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1. Påtegning af det samlede regnskab 
 

Årsrapporten omfatter: 

Årsrapporten omfatter de hovedkonti på finansloven, som Energistyrelsen, CVR 59 77 87 14, er ansvarlig 
for:  

§ 29.11.03. Monitorering og rapportering af optaget CO2 i jorde og skove, 
§ 29.21.01. Energistyrelsen, 
§ 29.21.04. Salg af CO2-kvoter, 
§ 29.21.06. Salg af CO2-kreditter 
§ 29.22.01. Tilskud til energiforskning, 
§ 29.22.02. Green Labs DK, 
§ 29.23.01. Koncessionsafgifter mv., 
§ 29.23.02. Olierørledningsafgift mv., 
§ 29.23.03. Gebyrindtægter i forbindelse med udbudsrunder, 
§ 29.23.04. Overskudsdeling ved statsdeltagelse i Nordsøaktiviteter, 
§ 29.23.06. Koncessionsafgift fra Akzo Nobel Salt A/S, 
§ 29.24.01. Udnyttelse af vedvarende energi og andre energiøkonomiske projekter, 
§ 29.24.06. Fremme af varmepumper, 
§ 29.24.07. Kampagner til fremme af energibesparelser i bygninger, 
§ 29.24.08. Forsøgsordning for elbiler, 
§ 29.24.09. Understøttelse af energibesparelser i staten, 
§ 29.24.10. Pulje til skrotningspræmie for oliefyr, 
§ 29.24.11. Center for Energibesparelser, 
§ 29.24.13. Videncenter for energibesparelser i bygninger, 
§ 29.24.14. Infrastruktur til transport  
§ 29.24.15. Etablering af partnerskabssamarbejde med kommuner, 
§ 29.24.16. Geotermi og store varmepumper, 
§ 29.24.17. Bølgekraftprojekter, 
§ 29.24.18. Energieffektiviseringsindsats, 
§ 29.24.19. Vedvarende energi til proces, 
§ 29.24.20. Industriel kraftvarme, 
§ 29.24.21. Biogas (til transport og proces), 
§ 29.24.23. Store varmepumper til fjernvarme, 
§ 29.24.24. National ordning for geotermi, 
§ 29.25.02. Tilskud til dækning af kuldioxidafgift i visse virksomheder, 
§ 29.25.03. Tilskud til energibesparelser i erhvervsvirksomheder, 
§ 29.25.05. Elproduktionstilskud, 
§ 29.25.08. Pulje til målrettet lempelse af PSO for el-intensive virksomheder, 
§ 29.25.09. Tilskud til opgradering eller rensning af biogas, 
§ 29.25.10. Udgifter til el-PSO, 
§ 29.25.79. Energireserve, 
§ 29.27.01. Miljøstøtte til Østeuropa og CO2-kreditter, 
§ 29.27.02. Klimastøtte til Arktis mv., 
§ 29.27.03. Klimaprojekter i udviklingslande, 
§ 29.29.02. Frekvensauktioner, 
§ 29.29.03. Frekvens- og nummerafgifter, 



§ 29.29.04. Bredbåndsdækning og digitalinfrastruktur mv.,

§ 29.29.05. Radiobaseret maritim nød- og sikkerhedstjeneste i Grønland,

herunder de regnskabsmæssige forklaringer som skal tilgå Rigsrevisionen i forbindelse med 

bevillingskontrollen for 2016. 

Påtegning 

Det tilkendegives hermed: 

1. At årsrapporten er rigtig, det vil sige, at årsrapporten ikke indeholder væsentlige fejlinformationer eller

udeladelser, herunder at målopstillingen og mål rapporteringen i årsrapporten er fyldestgørende,

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

bevillinger, love og andre forskrifter samt med indøåede aftaler og sædvanlig praksis, og

3. At der er etableret forretningsgange, der sikrer en økonomisk hensigtsmæssig foivaltning af de midler,

og ved driften af de institutioner, som er omfattet af årsrapporten.

København, den cf /2 - ; .) 

Tho�I�
Departementschef 
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2. Beretning 

2.1. Præsentation af Energistyrelsen 
 
Energistyrelsen arbejder for at sikre danske borgere og virksomheder en omkostningseffektiv, god og stabil 
forsyning af el, gas, varme, vand og telekommunikation samt håndtering af affald.  

Energistyrelsen har ansvaret for hele energisektorens værdikæde fra energiproduktion, herunder efter-
forskning og indvinding, og energiforsyning til energiforbrug, energieffektivisering og besparelser samt 
energiøkonomi og teknologiovervågning. Styrelsen har også ansvaret for at understøtte den økonomiske 
effektivisering af forsyningssektoren, som, foruden energi, omfatter vand, affald og telekommunikation, 
herunder brugerforhold, forsyningspligt og statistik på teleområdet samt regulering af vandforsyning og 
håndtering af affald. 

Styrelsen er ansvarlig for, at den danske energi- og forsyningslovgivning understøtter den ønskede udvik-
ling, og styrelsen gennemfører til brug herfor løbende analyser og vurderinger af udviklingen nationalt og 
internationalt. 
 
Energistyrelsen varetager sammen med departementet Danmarks interesser på energi-, og forsyningsom-
rådet i EU og søger gennem målrettet samarbejde med enkeltlande og internationale institutioner at ud-
brede de danske erfaringer med energiomstillingen til gavn for danske eksportvirksomheder. 
 
Den overordnede retning for Energistyrelsen er fastlagt i Energi-, Forsynings- og Klimaministeriets koncern-
fælles mission og vision:  

Mission: Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet arbejder for en effektiv, værdiskabende og fremtidssikret 
forvaltning af aktiver og videnkapital på energi- og forsyningsområdet.  

Vision: Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet er anerkendt for at fremme forsynings- og energiydelser i 
verdensklasse, der understøtter vækst og holdbar omstilling.  

Energistyrelsen blev oprettet i 1976 og er en styrelse under Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet. Der er 
pr. ultimo 2016 cirka 366 årsværk beskæftiget i Energistyrelsen. 
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2.2. Ledelsesberetning 
Ledelsesberetningen giver en kort præsentation af de væsentligste faglige og økonomiske resultater for 
Energistyrelsen i 2016. 

2.2.1 Årets faglige resultater 
 
I 2016 har Energistyrelsen afsluttet 7. udbudsrunde for olie- og gastilladelser. Der blev tildelt 16 tilladelser 
til efterforskning efter olie og gas i den danske del af Nordsøen til i alt 12 selskaber. De nye tilladelser med-
deles som udgangspunkt for en efterforskningsperiode på 6 år med ret til 30 års forlængelse for felter, der 
sættes i produktion.  

På vindområdet blev det kystnære udbud og Kriegers Flak afsluttet med historisk lave priser, hvilket vækker 
international opmærksomhed. Udbudsprocessen har været grundigt forberedt af Energistyrelsen, og for-
handlingerne mellem Energistyrelsen og de prækvalificerede bydere har været afgørende for en lav pris. 
Endelig har Energistyrelsen ved at indføre effektive fremdriftskrav fået afviklet mere end 20 åben-dør-
projekter, så der p.t. kun er 7 ansøgninger tilbage.  

For solområdet har Energistyrelsen lukket 60-40-ordningen samt suspenderet overgangsordningen hertil 
og dermed sikret statskassen mod et provenutab på op mod 11 mia. kr. Samtidig er der i 2016 gennemført 
pilotudbud for solceller. Pilotudbuddet udgør den midlertidige PSO-løsning, som der blev indgået aftale 
med Europa-Kommissionen om i slutningen af 2014. Udover selve udbuddet og udformningen heraf har 
arbejdet bl.a. omfattet samarbejdsaftale med Tyskland om gensidig åbning. Pilotudbuddet er nyskabende – 
ikke kun fordi det er første gang, at der er lavet gensidig åbning af støtte i forbindelse med VE-udbud – det 
er også første udbud af støtte til solceller i Danmark og første udbud i EU af solceller med fast pristillæg. 
Der indkom 39 bud, og de 9 vindende bud var på 12,89 øre/kWh i fast pristillæg til markedsprisen i 20 år. 
Det gør solceller til en af de billigste VE-teknologier.    

På forsyningsområdet har Energistyrelsen leveret input til forsyningsstrategien, som blev lanceret af rege-
ringen i september 2016. Der er som opfølgning på El-reguleringsudvalgets anbefalinger udarbejdet udkast 
til ny økonomisk regulering af elnetselskaberne og indgået aftale herom. Der har på vandområdet fortsat 
været fokus på udmøntningen af det politiske vandsektorforlig fra april 2015. På varmeområdet har Energi-
styrelsen bistået og understøttet politiske forhandlinger om ny økonomisk regulering af fjernvarmesekto-
ren, som resulterede i en stemmeaftale af den 7. april 2016 (S, R, V, SF og K). Derudover har Energistyrelsen 
bistået med analyser og materiale til politiske forhandlinger om konkurrenceudsættelse af affaldsforbræn-
ding i forbindelse med Vækstpakke, PSO-aftale og 2025-plan, som dog ikke resulterede i aftaler på affalds-
området. 

På teleområdet har styrelsen håndteret første ansøgningsrunde til bredbåndspuljen. 1800 MHz-auktionen 
blev afholdt, og tilladelser blev udstedt den 26. oktober. Samtidig blev TDC udpeget som pligtforsyningsud-
byder af basale taletelefonitjenester, teksttelefontjeneste, en nummerfortegnelse samt tjenester til handi-
cappede.  

Der er på energieffektiviseringsområdet udarbejdet en række delanalyser og evalueringer af energispare-
indsatsen, og der blev indgået en ny aftale om energiselskabernes spareindsats. Initiativer med ophæng i 
energireserven 2016-2018 er påbegyndt udmøntet. Endvidere er energisynsordningen i drift og ligeledes 
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tilskudsordningen for målrettede PSO-lempelser, hvor der indgås aftaler om energieffektiviseringer med de 
tilskudsmodtagende virksomheder. Den målrettede PSO aftrappes i takt med udfasningen af PSO. I forhold 
til omstilling til vedvarende energi er der givet 130 tilsagn om tilskud fra puljen til vedvarende energi til 
proces for i alt 354,4 mio. kr. (brutto), ligesom den politisk besluttede nedlukning af puljen ved udgangen af 
2016 er håndteret. 

Internationalt har Energistyrelsen i 2016 bistået en række vækstøkonomier, herunder Kina, Vietnam, Syd-
afrika, Mexico, Indonesien, Tyrkiet og Ukraine med at sikre bæredygtig energiforsyning. I december blev 
Etiopien-samarbejdsaftalen underskrevet. Samtidig blev Eksportenheden til fremme af eksporten af danske 
energiløsninger i særligt USA, Tyskland og Storbritannien vedtaget som en del af Aftale om finansloven for 
2017. Eksportenheden er oprettet for perioden 2017-2019. 

Energistyrelsen arbejdede i 2016 med en række væsentlige EU-sager. I forhold til det politiske forlig om 
PSO, som blev indgået 17. november, har styrelsen bidraget til den varige PSO-løsning, hvor PSO-afgiften 
afskaffes gradvist fra 2017-2022, så støtten til vedvarende energi fremover finansieres over finansloven. 
Energistyrelsen var ansvarlig for udarbejdelse af lovforslaget, der udmøntede den politiske aftale, som blev 
vedtaget af Folketinget den 19. december 2016.  

Den danske interessevaretagelse i forbindelse med udmøntningen af EU's energi- og klimamål for 2030 er 
blevet varetaget i form af fokus på tidlig og strategisk interessevaretagelse i en række sager relateret hertil. 
Energistyrelsen har aktivt arbejdet for at fremme danske interesser for de udspil, der er fremsat i regi af 
Europa-Kommissionens strategi for Energiunionen, senest med Vinterpakken. Energistyrelsen har samtidig 
bidraget til forhandlingerne af blandt andet revision af EU’s kvotehandelsdirektiv, forhandlingerne af for-
slaget om forsyningssikkerhed på gasområdet og reglerne for energimærkning.  I forhold til det digitale 
indre marked har Energistyrelsen på teleområdet blandt andet bidraget til at sætte danske fingeraftryk på 
nye regler for roaming (Roam-Like-At-Home) og åbningen af UHF-båndet til 5G. Derudover har fokus været 
på tidlig interessevaretagelse i relation til den større revision af EU’s teleregulering, der blev fremsat i sep-
tember 2016.  

Endelig har Energistyrelsen arbejdet med at implementere regeringens plan for udflytning af arbejdsplad-
ser. I august 2016 åbnede Energistyrelsen således sin afdeling i Esbjerg, som vil blive bygget gradvist op 
frem mod 1. maj 2017.  
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2.2.2. Årets økonomiske resultat 
Energistyrelsens økonomiske hoved- og nøgletal for 2016 er opgjort herunder, jf. tabel 1.  

Tabel 1. Energistyrelsens økonomiske hoved- og nøgletal (§ 29.21.01. Energistyrelsen)1 

Hovedtal       
  R-2015 R-2016 B-2017 
Resultatopgørelse (mio. kr.)      
Ordinære driftsindtægter -366,4 -420,5 -434,9 
Ordinære driftsomkostninger 350,6 387,7 446,9 

Resultat af ordinære drift -15,8 
 

-32,8 12,0 
Resultat før finansielle poster -0,4 -24,2 19,6 
Årets resultat 0,0 -22,5 19,6 
Balance      
Anlægsaktiver i alt2 7,1 37,1 30,1 
Omsætningsaktiver3 45,4 53,6 53,6 
Egenkapital 47,3 92,6 73,0 
Langfristet gæld 6,9 33,6 26,1 
Kortfristet gæld 141,9 148,6 148,6 

Finansielle nøgletal  
 

Udnyttelsesgrad af lånerammen 71,9 104,0 93,6 
Bevillingsandel 84,0 76,9 82,6 

Personaleoplysninger  
 

Antal årsværk  331,9 365,8 322,0 
Årsværkspris (t. kr.) 591,4 582,9 597,3 

Kilde: SKS.  

Årets resultat for 2016 er et overskud på 22,5 mio. kr., hvilket ligger noget over forventningen ved udgan-
gen af 3. kvartal 2016. Dette kan primært tilskrives en række ekstraordinære engangsindtægter på det til-
skudsfinansierede område samt en række ikke budgetterede indtægter vedrørende blandt andet 1800 MHz 
auktionen og sekretariatsbetjeningen af EUDP. Hertil kommer lavere øvrige driftsomkostninger end forud-
sat i årets budget. 

De ordinære indtægter er steget med 54,2 mio. kr. i forhold til 2015, hvilket primært kan tilskrives øget 
aktivitet på det tilskudsfinansierede område, samt at nettoudgiftsbevillingen er øget med 37,5 mio. kr. fra 
2015 til 2016. Endvidere er der for regnskab 2016 ændret regnskabspraksis på det tilskudsfinansierede 
område, således at indtægter og udgifter bogføres brutto i stedet for som nettoudgifter.  

De ordinære omkostninger er steget med 37,2 mio. kr. i forhold til 2015, hvilket dels kan tilskrives udvidel-
sen af Energistyrelsens virksomhedsområde og et afledt højere aktivitetsniveau, jf. Kongelig resolution af 
                                                           
1 Som følge af afrunding kan summen i denne samt efterfølgende tabeller afvige fra totalen. 
2 Ekskl. statsforskrivning 
3 Ekskl. likvide beholdninger 
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28. juni 2015, og dels at der for regnskab 2016 er ændret regnskabspraksis på det tilskudsfinansierede om-
råde, således at indtægter og udgifter bogføres brutto i stedet for som nettoudgifter på det tilskudsfinan-
sierede område. Det bemærkes, at ressortændringerne i 2015 blev regnskabsmæssigt indarbejdet i 2016, jf. 
den generelle praksis. Ressortændringerne er således rent organisatorisk trådt i kraft i sommeren 2015, 
men er først afspejlet i regnskabet for 2016. 

Hvis der fokuseres på Energistyrelsens balance, fremgår det, at anlægsaktiverne er steget med 30,0 mio. 
kr., hvilket primært skyldes en stigning i de materielle anlægsaktiver. I forbindelse med ressortændringerne 
i 2015 modtog Energistyrelsen således en række nye anlægsaktiver fra blandt andet Søfartsstyrelsen, her-
under Maritimt Kystradio System til en værdi af 26,0 mio. kr.  

Omsætningsaktiverne er steget med 8,3 mio. kr., hvilket primært skyldes øgede kortfristede tilgodehaven-
der. Dette skyldes dels de øgede indtægter og dels en midlertidig suspendering af gebyropkrævning i hen-
hold til lov om vedvarende energi, lov om elforsyning og lov om naturgasforsyning. Den udestående gebyr-
opkrævning er blevet bogført som tilgodehavender med henblik på senere indfrielse, når gebyropkrævnin-
gen genoptages. 

Egenkapitalen er steget med 45,3 mio. kr. Stigningen kan primært tilskrives overførsel af årets resultat på 
22,5 mio. kr. og overførsel af reserveret bevilling med 19,6 mio. kr. 

Den langfristede gæld er steget med 26,7 mio. kr., hvilket skyldes den nævnte tilgang af anlægsaktiver i 
2016. Differencen mellem stigningen i anlægsaktiver og stigningen i langfristet gæld skyldes, at regulerin-
gen af den langfristede gæld efter gældende praksis først foretages efter regnskabets afslutning.  

Den kortfristede gæld er samlet set steget med 6,7 mio. kr., hvilket kan tilskrives en række modsatrettede 
bevægelser, herunder hovedsageligt ændret afregningsprincip vedrørende moms på gebyrområdet samt en 
afstemning af Energistyrelsens tilskudsfinansierede aktiviteter. Desuden er reserveret bevilling konverteret 
til overført overskud, jf. statens ændrede praksis på området.  

Ultimo 2016 er udnyttelsen af lånerammen 104 procent. Baggrunden er, at det i forbindelse med tilgangen 
af anlægsaktiver har været nødvendigt at hæve Energistyrelsens låneramme. Da lånerammen skulle forhø-
jes, opgjorde Energistyrelsen behovet ud fra aktivmassen i november 2016. En senere gennemgang viste 
imidlertid, at overflytningen af aktiver på daværende tidspunkt ikke var fuldt ud gennemført, hvorfor låne-
rammen ikke blev forhøjet tilstrækkeligt til at rumme den korrekte aktivmasse. På det tidspunkt, hvor ak-
tivmassen kunne opgøres korrekt, var det imidlertid ikke muligt at ændre lånerammen. Da Energistyrelsens 
aktivmasse nu er opgjort korrekt, vil lånerammen blive korrigeret således, at overskridelsen på 4 procent 
bliver kortvarig. Dette håndteres i 1. kvartal 2017. 

Bevillingsandelen er faldet med 7,1 procentpoint.  Stigningen i bogførte indtægter har været højere end 
stigningen i Energistyrelsens nettoudgiftsbevilling, hvormed bevillingsandelen reduceres. 

Energistyrelsens årsværksforbrug er steget med 34 årsværk fra 2015 til 2016. Stigningen dækker over mod-
satrettede bevægelser. Som led i styrelsens tilpasning af lønudgifterne, jf. afsnit 3.6, er der således nedlagt 
cirka 32 stillinger fra 2015 til 2016. Samtidig er der som led i ressortændringerne både afgivet og modtaget 
et antal årsværk. 
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For 2017 er der angivet et forventet underskud på 19,6 mio. kr. Dette resultat dækkes via et træk på Ener-
gistyrelsens overførte overskud. 

2.2.3 Energistyrelsens hovedkonti 
En oversigt over udgifter og indtægter på § 29.21.01. Energistyrelsen fremgår herunder, jf. tabel 2. 

Tabel 2. Energistyrelsens hovedkonti 

    Bevilling   

Regnskab 
Overført over-

skud ultimo   (Mio. kr.) FL TB 
Finansårets 

bevilling i alt 
I alt Udgifter 366,0 20,5 386,5 403,6  85,9 
  Indtægter -63,3 

 
-63,3 -102,8   

§ 29.21.01.  Udgifter 366,0 20,5 386,5 403,6  85,9 
Indtægter -63,3 

 
-63,3 -102,8   

       For de øvrige hovedkonti på finansloven, som Energistyrelsen er ansvarlig for, henvises til afsnit 4.7.   

 

2.3. Kerneopgaver og ressourcer 
Den indtægtsførte bevilling er manuelt blevet fordelt forholdsmæssigt med udgangspunkt i udgiftsniveauet 
på styrelsens hovedopgaver, som fremgår af finansloven. Resultatet fremgår herunder, jf. tabel 3. 

Tabel 3. Sammenfatning af økonomien for Energistyrelsens opgaver (§ 29.21.01. Energistyrelsen) 

  Mio. kr.         

  Hovedopgave 
Indtægtsført 

bevilling 
Øvrige ind-

tægter 
Omkostninger   Andel af årets 

overskud 

  
Hjælpefunktioner samt generel 
ledelse og administration -87,1 -0,9 85,1 2,9 

  Energiressourcer -16,2 -11,0 26,4 0,8 
  Forsyning -63,7 -24,9 84,0 4,5 
  Erhverv og energieffektivitet -50,8 -27,7 76,8 1,7 
  Klima og energiøkonomi -34,2 -0,2 33,4 1,0 
  Global rådgivning og forhandling -9,8 -28,8 29,3 9,3 
 Tele -61,4 -9,3 68,4 2,3 
 I alt -323,2 -102,8 403,6 -22,5 
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2.3.1 Beskrivelse af kerneopgaver 
Herunder gennemgås Energistyrelsens kerneopgaver, som de var definerede i 2016, jf. finansloven. 

Kerneopgaven hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration dækker over stabsfunktionerne, 
som understøtter de faglige enheder, så de øvrige kerneopgaver kan løses på en optimal måde. 

Kerneopgaven energiressourcer dækker over, at Energistyrelsen fører tilsyn med olie- og naturgasaktivite-
ter på dansk område, hvad angår produktion, efterforskning og indvinding. Endvidere varetages opgaver i 
forbindelse med lovgivningen om sikkerhed og sundhed ved olie- og gasaktiviteter samt udstedelse af god-
kendelser og tilladelser til at operere i Nordsøen. 

Kerneopgaven forsyning dækker over, at Energistyrelsen varetager opgaver nationalt og internationalt i 
relation til el-, naturgas- og varmeforsyningsområdet, vedvarende energi og beredskab. Der arbejdes for at 
etablere de rette rammer for, at energiudviklingen i Danmark sker på en samfundsøkonomisk og miljømæs-
sig forsvarlig måde. Samtidig omfatter kerneopgaven ansvaret for den økonomiske regulering af vand og 
affald i forhold til vand- og affaldsforsyningssektorerne. 
 
Kerneopgaven erhverv og energieffektivitet dækker over opgaver vedrørende fremme af vedvarende energi 
i bygninger, energimærkning af bygninger samt krav til energimærkning og energieffektivitet i en række 
produkter. Energistyrelsens område for energiteknologi beskæftiger sig med teknologisk omstilling til fossil-
fri vækstøkonomi, herunder en række reguleringsordninger. Energistyrelsen er ansvarlig for myndigheds-
administrationen af den fælleseuropæiske CO2-kvoteordning og administrerer erhvervsordninger, der un-
derstøtter besparelsesomlægninger fra fossil til vedvarende energi indenfor erhverv og industri.  

Kerneopgaven klima og energiøkonomi dækker over, at Energistyrelsen leverer analysearbejde, som under-
støtter den danske omstilling til uafhængighed af fossile brændstoffer, og som er bidrag til den nationale og 
internationale indsats vedrørende klima. Kerneopgaven omfatter opgaver, som knytter sig til beregning og 
fremskrivning. Disse opgaver er blandt andet analyser, udvikling af økonomiske og energifaglige modeller 
og samfundsøkonomiske beregningsmodeller for at sikre et solidt fagligt grundlag for klima- og energipoli-
tikken. Indtil den 30. september 2016 indgik også ansvaret for den danske klimalov og energistatistik samt 
opgørelser til EU, FN mv. vedrørende den danske klimaindsats. Dette opgaveområde blev overført til depar-
tementet den 1. oktober 2016. 

Kerneopgaven global rådgivning og forhandling dækker over bilateralt samarbejde med en række vækst-
økonomier med langsigtet omstilling til lavemission. Samarbejdet bidrager til at fastholde den danske posi-
tion som vigtig strategisk samarbejdspartner på energi- og klimaområdet og til at fremme danske energi-
løsninger internationalt. 

Kerneopgaven tele dækker over opgaver vedrørende teleforsyning i forhold til regulering og overvågning af 
forholdene for elektroniske kommunikationsnet samt konkurrence, infrastruktur, frekvenser og certifikater. 
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2.4. Målrapportering 
Dette afsnit indeholder en overordnet afrapportering på Energistyrelsens mål- og resultatplan 2016 og en 
uddybende analyse af udvalgte mål.  

2.4.1. Målrapportering 1. del: Skematisk oversigt 
Energistyrelsens mål- og resultatplan for 2016 omfattede i alt 38 milepæle fordelt på otte mål vedrørende 
udadrettede kerneopgaver og to mål vedrørende indadrettede kerneopgaver.  

Ni ud af ti mål er opfyldt, mens et mål er delvist opfyldt. Ud af de i alt 38 milepæle er 37 milepæle opfyldt. 
Samlet set vurderer Energistyrelsen, at resultatet er tilfredsstillende. 

Den samlede målopfyldelse fremgår herunder, jf. tabel 4. 

Tabel 4: Samlet målopfyldelse 
Mål Opfyldte 

mile- 
pæle 
(antal) 

Delvist 
opfyldte 
milepæle 
(antal) 

Ikke 
opfyldte 
milepæle 
(antal) 

Samlet målopfyldelse  

A.1. Forsyningsstrategi 2016 og forsy-
ningspakke i 2017 

4 0 0 Opfyldt 

A.2. Ny telepolitik 7 0 0 Opfyldt 

A.3. Langsigtet PSO-løsning 3 0 0 Opfyldt 

A.4. Betjening af Energikommissionen 4 0 0 Opfyldt 

A.5. Fase 2 af olie- og gasstrategien 2 0 0 Opfyldt 

A.6. Det europæiske energisystem 3 0 0 Opfyldt 

A.7. EU’s 2030-målsætninger på klima-
området 

3 0 0 Opfyldt 

A.8. Styrket energieffektiviseringsind-
sats 

5 1 0 Delvist opfyldt 

B.1. God og rettidig ministerbetjening 4 0 0 Opfyldt 

B.2. Udflytning 2 0 0 Opfyldt 

I alt 37 1 0  

 

Årets faglige resultater er opgjort og fordelt på de enkelte mål og milepæle jf. bilag 4.6. 
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2.4.2. Målrapportering 2. del: Uddybende analyser og vurderinger 
I nedenstående afsnit er der foretaget uddybende analyser og vurderinger af de mål, som vurderes at være 
særligt interessante, samt for de milepæle, der er delvist opfyldte. Der er udvalgt fem mål ud af mål- og 
resultatplanens i alt ti mål til uddybende analyse. 

2.4.2.1. Forsyningsstrategi 2016 og forsyningspakke i 2017 (mål A1) 
Målet var, at Energistyrelsen i samarbejde med departementet skulle sikre, at en forsyningsstrategi var klar 
til regeringsdrøftelse inden sommerferien 2016. Desuden at der blev leveret input til de politiske forhand-
linger om realisering af effektiviseringer for 3,3 mia. kr. i 2020 og til regeringens måltal for effektivisering af 
forsyningssektoren i 2025. Efterfølgende skulle forsyningsstrategien implementeres i lovgivning og nye 
analyser. 

I samarbejde med departementet har Energistyrelsen udarbejdet grundlaget for en forsyningsstrategi ved 
at bidrage med faglige input til strategien og faglig bistand til de politiske forhandlinger. Regeringen frem-
lagde forsyningsstrategien den 15. september 2016. I 2. halvår blev arbejdet vedrørende udarbejdelse af 
implementeringsplaner af forsyningsstrategien, samt en række opfølgende analyser, påbegyndt. Da der 
imidlertid ikke forelå politisk aftale om forsyningsstrategien i 2016, har det ikke været muligt at færdiggøre 
implementeringsplaner, ligesom det ikke har været muligt at udarbejde grundlag for endnu en forsynings-
pakke i 2017. 

Målet vedrørende forsyningsstrategi 2016 og forsyningspakke i 2017 omfatter fire milepæle, som alle er 
opfyldt: 2. kvartal (1. milepæl), 3. kvartal (2. og 3. milepæl) og 4. kvartal (4. milepæl).  

Mål A1 er samlet set opfyldt, hvilket vurderes som tilfredsstillende. 

2.4.2.2. Ny telepolitik (mål A2) 
Det var målet, at Energistyrelsen skulle bidrage til formulering af en ny telepolitik, herunder at sikre ram-
merne for forbedret mobil- og bredbåndsdækning.  
 
I samarbejde med departementet leverede Energistyrelsen et grundlag for ny telepolitik. Energistyrelsen 
leverede oplæg og analyser til brug for den politiske aftale om dækningskrav i 1800 MHz-auktionen, og 
auktionen blev afholdt i 3. kvartal. Samtidig blev der afholdt første ansøgningsrunde til bredbåndpuljen, 
udarbejdet en ny frekvensstrategi og leveret input til modernisering af teleforliget, herunder til et samlet 
teleudspil.  
 
Målet vedrørende ny telepolitik omfatter syv milepæle, som alle er opfyldt for 2. kvartal  (1. og 2. milepæl),  
3. kvartal (3. milepæl) og 4. kvartal  (4., 5., 6. og 7. milepæl). De to milepæle i henholdsvis 3. og 4. kvartal, 
vedrørende oplæg til forhandlingsmandat til nyt teleforlig, blev dog udskudt pga. politisk beslutning om, at 
forhandlingerne om nyt teleforlig først skulle foregå i 2. kvartal 2017. 
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Mål A2 er samlet set opfyldt, hvilket vurderes som tilfredsstillende, når ovenstående baggrund tages i be-
tragtning.  

2.4.2.3 Langsigtet PSO-løsning (mål A3) 
Det var målet, at Energistyrelsen skulle bidrage til at udarbejde en langsigtet EU-medholdelig løsning på 
PSO-problematikken. Der skulle blandt andet afdækkes de mulige relevante løsningsmodeller og opfølgning 
blandt andet i form af lovgivning.  

Energistyrelsen har leveret bidrag til oplæg til politiske forhandlinger om den langsigtede PSO blandt andet 
i form af relevante løsningsmodeller. Der er leveret et robust datamateriale, herunder potentialeberegnin-
ger til VE-sparekatalog. Som følge af det politiske forlig om PSO indgået 17. november 2016 har styrelsen 
bidraget til den varige PSO-løsning. Energistyrelsen var ansvarlig for udarbejdelse af det lovforslag, der ud-
møntede den politiske aftale, og som blev vedtaget af Folketinget den 19. december 2016.  

Målet vedrørende langsigtet PSO-løsning omfatter tre milepæle, som alle er opfyldt for 2. kvartal (1. mile-
pæl), 3. kvartal (2. milepæl) og 4. kvartal (3. milepæl). 

Mål A3 er samlet set opfyldt, hvilket vurderes som tilfredsstillende. 

2.4.2.4. Fase 2 af olie- og gasstrategien (mål A5) 
Det var målet, at Energistyrelsen skulle sikre en rettidig og effektiv gennemførelse af Fase 2-arbejdet i rela-
tion til den langsigtede olie- og gasstrategi for fremtidig efterforskning og kommerciel udnyttelse af de dan-
ske ressourcer i Nordsøen. 

Sagen blev i 2016 forelagt for regeringens økonomiudvalg i flere omgange, og der har været ført forhand-
linger med de relevante selskaber, som ikke var afsluttede ved udgangen af 2016. 

Målet vedrørende fase 2 af olie- og gasstrategien omfatter to milepæle, som er opfyldt for 2. kvartal (1. 
milepæl) og opfyldt for ENS’ vedkommende i 3. kvartal (2. milepæl). 

Mål A5 er samlet set opfyldt, hvilket vurderes som tilfredsstillende. 

2.4.2.5. Styrket energieffektiviseringsindsats (mål A8) 
Målet var, at Energistyrelsen skulle bidrage til en sammenhængende energieffektiviseringsindsats, der skul-
le fremme omkostningseffektive energibesparelser og tage højde for udviklingen i energiproduktionen mod 
mere vedvarende energi.  

I forhold til resultater leverede styrelsen en plan for den samlede energieffektiviseringsindsats og iværksat-
te efterfølgende en analyse af den samlede indsats, herunder gevinster og omkostninger, udbudsmodel, 
overimplementering og organisering. I efteråret blev der udarbejdet en evaluering af statens energispare-
indsats og en rapport om kvaliteten i energimærkningerne. Det har medført et godt  grundlag for Energisty-
relsens fremtidige forslag til en effektiv energispareindsats frem mod 2030.   

Målet vedrørende styrket energieffektiviseringsindsats omfatter seks milepæle. For 2. kvartal (1. og 2. mi-
lepæl) og 3. kvartal (3. og 4. milepæl) er milepælene opfyldt. For 4. kvartal er 5. milepæl opfyldt, mens 6. 
milepæl er delvist opfyldt. 
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Den delvist opfyldte milepæl vedrørte udarbejdelsen af rapport om kvaliteten i energimærkninger og plan 
for yderligere tiltag, der er nødvendige for at nå målet om 90 % korrekte energimærkninger. Der er udar-
bejdet en rapport. Milepælen er dog delvist opfyldt, da der ikke er udarbejdet en plan med tiltag, der er 
nødvendige for at nå målet om 90 pct. korrekte energimærkninger. 

Mål A8 er samlet set delvist opfyldt, hvilket vurderes som tilfredsstillende. 

 

2.5. Forventninger til det kommende år 
Af regeringsgrundlaget fremgår, at der skal fremlægges oplæg til ny energiaftale i efteråret 2017. I det 
kommende år vil Energistyrelsen på en række faglige områder bidrage til udarbejdelsen af regeringens 
forhandlingsoplæg til en kommende energiaftale for perioden efter 2020, herunder udarbejde analyser 
vedrørende regeringens 50% VE-mål i 2030, analyser af mulige modeller for fremtidig VE-støtte og øvrige 
incitamenter til blandt andet vind, sol, biogas og biomasse, analyser vedrørende den fremtidige energispa-
reindsats og økonomiske konsekvensberegninger mv. 

Regeringen offentliggjorde i 2016 sin forsyningsstrategi. Forhandlingerne vil blive påbegyndt i 2017, ligesom 
de første delelementer vil blive implementeret.  

I 2017 fastholdes fokus på en effektiv olie- og gasindvinding fra den danske sektor i Nordsøen. Energisty-
relsen vil blandt andet bidrage med grundlaget for opdaterede beregninger af statens indtægter fra Nord-
søen, og styrelsen forventer at udbyde 8. runde.  

På vind- og solområdet vil der være en forventning om at udvikle en udbudsmodel for støtte til landvind, 
sol og åben-dør-havvindmøller frem mod 2020. Af regeringsgrundlaget fremgår, at der skal screenes for nye 
sites til havvind, hvilket spiller sammen med det tværministerielle arbejde med en ny havplan i regi af Sø-
fartsstyrelsen. På den baggrund har Energistyrelsen fokus på at levere det faglige beslutningsgrundlag for 
regeringens udspil på havvind i forbindelse med en ny energiaftale. Energistyrelsen igangsætter et øget 
tilsyn med de eksisterende især ældre havvindmølleparker. Tilsynet vil fokusere på, at der er finansiel kapa-
citet til blandt andet nedtagning. Det er forventningen, at de tekniske kompetencer bliver styrket, når 
Energistyrelsens Godkendelsessekretariat for Vindmøller bliver insourcet i 2017.  

På energispareområdet vil der være fokus på at levere en analyse af energieffektiviseringsindsatsen og 
fremlægge forslag til en effektiv energispareindsats frem mod 2030, der kan udgøre dele af beslutnings-
grundlaget for en ny energiaftale. I 2017 vil der desuden være en særlig indsats i forhold til handlingsplan 
for Energimærkningsordningen, og Energistyrelsen vil arbejde for at implementere den nye frivillige aftale 
med energiselskaberne, herunder aftale om styrket tilsyn. 

Energistyrelsen vil bidrage med faglige input til færdiggørelse af Energikommissionens rapport, som for-
ventes afrapporteret medio 2017. Energistyrelsen vil på en række faglige områder bidrage til udarbejdelsen 
af regeringens forhandlingsoplæg til en kommende energiaftale for perioden efter 2020. Der vil desuden 
blive opbygget en styrket analysekapacitet med henblik på at identificere og beskrive udviklinger i forud-
sætninger i energisystemet, som er særligt kritiske i forhold til investeringer i infrastruktur. 
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Energistyrelsen vil ligeledes i det kommende år arbejde for forbedret mobil- og bredbåndsdækning gen-
nem forberedelse af 900- og 700 MHz-auktionerne, håndtering af anden ansøgningsrunde til bredbåndspul-
jen og bidrag til udarbejdelse af en ny telepolitik.  

Energistyrelsen vil på EU-området arbejde for at sikre Danmarks indflydelse på centrale EU-sager, hvor der 
er særlige nationale, politiske og økonomiske interesser i spil. Kommissionens seneste udspil i regi af Ener-
giunionen fra november 2016, den såkaldte Vinterpakke, indeholder en række centrale udspil inden for 
energieffektivisering i form af revideret energieffektiviseringsdirektiv og revideret direktiv om bygningers 
energimæssige ydeevne. Derudover fremsatte Kommissionen fire forslag til ændret regulering af EU’s indre 
el-energimarked med udspil om revideret direktiv og forordning om europæisk elmarkedsdesign, revideret 
forordning om elforsyningssikkerhed samt revideret forordning om EU-agenturet for energiregulerings-
myndigheder (ACER). Dertil inkluderede Vinterpakken også fremsættelsen af forslag til revideret direktiv 
om vedvarende energi og nyt forslag om et forvaltningssystem for Energiunionen. Disse forslag skal for-
handles i ministerrådet og derefter i forhold til Europa-Parlamentet i løbet af 2017. Også på teleområdet vil 
Energistyrelsen arbejde for at sikre danske interesser, herunder i forhold til revision af teledirektiverne og 
forslaget om en revideret roaming-forordning. 

Energistyrelsen vil bidrage til opfølgning på Parisaftalen med bistand til langsigtet omstilling til lavemission 
for en række vækstøkonomier. Der vil være fokus på at fastholde den danske position som vigtigt strate-
gisk samarbejdspartner på energiområdet og på at fremme danske energiløsninger internationalt. Det er 
målet at bidrage til at skabe synergi og samtænkning mellem myndighedssamarbejdet og eksportmarkeder, 
blandt andet ved etablering af den nye eksportenhed, som har fokus på Tyskland, UK og USA. 

Internt vil styrelsen i 2017 have særligt fokus på styrket faglighed samt på trivsel. Det interne fokus vil også 
være på effektiv drift, tilsyn og administration samt den videre opbygning af Center for Energiadministrati-
on i Esbjerg, herunder integration af ForskEL og overflytning af EUDP-sekretariatet. Hertil kommer fokus på 
at forberede integration af administrationen af de hidtidige PSO-ordninger, der i 2017 varetages af Energi-
net.dk, men som pr. 1. januar 2018 overdrages til Energistyrelsen. Derudover fortsættes arbejdet med at 
effektivisere og professionalisere de interne arbejdsgange. På det økonomiske område vil Energistyrelsen 
fortsætte sit arbejde med at tilpasse opgaver og ressourcer til de ændrede drifts- og lønbevillinger, hvor der 
blandt andet vil blive iværksat en budgetanalyse. 

De økonomiske forventninger for 2017 er beskrevet herunder, jf. tabel 5. 

Tabel 5. Forventninger til næste år 

 
2016 2017 

Bevilling og øvrige indtægter (mio. kr.) -426,0 -441,44 
Udgift (mio. kr.) 403,6 461,0 
Resultat (mio. kr.) -22,5 19,6 

                                                           
4 Bevilling og øvrige indtægter er ved indgangen til 2017 opgjort til 472,0 mio. kr. Dette tal forventes korrigeret til 
441,4 mio. kr. primo 2017, da der er overflyttet 41 medarbejdere til Energistyrelsens departement, mens bevillingen 
stadig står hos Energistyrelsen. 
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Det forventes, at der i 2017 vil være et udgiftsniveau på 461,0 mio. kr., mens indtægterne vil være 441,4 
mio. kr. Årets resultat forventes således at blive et underskud på 19,6 mio. kr. som skal dækkes af opspa-
ringen.  

Stigningen i det forventede udgiftsniveau i 2017 i forhold til 2016 skyldes primært, at Energistyrelsen i 2017 
skal betale Energinet.dk for administrationen af PSO-ordningerne, hvortil kommer engangsudgifter i forbin-
delse med virksomhedsoverdragelsen. Endelig skal stigningen også ses i lyset af, at udgiftsniveauet for 2016 
var væsentligt lavere end det forventede. I modsat retning forventes færre udgifter, da der ultimo 2016 er 
overflyttet 41 medarbejdere fra Energistyrelsen til departementet. 

 

3. Regnskab  

3.1. Anvendt regnskabspraksis 
Regnskabspraksis tager udgangspunkt i de regnskabsregler og principper, som fremgår af Moderniserings-
styrelsens regnskabsbekendtgørelse, og af de nærmere retningslinjer i Finansministeriets Økonomiske Ad-
ministrative Vejledning.  

Der foretages periodisering ved udgangen af hvert kvartal. Energistyrelsen anvender en bagatelgrænse på 
50.000 kr. (ekskl. moms) ud fra en betragtning om, at poster under denne grænse kun vil påvirke regnska-
bets resultat marginalt. 

For hovedkonto § 29.21.01. Energistyrelsen aflægges regnskabet efter de omkostningsbaserede principper. 
For øvrige hovedkonti aflægges regnskab efter de udgiftsbaserede principper. 

 

3.2. Resultatopgørelse mv. 

3.2.1. Resultatopgørelse 
Energistyrelsens resultatopgørelse fremgår herunder, jf. tabel 6.  
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Tabel 6. Resultatopgørelse (§ 29.21.01. Energistyrelsen) 

  Mio. kr.       

    
2015 

Regnskab 
2016  

Regnskab 
2017  

Budget 

 
Ordinære driftsindtægter 

   
 

Indtægtsført bevilling 
   

 
Bevilling -285,7 -323,2 -355,3 

 
Reserveret af indeværende års bevillinger 0,0 0,0 0,0 

 
Anvendt af overført overskud -22,1 0,0 0,0 

 
Bevillinger   

 
 

Indtægtsført bevilling i alt -307,8 -323,2 -355,3 

 
Salg af vare og tjenesteydelser -20,8 -52,3 -35,7 

 
Tilskud til egen drift -0,2 0,0 0,0 

 
Gebyrer -37,5 -45,1 -43,9 

 
Ordinære driftsindtægter i alt -366,4 -420,5 -434,9 

 
Ordinære driftsomkostninger   

 
 

Ændring i lagre 0,0 0,0 0,0 

 
Forbrugsomkostninger   

 
 

Husleje 9,4 13,3 15,3 

 
Forbrugsomkostninger i alt 9,4 13,3 15,3 

 
Personaleomkostninger 

   
 

Lønninger 169,7 190,0 166,4 

 
Pension 26,9 29,4 26,6 

 
Lønrefusion -4,5 -4,7 -3,0 

  Andre personaleomkostninger 4,2 -1,4 3,0 
  Personaleomkostninger i alt 196,3 213,2 193,0 
 Af- og nedskrivninger 3,1 7,7 7,5 

  Andre ordinære driftsomkostninger 141,8 153,4 231,1 
  Ordinære driftsomkostninger i alt  350,6 387,7 446,9 
  Resultat af ordinær drift -15,8 -32,8 12,0 
  Andre driftsposter   

      Andre driftsindtægter -6,1 -5,5 -6,5 
     Andre driftsomkostninger 21,5 14,2 14,1  
  Resultat før finansielle poster -0,4 -24,1 19,6 
  Finansielle poster   

      Finansielle indtægter 0,0 0,0 0,0 
     Finansielle omkostninger 0,4 1,7 0,0 
  Resultat før ekstraordinære omkostninger  0,0 -22,5 19,6 
  Ekstraordinære poster   

      Ekstraordinære indtægter  0,0 0,0 0,0 
     Ekstraordinære omkostninger 0,0 0,0 0,0 
  Årets resultat 0,0 -22,5 19,6 

Kilde: SKS 
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Der henvises til afsnit 2.2.2. for uddybning af udviklingen i årets resultat. 

 

3.2.2. Resultatdisponering 
Energistyrelsens resultatdisponering fremgår herunder, jf. tabel 7. 

Tabel 7. Resultatdisponering (§ 29.21.01. Energistyrelsen) 

 
Mio. kr.   

    2016 
 Årets resultat til disponering 22,5 
  Disponeret til bortfald 0,0 
  Disponeret til reserveret egenkapital (båndlagt) 0,0 
  Disponeret udbytte til statskassen 0,0 
  Disponeret til overført overskud 22,5 

 
Energistyrelsens resultat for 2016 er et overskud på 22,5 mio. kr., som fremgår af egenkapitalen som over-
ført overskud. 
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3.3. Balancen 
Energistyrelsens aktiver og passiver pr. 31. december 2016 fremgår herunder, jf. tabel 8 

Tabel 8. Balancen (§ 29.21.01. Energistyrelsen) 

Note Aktiver i mio. kr. 2015 2016  Note5 Passiver i mio. kr. 2015 2016 
  Anlægsaktiver 

 
    Egenkapital 

 
  

 1 Immaterielle anlægsaktiver 
 

    
Reguleret egenkapital 
(startkapital) 3,6 6,9 

  Færdiggjorte udviklingsprojekter 0,0 4,9   Opskrivninger 0,0 0,0 

  
Erhvervede koncessioner, paten-
ter mv. 6,1 3,9   Reserveret egenkapital 0,0 0,0 

  
Udviklingsprojekter under opgø-
relse 0,0 0,0   Bortfald og kontoændring 0,0 -0,2 

  Immaterielle anlægsaktiver i alt 6,1 8,8   Udbytte til staten 0,0 0,0 
  Materielle anlægsaktiver     3 Overført overskud 43,6 85,9 
  Grunde, arealer og bygninger 0,1 0,1   Egenkapital i alt 47,3 92,6 
  Transportmateriel 0,0 0,3   

 
   

  Produktionsanlæg og maskiner 0,1 27,4 
 

Hensatte forpligtelser 5,3 2,9 
  Inventar og it-udstyr 0,8 0,5   Langfristede gældsposter    

  
Igangværende arbejder for egen 
regning 0,0 0,0   FF4 Langfristet gæld 6,9 33,6 

  2 Materielle anlægsakt. i alt 1,0 28,3   Donationer 0,0 0,0 

 
Finansielle anlægsaktiver      Prioritetsgæld 0,0 0,0 

  Statsforskrivning 3,6 6,9   Anden langfristet gæld 0,0 0,0 
  Øvrige finansielle anlægsaktiver 0,0 0,0      
  Finansielleakt. i alt  3,6 6,9      
  Anlægsaktiver i alt 10,8 44,0   Langfristet gæld i alt 6,9 33,6 
  Omsætningsaktiver      Kort fristede gældsposter    
  Varebeholdninger 0,0 0,0   

 
   

  Tilgodehavender 39,4 50,7   
Leverandører af varer og 
tjenesteydelser 50,8 62,5 

  Periodeafgr. poster  6,0 2,9   Anden kortfristet gæld 5,3 27,4 
  Værdipapirer 0,0 0,0   Skyldige feriepenge 25,2 26,2 
  Likvide beholdninger      Reserveret bevilling 11,6 -7,9 

 
FF5 Uforrentet konto 106,1 146,1   

Igangværende arbejder for 
fremmed regning 49,0 36,5 

  FF7 Finansieringskonto 39,6 33,9   Periodeafgr. poster 0,0 3,9 
  Andre likvider -0,4 0,0   

 
   

  Likvide beholdninger i alt 145,3 180,0   Kort fristet gæld i alt 141,9 148,6 
  Omsætningsaktiver i alt 190,6 233,7   Gæld i alt 148,8 182,2 
  Aktiver i alt 201,4 277,7   Passiver i alt 201,4 277,7 

Kilde: SKS 

 
                                                           
5 Noterne fremgår af tabel 13, 14 og 15 
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Samlet set er balancen i 2016 steget med 76,3 mio. kr.  

Der henvises til afsnit 2.2.2. for uddybning af udviklingen i årets balance. 

 

3.4. Egenkapitalforklaring 
Energistyrelsens egenkapitalforklaring fremgår herunder, jf. tabel 9. 

Tabel 9. Egenkapitalforklaring (§ 29.21.01. Energistyrelsen) 

 
Mio. kr.       

    2014 2015            2016 
  Egenkapital primo 36,4 47,3 47,3 
  Primoværdi for reguleret egenkapital 3,6 3,6 3,6 
  + Ændringer i reguleret egenkapital 0,0 0,0 3,3 
  Ultimoværdi for reguleret egenkapital 3,6 3,6 6,9 
  Primoværdi for overført overskud 32,8 43,6 43,6 
  + Primoreguleringer/flytning mellem bogføringskredse 0,0 0,0 0,0 
  + Regulering af det overførte overskud 0,0 0,0 0,0 
  + Overført fra årets resultat 10,9 0,0 22,5 
 + Ændringer overført overskud ifm. kontoændringer 0,0 0,0 0,2 
  - Bortfald af året resultat 0,0 0,0 0,0 
  - Udbytte til staten 0,0 0,0 0,0 
 + Overførsel af reserveret bevilling 0,0 0,0 19,5 
  Overført overskud ultimo 43,6 43,6 85,9 
  Egenkapital ultimo 47,3 47,3 92,8 

Kilde: SKS 

Der henvises til afsnit 2.2.2. for uddybning af udviklingen i årets egenkapital. 

 

3.5. Likviditet og låneramme 
Energistyrelsens udnyttelse af lånerammen pr. ultimo 2016 fremgår nedenfor, jf. tabel 10. 

Tabel 10. Udnyttelse af låneramme (§ 29.21.01. Energistyrelsen) 

 
Mio. kr.   

    2016 
  Sum af immaterielle og materielle aktiver 37,1 
  Låneramme 35,7 
  Udnyttelsesgrad i pct. 104,0 

Kilde: SKS 
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Der henvises til afsnit 2.2.2. for uddybning af udnyttelse af låneramme. 

 

3.6. Opfølgning på lønsumsloft 
Energistyrelsens opfølgning på lønsumsloftet fremgår herunder, jf. tabel 11. 

Tabel 11. Opfølgning på lønsumsloft 

 
Mio. kr.   

                                                                                               § 29.21.01 
  Lønsumsloft FL 176,8 
  Lønsumsloft inkl. TB/aktstykker 189,0 
  Lønforbrug under lønsumsloft 196,5 
  Difference (merforbrug) -7,5 
  Akk. opsparing ultimo 2015 19,66 
  Akk. opsparing ultimo 2016 12,1 

Kilde: SKS 

Energistyrelsen havde i 2016 et merforbrug i forhold til lønsumsloftet på 7,5 mio. kr., hvilket var imødeset. 
Opfølgning på lønsumsloftet har reduceret den samlede lønopsparing fra 19,6 mio. kr. til 12,1 mio. kr. 

Det bemærkes, at Energistyrelsen de seneste år har foretaget en gradvis tilpasning af lønforbruget til en 
faldende lønsumsramme. Helt konkret har der siden 2015 været nedlagt et antal stillinger, primært gen-
nem naturlig afgang. Denne gradvise tilpasning forventes også at være nødvendig i de kommende år. I den 
forbindelse forventes det at trække på den tilbageværende lønsumsopsparing.  

Afslutningsvist skal det nævnes, at Energistyrelsens indtægtsdækkede og tilskudsfinansierede virksomhed 
ikke er omfattet af lønsumsloftet, hvilket forklarer differencen mellem resultatopgørelsens personaleom-
kostninger og ovenstående tabels lønforbrug. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
6 Udtrækket fra SKS viser, at Energistyrelsen har en opsparing på 29,8 mio. kr. Dette beløb er ikke korrekt, da beløbet 
er opsparingen fra ultimo 2013. Der blev i 2014 benyttet 1,5 mio. af lønsumsopsparingen og yderligere 8,7 mio. kr. i 
2015, hvorfor det korrekte beløb ultimo 2015 er 19,6 mio. kr. 
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3.7. Bevillingsregnskabet 
Energistyrelsens bevillingsregnskab fremgår herunder, jf. tabel 12. Tabellen indeholder de af Energistyrel-
sens finanslovskonti, som der har været økonomisk aktivitet på i 2016. 

Tabel 12: Bevillingsregnskab 
  Mio. kr. 

  Art 
Hovedkon-
to Navn Bevillingstype   

Bevil-
ling Regnskab 

  
Administrere-
de tilskud og 
lovbundne 
ordninger 

§ 29.11.03. Sinks Reservations-
bevilling 

Udgifter 
Indtægter 

5,6  
0,0 

5,6 
0,0 

  
§ 29.21.01. Energistyrelsen Driftsbevilling 

 
Udgifter 

Indtægter 
386,5 
-63,3 

403,6 
-102,8 

  
§ 29.22.01. Tilskud til energiforskning Reservations-

bevilling 
Udgifter 

Indtægter 
188,2 

0,0 
155,1 

0,0 

 
§ 29.22.02. Green Labs DK Reservations-

bevilling 
Udgifter 

Indtægter 
0,0 
0,0 

-0,7 
0,0 

  
§ 29.24.01. Vedvarende energi Reservations-

bevilling 
Udgifter 

Indtægter 
1,0 
0,0 

1,0 
0,0 

 
§ 29.24.06. Fremme af varmepumper Reservations-

bevilling 
Udgifter 

Indtægter 
0,0 
0,0 

-0,6 
0,0 

  
§ 29.24.08. Forsøgsordning for elbiler Reservations-

bevilling 
Udgifter 

Indtægter 
0,0 
0,0 

-0,1 
0,0 

  
§ 29.24.13. Videncenter for energibe-

sparelser i bygninger 
Reservations-

bevilling 
Udgifter 

Indtægter 
5,0 
0,0 

5,0 
0,0 

  
§ 29.24.16.  Geotermi og store varme-

pumper 
Reservations-

bevilling 
Udgifter 

Indtægter 
0,0 
0,0 

-0,5 
0,0 

  
§ 29.24.18. Energieffektiviseringsind-

sats 
Reservations-

bevilling 
Udgifter 

Indtægter 
27,6 

0,0 
25,4 

0,0 

  
§ 29.24.19.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Vedvarende energi til pro-

ces 
Reservations-

bevilling 
Udgifter 

Indtægter 
313,5 

0,0 
318,9 

0,0 

  
§ 29.24.20. Industriel kraftvarme Lovbunden 

bevilling 
Udgifter 

Indtægter 
106,7 

0,0 
168,5 

0,0 

  
§ 29.24.21. Biogas (til transport og 

proces) 
Lovbunden 

bevilling 
Udgifter 

Indtægter 
67,5 

0,0 
0,0 
0,0 

  
§ 29.24.24. National ordning for geo-

termi 
Reservations-

bevilling 
Udgifter 

Indtægter 
12,0 

0,0 
0,0 
0,0 

  
§ 29.25.02.  Kuldioxidafgift Lovbunden 

bevilling 
Udgifter 

Indtægter 
0,0 
0,0 

-0,1 
0,0 

  
§ 29.25.03.  Energibesparelser i er-

hvervsvirksomheder 
Reservations-

bevilling 
Udgifter 

Indtægter 
10,1 

0,0 
11,9 

0,0 

  
§ 29.25.08. Målrettet lempelse af PSO Lovbunden 

bevilling 
Udgifter 

Indtægter 
192,5 

0,0 
192,5 

0,0 

  
§ 29.25.09. Tilskud til biogas Lovbunden 

bevilling 
Udgifter 

Indtægter 
402,3 

0,0 
306,0 

0,0 

 
§ 29.25.10. Udgifter til el-PSO Lovbunden 

bevilling 
Udgifter 

Indtægter 
903,4 

0,0 
903,4 

0,0 

  
§ 29.27.01. Miljøstøtte til Østeuropa 

og CO2-kreditter 
Reservations-

bevilling 
Udgifter 

Indtægter 
0,0 
0,0 

 -3,0 
0,0 

  
§ 29.27.02. Klimastøtte til Arktis mv. Reservations-

bevilling 
Udgifter 

Indtægter 
16,5 

0,0 
16,5 

0,0 

  
§ 29.27.03.  Klimaprojekter i udvik-

lingslande 
Reservations-

bevilling 
Udgifter 

Indtægter 
0,0 
0,0 

 -10,6 
0,0 
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  Mio. kr. 

  
§ 29.29.04. Bredbåndsdækning og 

digital infrastruktur mv. 
Reservations-

bevilling 
Udgifter 

Indtægter 
77,6 

0,0 
77,6 

0,0 

  
§ 29.29.05 Maritim nød- og sikker-

hedstjeneste 
Reservations-

bevilling 
Udgifter 

Indtægter 
34,1 

0,0 
34,1 

0,0 

  
Øvrige admini-
strende udgif-
ter og indtæg-

ter 

§ 29.21.04. Salg af CO2-kvoter Anden  
bevilling 

Udgifter 
Indtægter 

0,2 
-630,0 

0,0 
-399,5 

  
§ 29.23.03.  Gebyrindtægter i forbin-

delse med udbudsrunder 
Anden  

bevilling 
Udgifter 

Indtægter 
0,0 

-2,2 
0,0 

-1,7 

  
§ 29.23.04. Oversk. v. statsdel. i Nord-

søakt. 
Anden  

bevilling 
Udgifter 

Indtægter 
23,8 

0,0 
 23,8 

0,0 

  
§ 29.23.06. Koncessionsafgift fra Akzo 

Nobel Salt A/S 
Anden  

bevilling 
Udgifter 

Indtægter 
0,0 

-6,0 
0,0 

-5,9 

  § 29.29.02. Frekvensauktioner Anden  
bevilling 

Udgifter 
Indtægter 

0,0 
-379,3 

0,0 
-379,3 

  § 29.29.03. Frekvens- og nummerafgif-
ter 

Anden  
bevilling 

Udgifter 
Indtægter 

0,0 
-170,0 

0,0 
-169,9 

Kilde: SKS 

Der henvises til afsnit 4.7. for uddybning af de væsentligste afvigelser imellem bevilling og regnskab for de 
enkelte hovedkonti.  
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4. Bilag 

4.1. Noter til resultatopgørelse og balance 
Energistyrelsens specifikation af immaterielle anlægsaktiver fremgår herunder, jf. tabel 13. 

Tabel 13. Immaterielle anlægsaktiver (note 1 til tabel 8) 

  Mio. kr.         

    

Færdig-
gjorte udvik-

lings-
projekter 

Erhvervede 
konces-

sioner pa-
tenter,  

licenser mv. 

Udviklings-
projekter 

 under  
opførelse 

I alt 

  Kostpris 14,0 10,6 0,0 24,6 
 Primokorrektion år til dato (til periode: 13) 12,4 0,0 0,7 13,1 
  Årets tilgang 1,9 0,0 0,2 2,1 
  Årets afgang 0,0 0,0 -0,9 -0,9 
  Kostpris pr. 31.12.2016 28,4 10,6 0,0 39,0 
  Akkumulerede afskrivninger -23,2 -6,7 0,0 -29,9 
  Akkumulerede nedskrivninger -0,2 0,0 0,0 -0,2 
  Akk. af- og nedskrivninger pr. 31.12.2016 -23,4 -6,7 0,0 -30,2 
  Regnskabsmæssig værdi pr. 31.12.2016 4,9 3,9 0,0 8,9 
  Årets afskrivninger -2,0 -2,2 0,0 -4,2 
  Årets nedskrivninger 0,0 0,0 0,0 0,0 
  Årets af- og nedskrivninger -2,0 -2,2 0,0 -4,2 
  Afskrivningsperiode 5-8 år 3 år  

  

Energistyrelsens specifikation af materielle anlægsaktiver fremgår herunder, jf. tabel 14. 

Tabel 14. Materielle anlægsaktiver7 (note 2 til tabel 8) 

  Mio. kr.             
  

I gang-
værende 

anlægs-
arbejder 

Byg-
ninger 

Trans-
port-

materiel 

Produk-
tions-

anlæg og  
-mas-
kiner 

It-udstyr Inventar I alt 

  Kostpris primo 0,0 6,9 0,0 -0,4 1,9 0,9 9,3 
 Primokorrektioner 26,0 0,0 0,8 0,6 0,0 0,0 27,3 

  Tilgang 1,7 0,0 0,0 30,4 0,0 0,0 32,1 
  Afgang -27,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -27,6 
  Kostpris pr. 31.12.2016 0,0 6,9 0,8 30,6 1,9 0,9 41,0 

  
Akkumulerede afskriv-
ninger 0,0 -6,8 -0,5 -3,2 -1,9 -0,4 -12,8 

  Akkumulerede ned- 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

                                                           
7 Energistyrelsen har ikke materielle anlægsaktiver af typen: Infrastruktur og transportmateriel. 
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  Mio. kr.             
skrivninger 

  
Akk. af- og nedskriv-
ninger pr. 31.12.2016 0,0 -6,8 -0,5 -3,2 -1,9 -0,4 -12,8 

  
Regnskabsmæssig 
værdi pr 31-12-2016 0,0 0,1 0,3 27,4 0,0 0,5 28,3 

  Årets afskrivninger 0,0 -0,1 -0,2 -3,1 0,0 -0,3 -3,6 
  Årets nedskrivninger 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  
Årets af- og nedskriv-
ninger 0,0 -0,1 -0,2 -3,1 0,0 0,0 -3,6 

  Afskrivningsperiode  10 år 5 år 10 år 3 år 3 år   
 

Energistyrelsens specifikation af sammenlægning af overført overskud og reserveret bevilling fremgår her-
under, jf. tabel 15. 

 Tabel 15. Sammenlægning af overført overskud og reserveret bevilling (note 3 til tabel 8) 
 (Kr.) Reserveret bevilling Overført overskud 

Beholdning primo 2016 -19.549.299,48 -43.851.299,58 
Overførsel af reserveret bevilling 19.549.299,48 -19.549.299,48 
Årets øvrige bevægelser 0,00 -22.492.685,29 
Beholdning ultimo 2016 0,00 -85.893.282,35 

 

Med budgetvejledningen for 2016 ophører muligheden for at foretage reservationer af uforbrugte midler 
samtidig med, at allerede foretagne bevillingsreservationer skal overføres til overført overskud. 

 

4.2. Indtægtsdækket virksomhed 
Energistyrelsens akkumulerede resultat for indtægtsdækket virksomhed fremgår herunder, jf. tabel 16. 

Tabel 16: Akkumuleret resultat for indtægtsdækket virksomhed 
  Tusind kr. 
   2013 2014 2015 2016 
  Energimærkningsordningen -2.862 -744 -1.133 205 

  Global rådgivning – Ind-
tægtsdækket virksomhed - - 24 42 

  I alt -2.862 -744 -1.109 247 
 

Ud fra de eksisterende opgørelsesmetoder er der i 2016 et overskud på den indtægtsdækkede virksomhed 
på 247 t. kr. 
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4.3. Gebyrfinansieret virksomhed 
Energistyrelsen administrerede i 2016 otte gebyrordninger, herunder ordninger der vedrører tilsyn og 
myndighedsbehandling på elektricitets- og gasområdet, CO2-kvoter, olie- og gasrettigheder og Akzo Nobel 
A/S. Taksten for gebyrerne skal i følge budgetvejledningen sættes, så der opnås fuld dækning af de om-
kostninger, der er forbundet med ordningen. Det skal minimum en gang årligt vurderes, om det nuværende 
gebyr sikrer balance for ordningen over en løbende 4-årig periode fra og med regnskabsåret. På finansloven 
for 2016 er der angivet en foreløbig timepris på 927 kr., mens den faktisk beregnede timepris for 2016 er 
931 kr. På baggrund heraf kan resultatopgørelsen for gebyrordningerne angives som vist herunder, jf. tabel 
17. 

Tabel 17. Oversigt over resultat for gebyrordninger 2016 

 
Tusind kr. 

Udgifter Indtægter Årets resultat Balance 2013-20168 
Gebyrordning 

 Elsektoren -13.422 15.628 2.205 -618 

 Gassektoren -1.134 2.031 897 -852 

 Affaldsregistret -3.092 5.607 2.515 - 

 N Star -392 857 465 - 

 Olie/gasrettigheder -9.897 10.258 361 1.479 

 Akzo Nobel A/S -19 16 -3 4 

 Radioamatør -202 124 -77 - 

 Kvote-service -8.734 10.531 1.796 -2.918 

 DNA - - - -40 

 I alt -36.892 45.052 8.160 -2.945 
 

Gebyrregnskabet giver anledning til følgende kommentarer:  

Gebyrordning: Gassektoren og Kvote-service 

Begge ordninger har i 2016 haft et forventet overskud. Ordningerne har i perioden 2012-2015 oparbejdet 
et større underskud, hvorfor gebyret under ordningerne pr. 1/1 2016 blev hævet. På finansloven for 2016 
er der for begge ordninger optaget bevillingsbestemmelser, som angiver, at ordningerne ikke er underlagt 
balanceprincippet for en 4-årig løbende periode. 

Gebyrordning: Affaldsregistreret og N-Star 

Begge ordninger er regnskabsmæssigt overflyttet til Energistyrelsen i 2016, jf. ressortændring i 2015. Ord-
ningerne har tidligere oparbejdet et større overskud, hvorfor størrelsen af gebyret vil blive revideret i for-
året 2017. 

                                                           
8 Årets resultat for 2015 der indgår i balancen afviger fra det resultat der er angivet i årsrapporten for 2015. Dette 
skyldes, at man i 2016 har konstateret, at der i 2015 blev brugt et forkert timegrundlag ved opgørelsen af de samlede 
omkostninger for ordningerne. For så vidt angår Affaldsregistret, N Star og Radioamatør, der er overført til Energisty-
relsen jf. ressortændring i 2015, er der ikke angivet en balance fra 2013-2016.   
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Gebyrordning: Elsektoren 

 Der har i 2016 været et overskud på 2,1 mio. kr. Ordningen har haft et større underskud, hvilket årets 
overskud har været med til at afdække.  

   

4.4. Tilskudsfinansierede aktiviteter 
Energistyrelsens tilskudsfinansierede aktiviteter fremgår herunder, jf. tabel 18. 

Tabel 18. Resultat for tilskudsfinansierede aktiviteter (i kr.) 

Projekt 
Overført over-

skud fra  
tidligere år 

Årets udgifter Årets tilskud Årets resultat Overskud til 
videreførsel 

LCTU II - 14.009.300 14.009.300 - - 
Tyrkiet - 420.788 420.788 - - 
Indonesien - 1.464.210 1.464.210 - - 
Ukraine - 2.694.862 2.694.862 - - 
Concerted Action IV - 2.528.907 2.528.907 - - 
Andre projekter - 988.831 988.831 - - 
I alt - 22.106.898 22.106.898 - - 

 

Energistyrelsens samlede tilskudsfinansierede aktiviteter har i alt haft udgifter for 22,1 mio. kr. i 2016. Den 
tilskudsfinansierede aktivitet indtægtsføres fra balancen i takt med, at opgaverne løses. Derfor udviser de 
tilskudsfinansierede aktiviteter som forventet et årets resultat, hvor indtægter og udgifter balancerer.  

 

4.5. Forelagte investeringer 
Energistyrelsen har ikke forelagt investeringer for Finansudvalget i 2016. 
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4.6. Detaljeret målrapportering 
Energistyrelsens detaljerede målrapportering fremgår, jf. tabel 19. 

Tabel 19. Detaljeret målrapportering 
Mål  Succeskriterium 

(reference til kon-
cernmål) 

Opnåede resultater Grad af målop-
fyldelse 
grøn = opfyldt 
gul = delvist opfyldt, 
rød = ikke opfyldt 

A.1. Forsyningsstrategi 2016 og forsyningspakke i 2017.  
Målet er opfyldt når alle milepæle er nået til tiden og til aftalt kvalitet. Målet er delvist opfyldt hvis 3 milepæle er nået 
til tiden og har den aftalte kvalitet. Målet er ikke opfyldt, hvis 2 eller færre milepæle er nået til tiden eller har den 
aftalte kvalitet. 

Opfyldt9 

A.1. Det er målet, at ENS i 
samarbejde med DEP 
sikrer, at en forsyningsstra-
tegi er klar til regerings-
drøftelse inden sommerfe-
rien 2016 og leverer input 
til de politiske forhandlin-
ger om realisering af effek-
tiviseringer for 3,3 mia. kr. i 
2020 og regeringens måltal 
for effektivisering af forsy-
ningssektoren i 2025. 
Efterfølgende skal forsy-
ningsstrategien implemen-
teres i lovgivning og nye 
analyser. 
 
Under forudsætning af, at 
der kan tilvejebringes 
tilstrækkelig finansiering og 
ophæng i forsyningsstrate-
gien igangsættes en række 
nye analysearbejder med 
henblik på at kunne levere 
endnu en forsyningspakke i 
2017, som tager udgangs-
punkt i følgende tværgåen-
de principper for regulering 
i forsyningsstrategien: 
Konkurrenceudsættelse af 
ikke monopolopgaver, 
incitamentsbaseret øko-
nomisk regulering, god 
governance, en klar rolle-
fordeling i sektoren, samt 
høj forsyningssikkerhed og 
effektivt tilsyn.  
 
For at nå målet skal ENS i 
samarbejde med DEP inden 
udgangen af 2016 have 

Målet understøtter kon-
cernmålene 1.1. EFKM vil 
effektivisere forsyningssek-
toren med minimum DKK 
3,3 milliarder i 2020 og 1.2. 
EFKM vil arbejde for en 
forsyningssektor i verdens-
klasse, der er kendetegnet 
ved høj effektivitet, høj 
forsyningssikkerhed og lave 
priser til gavn for borgere og 
virksomheder. 

1. Der er bidraget med faglige 
input til forsyningsstrategien. 

 

Q2 

Opfyldt 
 

2. ENS har leveret anvendelig og 
rettidig faglig bistand i forbindel-
se med forhandlinger om forsy-
ningsstrategien, blandt andet i 
form af materiale til brug for 
teknisk gennemgang og udleve-
ringsnotitser. 

 

Q3 

Opfyldt 
 

3. Arbejdet vedrørende imple-
menteringsplaner for forsynings-
strategien blev påbegyndt.  

 

Q3 

Opfyldt 
 

                                                           
9 Da der imidlertid ikke forelå politisk aftale om forsyningsstrategien i 2016, har det ikke været muligt at færdiggøre 
implementeringsplaner, ligesom det ikke har været muligt at udarbejde grundlag for endnu en forsyningspakke i 2017. 
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Mål  Succeskriterium 
(reference til kon-
cernmål) 

Opnåede resultater Grad af målop-
fyldelse 
grøn = opfyldt 
gul = delvist opfyldt, 
rød = ikke opfyldt 

udarbejdet grundlaget for 
en forsyningsstrategi, have 
leveret input til de politiske 
forhandlinger og under 
forudsætning af, at der 
indgås politisk aftale medio 
september, have igangsat 
implementering i lovgivning 
samt, såfremt der er poli-
tisk opbakning, igangsat en 
række opfølgende analyser, 
der kan udgøre grundlaget 
for endnu en forsynings-
pakke i 2017.  

4. Grundlag for ny forsyningspak-
ke i 2017 blev afklaret, og nye 
analyser blev påbegyndt. 

Q4 

Opfyldt 
 

A.2. Ny telepolitik  
Målet er opfyldt, hvis alle milepæle er nået til tiden og til den aftalte kvalitet. Målet er delvist opfyldt, hvis mere end 5 
milepæle er nået til den aftalte tid og har den aftalte kvalitet. Målet er ikke nået, hvis 5 eller færre milepæle er nået til 
den aftalte tid og kvalitet. 

Opfyldt10 

A.2.  
Det er målet, at ENS bidra-
ger til formulering af en ny 
telepolitik, herunder sikrer 
rammerne for forbedret 
mobil- og bredbåndsdæk-
ning.  
 
For at nå målet skal ENS i 
samarbejde med DEP inden 
udgangen af 2016 have 
skabt et grundlag for ny 
telepolitik, herunder af-
holdt 1800 MHz-auktionen, 
udsendt tilsagn på første 
runde af bredbåndpuljen, 
udarbejdet en ny frekvens-
strategi og have leveret 
grundlaget for politiske 
forhandlinger om moderni-
sering af teleforliget.  
 
 

Målet understøtter kon-
cernmål 1.2. EFKM vil 
arbejde for en forsynings-
sektor i verdensklasse, der 
er kendetegnet ved høj 
effektivitet, høj forsynings-
sikkerhed og lave priser til 
gavn for borgere og virk-
somheder. 

 

1. Der er leveret oplæg og analy-
ser til brug, og der er truffet poli-
tisk aftale om dækningskrav i 
1800 MHz-auktionen.  

Q2 

Opfyldt 

2. Der er leveret oplæg til inddra-
gelse af interessenter, og MIN har 
holdt rundbordssamtale med 
interessenter.  

Q2 

Opfyldt 

3. Der skulle leveres oplæg til 
forhandlingsmandat i regeringen 
vedrørende nyt teleforlig, men i 
fælles forståelse med departe-
mentet blev processen forlænget, 
så et nyt teleforlig først skal være 
søgt indgået i 2017. 

Q3 

Opfyldt 

4. Styrelsen har vurderet og af-
sluttet behandlingen af ansøgnin-
ger i forbindelse med bredbånds-
puljen. Tilsagn og afslag blev ud-
sendt den 13. december 2016. 
 

Q4 

Opfyldt 

5. Frekvensstrategien er udarbej-
det. 

Q4 
Opfyldt 

 

                                                           
10 De to milepæle i henholdsvis 3. og 4. kvartal, vedrørende oplæg til forhandlingsmandat til nyt teleforlig, blev dog 
udskudt pga. politisk beslutning om, at forhandlingerne om nyt teleforlig først skulle foregå i 2. kvartal 2017. 
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Mål  Succeskriterium 
(reference til kon-
cernmål) 

Opnåede resultater Grad af målop-
fyldelse 
grøn = opfyldt 
gul = delvist opfyldt, 
rød = ikke opfyldt 

6. ENS har bidraget med analyser, 
men processen er i forståelse 
med departementet blevet for-
længet, så et nyt teleforlig først 
skal være søgt indgået i 2017. 

Q4 

Opfyldt 

7. Styrelsen har afsluttet 1800 
MHz-auktionen ultimo september 

Q4 

Opfyldt 

A.3. Langsigtet PSO-løsning.  
Målet er opfyldt hvis alle milepæle er nået til tiden og til den aftalte kvalitet. Målet er delvist opfyldt, hvis 2 milepæle 
er nået til den aftalte tid og kvalitet. Målet er ikke nået, hvis én eller ingen milepæle er nået til tiden og til den aftalte 
kvalitet. Såfremt milepæl 3 bortfalder, vil målet være opfyldt, hvis de to resterende milepæle er nået, og ikke opfyldt, 
hvis én eller ingen af milepælene er nået. 

Opfyldt 

A.3.  
Det er målet, at ENS bidra-
ger til udarbejdelse af en 
langsigtet løsning på PSO-
problematikken, som er 
EU-medholdelig, herunder 
afdækker de mulige rele-
vante løsningsmodeller og 
identificerer PSO-
sparetiltag til brug for 
forhandlinger om en lang-
sigtet PSO-løsning. Derud-
over skal ENS sørge for 
opfølgning blandt andet i 
form af lovgivning.  
 
For at nå målet skal ENS 
bidrage med juridisk bi-
stand, robust datamateria-
le og forhandlingsoplæg 
om en langsigtet PSO-
løsning, der er fagligt 
velunderbygget og på højt 
niveau. ENS skal endvidere 
levere udkast til lovgrund-
lag og efter behov bidrage 
til dialog med Kommissio-
nen med henblik på god-
kendelse af ny PSO-ordning 
inden udgangen af 2016. 

Målet understøtter kon-
cernmål 2.1. EFKM vil 
arbejde for, at Danmark 
bliver verdensførende til 
integration af energisyste-
mer, herunder adressere de 
nuværende barrierer og 
sikre den rette markeds-
ramme for denne integrati-
on. 

1. ENS har leveret de aftalte bi-
drag, herunder potentialebereg-
ninger til et VE-sparekatalog. 

Q2 

Opfyldt  

2. ENS har bidraget til oplæg til 
politiske forhandlinger om lang-
sigtet PSO, herunder afdækket 
mulige relevante løsningsmodel-
ler. 

Q3 

Opfyldt  

3. ENS har bidraget til den varige 
PSO-løsning, hvor PSO-afgiften 
afskaffes gradvist fra 2017-2022, 
så støtten til vedvarende energi 
fremover finansieres over finans-
loven. Energistyrelsen var ansvar-
lig for udarbejdelse af lovforsla-
get, der udmøntede den politiske 
aftale, og som blev vedtaget af 
Folketinget den 19. december 
2016. 

Q4 

Opfyldt 

A.4. Betjening af Energikommissionen. 
Målet er opfyldt, hvis alle milepæle er nået til tiden og til den aftalte kvalitet. Målet er delvist opfyldt, hvis 3 milepæle 
er nået til tiden og til den aftalte kvalitet. Målet er ikke nået, hvis færre end 3 milepæle er nået til tiden og til den 
aftalte kvalitet. 

Opfyldt 

A.4. Det er målet, at 
Energistyrelsen i 2016 
bidrager til udarbejdelse af 
Energikommissionens 
rapport og anbefalinger. 
 
For at nå målet skal ENS 
levere professionel og 
fagligt velfunderet betje-

Målet understøtter kon-
cernmål 2.1. EFKM vil arbej-
de for, at Danmark bliver 
verdensførende til integrati-
on af energisystemer, 
herunder adressere de 
nuværende barrierer og 
sikre den rette markeds-
ramme for denne integrati-

1. Der er udarbejdet analytisk 
ramme, der sikrer overblik på 
tværs af delanalyser samt leveret 
de første analyser og bag-
grundsmateriale til brug for be-
tjening af Energikommissionen, 
herunder blandt andet analyse af 

Q2 

Opfyldt 
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Mål  Succeskriterium 
(reference til kon-
cernmål) 

Opnåede resultater Grad af målop-
fyldelse 
grøn = opfyldt 
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rød = ikke opfyldt 

ning af Energikommissio-
nen gennem analyser, 
økonomiske beregninger, 
data og Platformen for 
Smart Energi mv. Analyser-
ne skal så vidt muligt 
tilrettelægges, så de endvi-
dere kan bidrage til beslut-
ningsgrundlaget for et 
oplæg til en ny energiafta-
le. 
 
 

on. energisystemets styrker og ud-
fordringer på vej mod 2030, jf. 
kommissoriet for Energikommis-
sionen. 
2. ENS har leveret de nødvendige 
analyser og baggrundsmateriale 
til brug for betjening af Energi-
kommissionen, herunder bidrag 
til diverse delanalyser, jf. kom-
missoriet for Energikommissio-
nen. Tidsplanen for Energikom-
missionens arbejde blev rykket, 
så delleverancer indgår i milepæ-
len for 4. kvartal. 

Q3 

Opfyldt 
 

3. ENS har leveret den nødvendi-
ge faglige støtte til brug for rap-
portskrivningsfasen ift.  Energi-
kommissionen.  

Q4 

Opfyldt 

4. ENS har via Platformen for 
Smart Energi medio fjerde kvartal 
identificeret barrierer for udbre-
delse af smart energi-løsninger 
samt indikeret mulige løsninger, 
som blev sendt til sekretariatet 
for Energi-kommissionen ultimo 
september. Med reorganiserin-
gen mellem Energistyrelsen og 
departementet er milepælen 
overgået til departementet okto-
ber 2016.  

Q4 

Opfyldt 

A.5.  Fase 2 af olie- og gasstrategien.  
Målet er opfyldt, hvis begge milepæle er nået til tiden og til den aftalte kvalitet. Målet er ikke opfyldt, hvis én eller 
ingen milepæle er nået til tiden og til den aftalte kvalitet. 

Opfyldt 

A.5.  Det er målet, at ENS 
sikrer rettidig og effektiv 
gennemførelse af Fase 2-
arbejdet i relation til den 
langsigtede olie- og gas-
strategi for fremtidig 
efterforskning og kommer-
ciel udnyttelse af de danske 
ressourcer i Nordsøen i 

Målet understøtter kon-
cernmål 2.1. EFKM vil arbej-
de for, at Danmark bliver 
verdensførende til integrati-
on af energisystemer, 
herunder adressere de 
nuværende barrierer og 
sikre den rette markeds-
ramme for denne integrati-

1. Energistyrelsen sikrede, at Fase 
2-arbejdet i relation til olie- og 
gasstrategien blev afsluttet og 
sagen blev forelagt ØU ultimo  
juni, hvor ØU tilsluttede sig ind-
stillingen om den videre proces. 

Q2 

Opfyldt 
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(reference til kon-
cernmål) 

Opnåede resultater Grad af målop-
fyldelse 
grøn = opfyldt 
gul = delvist opfyldt, 
rød = ikke opfyldt 

overensstemmelse med 
mandatet for arbejdet.  
 
For at nå målet skal Fase 2-
arbejdet i relation til olie- 
og gasstrategien være 
afsluttet og eventuelt 
udmøntet i forslag til 
pakkeløsninger, som kan 
forhandles med de relevan-
te selskaber, eller andre 
relevante løsninger inden 
for rammerne af ØU-
mandatet. 

on. 2. ENS har leveret input til flere 
ØU og STG-sager, som skulle gøre 
det muligt at afslutte regerings-
drøftelserne. Drøftelserne mel-
lem parterne blev dog ikke færdi-
ge i Q3 pga. et forhandlingsforløb 
med mange komplicerede bereg-
ninger i såvel Skatteministeriet 
som Finansministeriet. 

Q3 

Opfyldt 

A.6. Det europæiske energisystem.  
Målet er opfyldt, hvis alle milepæle er nået til tiden og til den aftalte kvalitet. Målet er delvist opfyldt, hvis 2 milepæle 
er nået til tiden og til den aftalte kvalitet. Målet er ikke nået, hvis færre end 2 milepæle er nået til tiden og den aftalte 
kvalitet. 

Opfyldt 

A.6. Det er målet, at ENS 
bidrager til en effektiv 
gennemførelse af initiati-
ver, der i regi af Energiuni-
onen er med til at udstikke 
retningen for en omkost-
ningseffektiv omstilling af 
det europæiske energisy-
stem.  
 
For at nå målet skal ENS 
bidrage til at identificere 
danske interesser og i 
samarbejde med DEP søge 
at påvirke og sikre indfly-
delse på Kommissionens 
kommende forslag om 
elmarkedsdesign og revisi-
on af VE-direktivet, herun-
der sikre, at de nordiske 
erfaringer med markeds-
udvikling og infrastruktur-
udbygning i størst muligt 
omfang præger udviklingen 
mod et forstærket regio-
nalt samarbejde og et fuldt 
integreret indre marked for 
energi.  
 
ENS skal endvidere have 
prioriteret proaktiv og tidlig 
interessevaretagelse i 
regionale fora (i nordisk og 
europæisk regi), herunder 
med henblik på at fremme 
muligheder for grænse-
overskridende løsninger på 
energiområdet. 

Målet understøtter kon-
cernmål 2.2. EFKM vil være 
toneangivende i arbejdet 
med europæise-
ring/regionalisering af det 
europæiske energisystem. 

 1. ENS har leveret relevante bi-
drag, analyser og data mv. til 
brug for den danske interesseva-
retagelse på EU- og regionalt 
niveau indenfor energiområdet. 
ENS har leveret positionspapirer 
og høringssvar på kommende 
revideret markedsdesign, elfor-
syningssikkerhedsdirektiv, samt 
VE-direktiv fra Kommissionen. 
Positionerne er leveret skriftligt 
og mundtligt til Kommissionen og 
er blevet taget vel imod. ENS har 
endvidere bidraget med detalje-
rede beskrivelser af det danske 
elmarkedsdesign på opfordring 
fra Kommissionen. Papirerne er 
delt med udvalgte samarbejds-
lande, og pointerne er anvendt til 
drøftelse i Baake-regi, og Nordisk 
sammenhæng. 

Q2 

Opfyldt 
 

2. ENS har leveret status for ENS’ 
deltagelse i relevante regionale 
fora på energiområdet med hen-
blik på drøftelse på strategisk 
direktionsmøde. Oversigtspapir 
blev udarbejdet i 2. kvartal i sam-
arbejde med departementet og 
godkendt af departementschefen 
april 2016. 

Q3 

Opfyldt 
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Mål  Succeskriterium 
(reference til kon-
cernmål) 

Opnåede resultater Grad af målop-
fyldelse 
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rød = ikke opfyldt 

3. ENS spillede en central rolle i 
forhandling af netregler og har 
afholdt bilaterale møder med 
Kommissionen og det tyske 
BMWi om markedsdesign og 
netregler. ENS deltager aktivt i 
regionale fora sammen med de-
partementet. Arbejdet har om-
fattet et fælles non-paper skrevet 
sammen med CZ, SE, NO, FI og DE 
om markedsdesign, samt to op-
læg til Baake Ad Hoc gruppen om 
hhv. danske erfaringer med flek-
sible tariffer og markeder for 
systemydelser.  

ENS har udarbejdet udkast til 
grund- og nærhedsnotater om 
Kommissionens Vinterpakke. 

Q4 

Opfyldt 

A.7. EU’s 2030-målsætninger på klimaområdet.  
Målet er opfyldt hvis alle milepæle er nået til tiden og til den aftalte kvalitet. Målet er delvist opfyldt, hvis 2 milepæle 
er nået til tiden og til den aftalte kvalitet. Målet er ikke nået, hvis færre end 2 milepæle er nået til tiden og den aftalte 
kvalitet. 

Opfyldt 

A.7. Det er målet, at ENS 
bidrager til at sikre, at EU’s 
2030-ramme for de kvote-
belagte og ikke-
kvotebelagte sektorer 
håndteres på en for Dan-
mark gunstig måde, og at 
der i fastsættelsen af 
nationale mål i de ikke-
kvotebelagte sektorer 
tages højde for omkost-
ningseffektivitet samt 
leveres på øvrige, væsentli-
ge danske interesser i 
sagen.  
 
For at nå målet skal ENS 
levere fagligt velfunderede 
bidrag, analyser og data 
mv., der kan sikre, at 
danske interesser i relation 
til omkostningseffektivitet, 
fleksibilitetsmekanisme og 
landbrugssektoren kan 
varetages på den mest 
optimale måde både før og 
efter fremsættelsen af 
Kommissionens forslag til 
byrdefordelingsaftale og 
integration af LULUCF i EU’s 

Målet understøtter kon-
cernmål 3.1. EFKM vil arbej-
de for en holdbar løsning på 
Danmarks bidrag til EU’s 
2030-målsætninger på 
klima- og energiområdet 
samt 6.2. EFKM skal levere 
viden, data og policyløsnin-
ger, der har den højeste 
troværdighed i omverdenen. 

1. Relevante bidrag, analyser og 
data mv. blev leveret til brug for 
den danske interessevaretagelse 
vedrørende EU’s 2030-
målsætninger på klimaområdet. 

 

Q2 

Opfyldt 

2. ENS leverede notat til ministe-
ren og Folketinget om Kommissi-
onens forslag samt til DEP en 
første vurdering af konsekven-
serne af forslagene. 

Q3 

Opfyldt 

3. Arbejdet med de økonomiske 
beregninger over Kommissionens 
forslag og det danske nationale 
klimamål var halvvejs i 4. kvartal, 
og alle relevante ministerier og 
interessenter var inddraget i ar-
bejdet hermed.   

Q4 Med reorganise-
ringen mellem 
ENS og DEP er 
milepælen ryk-
ket til DEP.  
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rød = ikke opfyldt 

klimarammeværk. Til brug 
for den kommende ØU-sag, 
formentlig primo 2017, skal 
ENS desuden levere de 
nødvendige økonomiske 
beregninger over, hvad 
Kommissionens forslag og 
det danske nationale 
klimamål vil have af øko-
nomiske konsekvenser for 
Danmark. 
 

A.8. Styrket energieffektiviseringsindsats 
Målet er opfyldt, når alle milepæle er nået til tiden og til aftalt kvalitet. Målet er delvist opfyldt, hvis fem milepæle er 
nået til tiden og aftalt kvalitet og hvis milepæl 1 kun delvis opfyldes. Målet er ikke nået, hvis færre end 5 milepæle er 
nået til tiden og til aftalt kvalitet eller hvis milepæl 1 ikke nås. 

Delvist op-
fyldt 

A.8. Målet er, at ENS med 
inspiration fra andre landes 
erfaringer bidrager til en 
sammenhængende energi-
effektiviseringsindsats, der 
fremmer omkostningsef-
fektive energibesparelser 
og tager højde for udviklin-
gen i energiproduktionen 
mod mere vedvarende 
energi. ENS vil med ud-
gangspunkt heri primo 
2017 komme med forslag 
til en effektiv energispare-
indsats frem mod 2030.  
 
I 2016 nås målet ved, at 
ENS gennemfører en række 
delanalyser og evalueringer 
af den eksisterende energi-
effektiviseringsindsats hos 
blandt andet selskaberne 
og i staten samt udarbejder 
en plan for eventuelt 
yderligere tiltag, der er 
nødvendige for at nå det 
politisk fastsatte mål om, at 
90 % af alle energimærk-
ninger skal være korrekte. 
Herudover skal ENS for at 
nå målet have opstartet 
den analyse af den samlede 
energieffektiviseringsind-
sats, der skal danne grund-
lag for et forslag i 2017 til 
en effektiv energispareind-
sats frem mod 2030. 
  
 

Målet understøtter kon-
cernpejlemærke 3. EFKM 
bidrager til, at omstillingen 
af det danske samfund mod 
lavere udledninger af driv-
husgasser understøtter 
vækst og effektiv ressource-
anvendelse. 

 

1. ENS leverede en plan for ana-
lyse af den samlede energieffek-
tiviseringsindsats, som aftalt mel-
lem departementet og Energisty-
relsen. 

Q2 

Opfyldt 

2. ENS leverede analyser om ef-
fektiviseringsgevinster og admi-
nistrative udfordringer ved en 
flytning af spareindsatsen til 
handelsselskaberne samt notater 
vedrørende en udbudsmodel og 
overimplementering. 
 

Q2 

Opfyldt 

3. Energistyrelsen har leveret 
notat med skøn over omkostnin-
ger ved selskabernes spareind-
sats. 

Q3 

Opfyldt 

4. ENS påbegyndte primo 3. kvar-
tal analyse af den samlede ener-
gieffektiviseringsindsats.  

Q3 

Opfyldt 

5. Energistyrelsen udarbejdede 
en evaluering af statens energi-
spareindsats i november, som 
blev oversendt og leveret til de-
partementet.  

Q4 

Opfyldt 

6. ENS udarbejdede en rapport 
om kvaliteten i energimærknin-
gerne for første, andet og tredje 
kvartal af 2016. Der er ikke udar-

Q4 

Delvist opfyldt 
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bejdet en plan med tiltag, der er 
nødvendige for at nå målet om 
90 pct. korrekte energimærknin-
ger. 

B.1. God og rettidig ministerbetjening.  
Målet er opfyldt, hvis milepæle 1-3 vurderes til at være opfyldt af departementets direktion og milepæl 4 er nået. 
Målet er delvist opfyldt, hvis to af milepælene 1-3 vurderes opfyldt og milepæl 4 er nået. Målet er ikke nået, hvis to 
eller færre milepæle er opfyldt. 

Opfyldt 

B.1. God og rettidig 
ministerbetjening.  
Det er målet, at ENS leverer 
sager, der:  
• Overholder de frister, 

DEP sætter;  
• Overholder formalia, 

herunder følger ska-
belonerne i minister-
betjenings-
vejledningen;  

• Har tilfredsstillende 
kvalitet, herunder at 
sagen er korrektur-
læst, har den rette 
politiske vinkling mv.;  

• Er udarbejdet med 
udgangspunkt i "NZ-
modellen", som inde-
bærer, at sager i høje-
re grad udarbejdes 
gennem et dialogba-
seret samarbejde og 
skaber øget vidende-
ling og fleksibilitet i 
samarbejdet mellem 
kontorerne i Energi-
styrelsen og depar-
tementet.  

 
Målet nås ved, at ENS 
inden udgangen af 2016 i 
samarbejde med departe-
mentet har udviklet og 
testet en procedure for 
kvantitativ opgørelse af 
rettidig ministerbetjening, 
og at DEP ved udgangen af 
2016 vurderer, at ENS 
samlet har leveret en god 
og rettidig ministerbetje-
ning henover året og har 
håndteret eventuelle 
indsatsområder tilfredsstil-
lende i årets løb. Indsatsen 
drøftes løbende på strate-
giske direktionsmøder på 
baggrund af kvartalsvise 
møder mellem udvalgte 

Målet understøtter kon-
cernmål 7.2 EFKM vil øge sin 
rettidighed og overholdelse 
af frister i sagsbehandling 
og ministerbetjening og 
sikre, at ministermateriale i 
indhold, omfang og udform-
ning afspejler den sammen-
hæng, materialet skal 
bruges i. 

1. ENS leverede god og rettidig 
ministerbetjening i første halvår 
2016. På strategisk direktions-
møde blev der udpeget indsats-
områder for Energistyrelsen for 
det kommende kvartal. Forinden 
blev der afholdt kontorchefmøde 
mellem DEP og ENS med henblik 
på at forberede drøftelse om 
ENS’ indsats på det strategiske 
direktionsmøde den 15. juni 
2016. 

Q2  

Opfyldt 

2. ENS har leverede god og retti-
dig ministerbetjening i 3. kvartal 
2016. På strategisk direktions-
møde blev der udpeget indsats-
områder for Energistyrelsen for 
det kommende kvartal. Forinden 
blev der afholdt kontorchefmøde 
mellem DEP og ENS med henblik 
på at forberede drøftelse om 
ENS’ indsats på det strategiske 
direktionsmøde den 8. septem-
ber 2016. 

Q3 

Opfyldt 

3. ENS har leverede god og retti-
dig ministerbetjening i 4. kvartal 
2016. På strategisk direktions-
møde blev der udpeget indsats-
områder for Energistyrelsen for 
det kommende kvartal. Forinden 
blev der afholdt kontorchefmøde 
mellem DEP og ENS med henblik 
på at forberede drøftelse om 
ENS’ indsats på det strategiske 
direktionsmøde den 22. novem-

Q4 

Opfyldt 
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Mål  Succeskriterium 
(reference til kon-
cernmål) 

Opnåede resultater Grad af målop-
fyldelse 
grøn = opfyldt 
gul = delvist opfyldt, 
rød = ikke opfyldt 

kontorchefer. ber 2016. 

4. Energistyrelsen udviklede i 
samarbejde med departementet 
en procedure for kvantitativ op-
gørelse af rettidig ministerbetje-
ning, som kan understøtte dialo-
gen om god og rettidig minister-
betjening. 

Q4 

Opfyldt 

B.2. Udflytning 
Målet er opfyldt, hvis begge milepæle er nået til tiden. Målet er ikke opfyldt hvis én eller ingen milepæle er nået til 
tiden. 

Opfyldt 

B.2. Udflytning  
Målet er, at der medio 
2017 er opbygget en ny 
organisation i Esbjerg, som 
er funktionsdygtig, og hvor 
medarbejderne trives, og at 
flytningen sker på en måde, 
som understøtter den 
fortsatte faglige robusthed 
samt sikrer en god under-
støttelse af de enkelte 
medarbejdere i processen. 
 
For at nå målet skal den 
nye organisation være 
opstartet i Esbjerg inden 
udgangen af 2016 med de 
nødvendige medarbejdere 
og ledelseslag. 

Målet understøtter kon-
cernmål 7.3 EFKM vil effek-
tivisere sin forvaltning 
indenfor den samlede 
ramme, herunder øge fokus 
på kerneopgaver, og samti-
dig identificere aktiviteter, 
der kan bort- eller ompriori-
teres. 

1. Der blev skabt overblik over 
samlet antal medarbejdere, der 
skulle flytte til Esbjerg, og rekrut-
tering af ledelse og medarbejde-
re kom på plads. 

 

Q2 

Opfyldt 

2. Energistyrelsens Center for 
Energiadministration flyttede ind 
i midlertidige lokaler i Esbjerg. 

 

Q3 

Opfyldt 
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4.7. Energistyrelsens andre hovedkonti  
Energistyrelsens reservationsbevillinger, lovbundne bevillinger og anlægsbevillinger fremgår herunder, jf. 
tabel 20. 

Tabel 20. Hovedkonti 
    Bevilling 

Regnskab 
Videreførsel 
ultimo  Hovedkonti (Mio. kr.) FL TB 

Finansårets 
bevilling i alt 

§ 29.11.03. Udgifter 5,6 0,0 5,6 5,6 0,0 
Indtægter 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

§ 29.21.04. Udgifter 0,2 0,0 0,2 0,0 0,0 
Indtægter -630,0 0,0 -630,0 -399,5 0,0 

§ 29.21.06. Udgifter 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Indtægter 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

§ 29.22.01. Udgifter 182,5 5,7 188,2 155,1 39,3 
Indtægter 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

§ 29.22.02. Udgifter 0,0 0,0 0,0 -0,7 0,0 
Indtægter 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

§ 29.23.01. Udgifter 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Indtægter 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

§ 29.23.02. Udgifter 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Indtægter 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

§ 29.23.03. Udgifter 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Indtægter -2,2 0,0 -2,2 -1,7 0,0 

§ 29.23.04. Udgifter 0,0 23,8 23,8 23,8 0,0 
Indtægter 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

§ 29.23.06. Udgifter 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Indtægter -6,0 0,0 -6,0 -5,9 0,0 

§ 29.24.01. Udgifter 0,0 1,0 1,0 1,0 0,0 
Indtægter 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

§ 29.24.06. Udgifter 0,0 0,0 -0,6 -0,6 0,0 
Indtægter 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

§ 29.24.07. Udgifter 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Indtægter 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

§ 29.24.08. Udgifter 0,0 0,0 0,0 -0,1 0,6 
Indtægter 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

§ 29.24.09. Udgifter 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Indtægter 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

§ 29.24.10. Udgifter 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Indtægter 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

§ 29.24.11. Udgifter 0,0 0,0 0,0 0,0 50,7 
Indtægter 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

§ 29.24.14. Udgifter 0,0 0,0 0,0 0,0 1,4 
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    Bevilling 

Regnskab 
Videreførsel 
ultimo  Hovedkonti (Mio. kr.) FL TB 

Finansårets 
bevilling i alt 

Indtægter 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
§ 29.24.15. Udgifter 10,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Indtægter 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
§ 29.24.16. Udgifter 0,0 0,0 0,0 -0,5 0,0 

Indtægter 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
§ 29.24.17. Udgifter 0,0 0,0 0,0 0,0 2,8 

Indtægter 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
§ 29.24.18. Udgifter 4,8 22,8 27,6 25,4 8,8 

Indtægter 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
§ 29.24.19. Udgifter 315,5 -2,0 313,5 318,9 223,411 

Indtægter 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
§ 29.24.20. Udgifter 106,7 0,0 106,7 168,5 0,0 

Indtægter 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
§ 29.24.21. Udgifter 67,5 0,0 67,5 0,0 0,0 

Indtægter 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
§ 29.24.23. Udgifter 0,0 0,0 0,0 0,0 0,9 

Indtægter 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
§ 29.24.24. Udgifter 0,0 12,0 12,0 0,0 32,0 

Indtægter 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
§ 29.25.01. Udgifter 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Indtægter 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
§ 29.25.02. Udgifter 0,0 0,0 0,0 -0,1 0,0 

Indtægter 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
§ 29.25.03. Udgifter 10,2 -0,1 10,1 11,9 4,6 

Indtægter 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
§ 29.25.05. Udgifter 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Indtægter 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
§ 29.25.08. Udgifter 182,5 10,0 192,5 192,5 0,0 

Indtægter 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
§ 29.25.09. Udgifter 402,3 0,0 402,3 306,0 0,0 

Indtægter 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
§ 29.25.79. Udgifter 61,0 -61,0 0,0 0,0 0,0 

Indtægter 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
§ 29.27.01. Udgifter 0,0 0,0 0,0 -3,0 0,0 

Indtægter 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
§ 29.27.02. Udgifter 16,6 -0,1 16,5 16,5 0,1 

Indtægter 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
                                                           
11 Ordningen er ophørt med udgangen af 2016. Jf. budgetvejledningens afsnit 2.2.12 skal ordningens videreførsel bort-
faldes, hvilket er gjort som en primokorrektion i 2017.  
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    Bevilling 

Regnskab 
Videreførsel 
ultimo  Hovedkonti (Mio. kr.) FL TB 

Finansårets 
bevilling i alt 

§ 29.27.03. Udgifter 0,0 0,0 0,0 -10,6 0,0 
Indtægter 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

§ 29.28.01. Udgifter 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Indtægter 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

§ 29.28.02. Udgifter 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Indtægter 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

§ 29.29.02.  Udgifter 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
 Indtægter -174,2 -205,1 -379,3 -379,3 0,0 
§ 29.29.03. Udgifter 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 
 Indtægter -170,0 0,0 -170,0 -169,9 0,0 
§ 29.29.04. Udgifter 0,0 77,6 77,6 77,6 0,0 
 Indtægter 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
§ 29.29.05. Udgifter 34,2 -0,1 34,1 34,1 0,0 
 Indtægter 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

       Anlæg 
          Bevilling 

Regnskab 
Overført over-
skud ultimo   (Mio. kr.) FL TB 

Finansårets 
bevilling i alt 

I alt Udgifter 903,4 0,0 903,4 903,4   
  Indtægter 0,0 0,0 0,0 0,0   
§ 29.25.10. Udgifter 903,4 0,0 903,4 903,4   
  Indtægter 0,0 0,0 0,0 0,0   

 

Det fremgår, at der for flere hovedkonti har været afvigelser mellem bevilling og årets resultat. 

Under § 29.22.01. Tilskud til energiforskning var der et mindreforbrug på 33,1 mio. kr. Dette skyldes pri-
mært, at et genudbud af midler fra særpuljen 2G Bioethal kun gav 2 støtteværdige ansøgninger for 10,2 
mio. kr. mod forventet 35 mio. kr. 

Under § 29.21.04. Salg af CO2 kvoter har indtægterne været 230,5 mio. kr. mindre end bevillingen. Dette 
skyldes, at prisniveauet er faldet siden vedtagelsen af FL2016, da mængden af solgte kvoter har været kon-
stant. Ordningen er en del af statens indtægtsbudget. 

Under § 29.24.20. Industriel kraftvarme har der været et merforbrug på 61,8 mio. kr. i forhold til bevillin-
gen. Dette skyldes, at ordningen havde endelig ansøgningsfrist i 2016, hvilket medførte et større antal til-
skudsberettiget ansøgninger end forventet.   

Under § 29.24.21. Biogas (til transport og proces) har der været et en bevilling på 67,5 mio. kr., der ikke er 
blevet udmøntet. Ordningen trådte først i kraft 1. juli 2016 og modtog først i 4. kvartal en række ansøgning, 
der ikke var blevet færdig behandlet inden udgangen af 2016.  
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Under § 29.25.09. Tilskud til opgradering eller rensning af biogas har der været mindreforbrug på 96,3 mio. 
kr. Dette skyldes hovedsageligt, at Energinet.dk som administrerer ordningen først i 2017 har afsendt en 
opkrævning for december måned. Hvis afregningen fra Energinet.dk var modtaget rettidigt havde udgiften 
været 396,5 mio. kr. 
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