alt 

Virksomhedsgebyret - - -7.727 -5.685 -13.413 

Diverse gebyrer -2.025 1.861 -184 585 233 

 

Virksomhedsgebyret 

 

Virksomhedsområdet varetager miljøtilsyn og godkendelser af virksomheder og tilsyn af 

affaldsdeponier.  

 

Gebyret er reguleret i henhold til brugerbetalingsbekendtgørelsen. Der kan kun opkræves 57,79 % af 

de direkte udgifter forbundet med selve tilsynet eller godkendelsen og overhead, der skal beregnes 

efter en i bekendtgørelsen nærmere beskrevet model. Brugerbetalingsmodellen er jf. 

bekendtgørelsen ikke dækkende i forhold til Miljøstyrelsens omkostningsmodel. 

 

Opkrævningen af gebyret sker endvidere aperiodisk fra november til oktober. Dette bevirker, at 

indtægterne for november og december fra 2011 er opkrævet i 2012, hvorfor underskuddet er ca. 2 

mio. kr. mindre end i 2011. Derfor vil der regnskabsmæssigt videreføres et underskud på det årlige 

resultat til inddækning i det efterfølgende regnskabsår. 

 

Underskuddet på 5,7 mio. kr. er for de 57,79 % af omkostningerne, som gebyret skal dække efter 

Miljøstyrelsens almindelige omkostningsmodel.  

 

Diverse gebyrer 

 

Diverse gebyrer udviser samlet set et overskud over en fireårig periode, hvilket er en følge af, at 

Miljøstyrelsen har i 2011 overtaget administrationen af gebyrerne vedrørende affaldsdata og -

regulativer. Resultatet i 2010 og 2011 er på denne baggrund reguleret med merindtægter på hhv. 

5.158 t. kr. og 29 t. kr. ift. Årsrapport 2011, så det er overensstemmende med overtagelsen af 

gebyrområdet. Overskuddet på gebyrerne skal finansiere systemudvikling, der i 2012 har været 

forsinket og forventes gennemført i 2013. 

 

I 2012 skyldes overskuddet hovedsageligt overskud på ordningerne vedrørende; 
• Anmeldegebyret for transport af affald på 470t. kr. 
• Affaldsdata på 801 t. kr. 
• Regulativsystem på 710 t. kr. 
 
Og underskud på ordningerne vedrørende: 
• Godkendelse af biocidmidler og monografier på 637 t. kr. 
• Typegodkendelse og kontrol af olietanke på 228 t. kr. 
• 10 års kontrol af gyllebeholdere 498 t. kr. 

 

På anmeldegebyret for transport af affald er overskuddet en følge af, at gebyret skal balancere over 

en fireårig periode, og at der har været underskud. Overskuddet følger den forventede udvikling på 

ordningen for 2012. 

 

Overskuddet på affaldsdata og -regulativer skal, som tidligere nævnt, anvendes til finansieringen af 

udviklingen af de IT-systemer, der er tilknyttet administrationen af gebyrerne. Udviklingen heraf 

har været forsinket i 2012.  
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Underskuddet på godkendelse af biocidmidler og monografier skyldes, dels at der er loft over 

gebyrindtægterne, da gebyrtaksterne er faste beløb og ikke aktivitetsafhængige og dels, at regulering 

af taksterne udestår. 

 

På ordningen vedrørende typegodkendelse og kontrol af olietanke er underskuddet en forbedring i 

forhold til tidligere år, idet udgifterne til administrationen er nedbragt. Gebyrtaksten er ultimo 2012 

korrigeret, så det fremadrettet forventes at være i balance. 

 

Underskuddet på 10 års kontrollen af gyllebeholdere er af teknisk karakter. Dette skyldes, at der er 

rettet en fejl, der vedrører tidligere år, hvor der har været overskud på ordningen. Samlet set er der 

med udgangen af 2012 et mindre underskud på ordningen. Ordningen er ophørt hos Miljøstyrelsen 

fra 2013, da den er omstruktureret og nu varetages eksternt. 
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Bilag 5: Tilskudsfinansieret aktivitet 

TABEL 20 
OVERSIGT OVER TILSKUDSFINANSIEREDE AKTIVITETER 2012 (I 1.000 KR.) 

Ordning Opgave 

 

Overført 

overskud 

fra 

tidligere år 

Årets 

tilskud 

Årets 

udgifter 

Årets 

resultat 

Overskud 

til videre-

førelse 

 

Workshop om bæredygtigt 

forbrug 
9511 33,6 0,0 0,0 0,0 33,6 

Ecoinnovera 9513 124,2 0,0 102,8 -102,8 21,4 

Cle-En 21 digital 

miljøværktøjskasse 
9514 0,0 348,1 378,9 -30,8 -30,8 

Grønnere elektriske og 

elektroniske produkter 
9518 0,0 111,7 111,7 0,0 0,0 

Rapporteur – Phenol, 

methulsturenated 
9521 0,0 153,5 150,0 3,5 3,5 

Rapporteur – Ziram 9522 0,0 153,5 269,2 -115,7 -115,7 

Rapporteur – Triclosan 9523 0,0 0,0 240,0 -240,0 -240,0 

EFSA PPR og WG 9528 0,0 193,9 193,9 0,0 0,0 

Baltic GPP 
9540 - 

9544 
0,0 0,0 190,9 -190,9 -190,9 

 

Projekterne ”Workshop om bæredygtigt forbrug” og ”Grønnere elektriske og elektroniske 

produkter”, modtager begge støtte fra Nordisk Ministerråd. Sidstnævnte er afsluttet i 2012. 

 

Ecoinnovera og Cle-En 21 er projekter under EU Life+ program. 

 

Rapporteuropgaverne består i evaluering af kemiske stoffer under REACH forordningen, hvortil der 

modtages bidrag fra det Europæiske Kemikalieagentur.  

 

European Food Safety Authority (EFSA) yder bidrag til, at eksperter fra Miljøstyrelsen deltager i 

ekspertpanelet (Panel on Plant Protection Products and their Residues - PPR) og arbejdsgrupper 

(Working Group - WG) hos EFSA. 

 

Baltic GPP (Green Public Procurement) er et projekt under Baltic Sea Region programmet, der 

samfinansieres af EU's European Regional Development Fund og European Neighbourhood and 

Partnership Instrument. Læs mere på www.balticgpp.eu. 
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Bilag 6: Anvendt regnskabspraksis 

Anvendt regnskabspraksis i Miljøstyrelsen følger lov nr. 131 af 28. marts 1984 om statens 

regnskabsvæsen bekendtgørelse nr. 70 om statens regnskabsvæsen af 27. januar 2011 og 

Finansministeriet økonomisk administrative vejledning (ØAV).  

 

I 2012 har Moderniseringsstyrelsen ændret beregningsmetoden for hensættelse til feriepenge og 

overarbejde, så grundlaget også omfatter pensioner, jf. bilag 1, note 4, 12 og 13. 

 

Miljøstyrelsen har udøvet skøn i forbindelse med eventualforpligtelser og debitortilgodehavender.  

 

Ved hensættelse til reetablering har Miljøstyrelsen i 2012 rettet ind efter normen i staten, hvor 

Rigsrevisionen har oplyst, at antallet af år, som ikke tidsbegrænsede lejemål vil løbe over, ansættes 

til 10, jf. bilag 1, note 11.  

 

Miljøstyrelsen har skønnet over sandsynligheden for at tabe verserende sager og har sat skønnet til 

5 % af de rejste krav mod Miljøstyrelsen, jf. bilag 1, note 11 og 16. 
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Bilag 7: Redegørelse for øvrig reservation under 1 mio. kr. 

I forlængelse af afsnit 1.4.2 skal nedenfor redegøres for øvrig reservation. 

 
TABEL 21 
REDEGØRELSE FOR ØVRIG RESERVATION UNDER 1 MIO. KR. (I MIO. KR.) 

Mio. kr. Reservere

t år 

Reserva-

tion 

primo 

Forbrug 

i året 

Reserva-

tion 

ultimo 

Forventet 

afslutning 

år 

0. Hjælpefunktioner samt 

generel ledelse og 

administration 

 0,4 0,4 0,5  

Lovgivningsprojekt om forholdet 

mellem EU-reguleringer og 

nationale regler på natur- og 

miljøområdet 

2012   0,2 2013 

Opgradering af TAS 2012   0,1 2013 

Fokus på vores resultater 2012   0,2 2013 

Kontrakt om brug af det 

elektroniske udbudssystem Ethics  
2011 0,1 0,1 0,0 2012 

Ad hoc rådgivning  2011 0,1 0,1 0,0 2012 

Kontrakt om governance- og it-

teknisk review af 

Husdyrgodkendelse.dk 

2011 0,2 0,2 0,0 2012 

1. Sundt og sikkert miljø  0,9 0,9 0,7  

MISU 2010 0,7 0,7 0,0 2012 

Center for duft- og 

kemikalieoverfølsomhed 

2012   0,7 2013 

2010 0,2 0,2 0,0 2012 

2. Grøn vækst og grønt 

erhvervsliv 
 3,4 3,3 2,2 2012 

Samfundsøkonomiske analyser 2012   0,4 2013 

Grønne Indkøb 2012   0,7 2013 

Informationskampagne for 

Brændeovne 
2012   0,2 2013 

4-årlige evaluering af 

implementeringen af 

nitraftdirektivet 

2012   0,1 2013 

Styrket BREF indsats 2012   0,3 2013 

PUMA og dampbrug 2012   0,4 2013 

Affaldsdatasystem: Supportaftale 

2012 
2011 0,1 0,1 0,0 2012 

Affaldsdatasystem: Aftale Devo 

Team  
2011 0,1 0,1 0,0 2012 

Udlæg pålagt brugerbetaling, 

tilsyn/-godkendelse., virksomhed. 
2011 0,2 0,2 0,0 2012 

Miljøeffekten af den danske 

undtagelse fra nitratdirektivets 170 

kg N/ha 

2011 0,2 0,2 0,0 2012 

Bemærk, at der i forhold til 
reservationen for 2011 er 
reservationer vedrørende 
Grøn vækst og Grønt 
erhvervsliv lagt sammen i 
samme strategiske mål 2. 
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Mio. kr. Reservere

t år 

Reserva-

tion 

primo 

Forbrug 

i året 

Reserva-

tion 

ultimo 

Forventet 

afslutning 

år 

Effekter og omkostninger vedr. 

initiativer i Grøn Vækst og ny 

kvælstofindsats - for 

kvælstofudvalget 

2011 0,1 0,0 0,1 2013 

GV - syn af sprøjter 2011 0,4 0,4 0,0 2012 

Grøn Vækst 2010 0,4 0,4 0,0 2012 

Husdyr – kompetenceudvikling 2010 0,3 0,3 0,0 2012 

Husdyr – rejsehold 2010 0,5 0,5 0,0 
2012 

Husdyr – rejsehold 2009 0,3 0,3 0,0 

Grønne indkøb - under indsats 

mod partikelforurening samt 

borgerrettede initiativer 

2009 0,4 0,4 0,0 2012 

Pesticid pukkel 2009 0,1 0,1 0,0 2012 

Integration af diffuse kilder i PRTR 2008 0,3 0,3 0,0 2013 

3. Bæredygtig udnyttelse af 

ressourcerne 
 1,4 1,3 1,4  

Vurdering af risiko for 

nitratudvaskning efter udbringning 

af græssaft på overvintrede 

græsarealer 

2012   0,2 2013 

Emballageforsynings- og 

behandlingsstatistik 2011 
2012   0,3 2013 

Analyse af økonomiske virkemidler 

til affaldsforebyggelse 
2012   0,1 2013 

Faglig udredning om farlige stoffer 

i asfalt og spredning af disse ved 

materialenyttiggørelse 

2012   0,1 2013 

Opsætning, oversættelse og 

trykning af Ressourcestrategi for 

affaldshåndtering og 

Ressourcestrategi for 

affaldshåndtering 2013-2018/24 

2012   0,2 2013 

Analyser vedrørende den 

fremtidige regulering af 

affaldsforbrændingsanlæg 

2012   0,2 2013 

Kammeradvokat 2012   0,2 2013 

Indsamling af el-skrot, som ikke 

indgår i den nationale statistik 
2012   0,1 2013 

Kortlægning af emballageforsyning 2011 0,3 0,3 0,0 2012 

Kortlægning af papir og 

pappotentiale i private husstande 
2011 0,2 0,2 0,0 2012 

Brugerundersøgelser på 

genbrugspladser 
2011 0,3 0,2 0,1 2013 

Forslag til nye grænseværdier for 

mineralsk affald. Kontrakt om 

deponeringsbekendtgørelsen. 

2011 0,1 0,1 0,0 2012 

Elektronikaffald i restaffald 2010 0,3 0,3 0,0 2012 
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Mio. kr. Reservere

t år 

Reserva-

tion 

primo 

Forbrug 

i året 

Reserva-

tion 

ultimo 

Forventet 

afslutning 

år 

Kontrol af producentindberettede 

data om elektronisk udstyr 
2010 0,0 0,0 0,0 2013 

Dæmnings konstruktioner for 

fremtidige deponeringsanlæg for 

havbundssedimenter 

2010 0,2 0,2 0,0 2012 

4. EU og internationalt 

miljøsamarbejde 
 0,2 0,2 0,0 2012 

Kemikaliekonventioner 2011 0,2 0,2 0,0 2012 

I alt  6,3 5,8 4,9  

 

Reservationerne ultimo, markeret med gult, er der et mindre forbrug på, som er anvendt til øvrige 

miljøopgaver i Miljøstyrelsen. Det samlede overskud fra afsluttede opgaver udgør 0,2 mio. kr., og er 

ikke indregnet i totalen i tabellen. 
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