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1. Påtegning af det samlede regnskab 
Årsrapporten omfatter de hovedkonti på finansloven, som Energistyrelsen, (CVR 59 77 87 14) er ansvarlig 
for, herunder de regnskabsmæssige forklaringer, som skal tilgå Rigsrevisionen i forbindelse med bevillings-
kontrollen for 2018. 

Energistyrelsen var i 2018 ansvarlig for følgende hovedkonti på finansloven: 

§ 29.21.01. Energistyrelsen, 
§ 29.21.04. Salg af CO2-kvoter, 
§ 29.21.05. Indtægter ved overskridelse af CO2-udledningstilladelser, 
§ 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, 
§ 29.24.02. Energilagring  
§ 29.24.06. Fremme af varmepumper,  
§ 29.24.08. Forsøgsordning for elbiler, 
§ 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, 
§ 29.24.25. Pulje til fremme af avancerede biobrændstoffer, 
§ 29.24.26. Moms på tilskud til vedvarende energi inden for delloft for 
driftsudgifter 
§ 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, 
§ 29.25.12. Tilskud til vedvarende energi, 
§ 29.25.13. Tilskud til grøn ordning, 
§ 29.25.14. Udbetalinger til PSO-ordninger, 
§ 29.25.15. Moms på tilskud til vedvarende energi uden for udgiftsloft 
§ 29.25.79. Energireserve, 
§ 29.27.01. Miljøstøtte til Østeuropa og CO2-kreditter, 
§ 29.27.03. Klimaprojekter i udviklingslande, 
§ 29.29.02. Frekvensauktioner, 
§ 29.29.03. Frekvens- og nummerafgifter, 
§ 29.29.04. Bredbåndsdækning og digital infrastruktur mv., 
§ 29.29.05. Radiobaseret maritim nød- og sikkerhedstjeneste i Grønland. 
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2. Beretning 
Formålet med beretningen er at give en kortfattet introduktion til Energistyrelsen samt regnskabsårets faglige 
og økonomiske resultater. 

2.1. Præsentation af Energistyrelsen 
Energistyrelsen blev oprettet i 1976 og er en styrelse under Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet. Energi-
styrelsen beskæftigede i 2018 cirka 411 fuldtidsårsværk1. 
 
Den overordnede strategiske retning for Energistyrelsen er fastlagt i Energi-, Forsynings- og Klimaministeri-
ets koncernfælles udviklingsstrategi for 2019-2022, og har som ambition, at den samlede koncern skal skabe 
mest mulig værdi for samfundet på den mest effektive måde. Ministeriet vil fokusere på indsatsområder, hvor 
der ses et stort potentiale for koncernen, og områder, hvor der i fællesskab kan skabes større værdi end 
hver institution for sig. For at indfri denne ambition har koncernledelsen opstillet seks indsatsområder:  
 
1.  Parat og dynamisk organisation  
2.  Samskabelse med eksterne aktører 
3.  Nye arbejdsformer, der understøtter innovation og nytænkning 
4.  Sætte strøm til Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet 
5.  Skabe værdi med data 
6.  Nye løsninger med nye teknologier 
 
Med afsæt i udviklingsstrategien arbejder Energistyrelsen med fire overordnede kerneopgaver samt de ge-
nerelle fællesomkostninger, som er forbundet hermed, jf. også styrelsens bevilling på finansloven: 
 
0.  Generelle fællesomkostninger 
1.  Energisystemet 
2.  Forsyningsøkonomi 
3.  Internationalt samarbejde 
4.  Tele 
 
Energisystemet 
Kerneopgaven energisystemet omfatter hele værdikæden fra indvinding, produktion og transport til anven-
delsen. Opgaverne omfatter således udnyttelse og udvinding af energiressourcer, såvel vedvarende som 
fossile. Samtidig er der opgaver i relation til el-, naturgas-, og varmeforsyningsområderne, herunder system-
ansvar, produktion af strøm og varme samt transport gennem rør og ledninger. I kerneopgaven ligger også 
regulerings- og markedsmæssige rammer og virkemidler for forsyningssektorerne samt fremme af energief-
fektivisering, omstilling til vedvarende energi, handel med kvoter og udvikling af energiteknologier, hvor der 
anvendes forskellige virkemidler (tilskud, regulering og vejledninger). 
 
Forsyningsøkonomi 
Kerneopgaven forsyningsøkonomi omfatter opgaver, som knytter sig til beregning og fremskrivning. Disse 
opgaver er bl.a. analyser, udvikling af økonomiske og energifaglige modeller og samfundsøkonomiske be-
regningsmodeller for at sikre et solidt fagligt grundlag for klima- og energipolitikken. Desuden omfatter ker-
neopgaven ansvaret for den økonomiske regulering af elproduktion og -distribution, vand, spildevand, gas og 
affald i forhold til de forskellige forsyningssektorer. 
 
 

                                                      
1 Kilde: SKS 
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Internationalt samarbejde på energi- og klimaområdet 
Kerneopgaven internationalt samarbejde på energi- og klimaområdet omfatter bilateralt samarbejde med en 
række vækstøkonomier om langsigtet omstilling til lavemission. Samarbejdet bidrager til at fastholde den 
danske position som foregangsland på energi- og klimaområdet og til at fremme danske energiløsninger 
internationalt. 
 
Tele 
Kerneopgaven telekommunikation omfatter opgaver vedrørende teleforsyning i forhold til regulering og over-
vågning af forholdene for det elektroniske kommunikationsnet og konkurrence, infrastruktur, frekvenser og 
certifikater. 

2.2. Ledelsesberetning 
Ledelsesberetningen giver en kort præsentation af de væsentligste faglige og økonomiske resultater for 
Energistyrelsen i 2018. 

2.2.1. Årets faglige resultater 
 
Energiaftalen  
Den 29. juni 2018 indgik et samlet Folketing en historisk bred energiaftale. Aftalen fokuserer på at udbygge 
Danmarks styrkepositioner inden for bl.a. vedvarende energi og energieffektivisering ved brug af energiregu-
lering og øget markedsgørelse. Aftalen omfatter initiativer og prioriteringer for 13 mia. kr. frem mod 2025, 
som skal sikre en veldrevet energisektor som krumtappen i omstillingen til et bæredygtigt samfund.  
 
Som led i forberedelserne af aftalen har Energistyrelsen løbende bidraget med analyser, data og beregnin-
ger, som har dannet grundlag for regeringens udspil. Efterfølgende har Energistyrelsen bidraget til, og un-
derstøttet, det politiske forhandlingsforløb frem mod indgåelsen af den nye energiaftale. Energistyrelsen 
bidrager til at gøre energiaftalens politiske visioner til virkelighed, hvilket har indebåret flere nye opgaver til 
styrelsen. 
 
For blandt andet at skabe de bedste rammer for implementeringen af energiaftalen har Energistyrelsen pri-
mo 2019 gennemført en organisationsændring, der skal understøtte nye prioriterede indsatser og faglige 
synergier. For at indfri aftalens målsætninger i 2019 og frem har det endvidere været nødvendigt, at Energi-
styrelsen allerede i 2018 gennemførte diverse lovarbejder vedrørende bl.a. reguleringen af varmeområdet, 
forberedelse af udbud, diverse analysearbejde af blandt andet deregulering af varmesektoren og indretning 
af støttesystemer mv. og en række bidrag til møder i forligskredsen mv. Dette arbejde vil fortsætte i 2019 
sammen med den egentlige implementering af aftalen. Implementeringen af energiaftalen vil således i høj 
grad være definerende for Energistyrelsens faglige virke i de kommende år.  
 
Teleforliget  
Alle Folketingets partier indgik den 17. maj 2018 Aftale om Bredbånd og mobil i digital topklasse - Fremti-
dens telepolitik for hele Danmark, der er en modernisering af teleforliget fra 1999. Aftalen udspringer af rege-
ringens udspil fra 6. marts 2018. Aftalen indeholder den overordnede politiske ramme for telepolitikken, her-
under især at udrulningen af digital infrastruktur som udgangspunkt skal være markedsbaseret, og at regule-
ringen som udgangspunkt skal være tjeneste- og teknologineutral. Det betyder, at det er teleselskaberne, 
der på baggrund af tendenser og efterspørgsel i markedet afgør, hvilke teknologier og tjenester, der udbydes 
til slutbrugeren. 
 
Aftalen indeholder desuden en række konkrete initiativer og underinitiativer, der skal implementeres over de 
kommende år. Initiativerne falder inden for følgende fire fokusområder: 

1. At fremme udrulningen og udnyttelsen af fremtidens teknologier, 
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2. At fremme adgangen til det digitale samfund for borgere og virksomheder i hele Danmark, 
3. At fremme enkle, klare og forudsigelige rammer for private investeringer på teleområdet,  
4. At fremme velfungerende konkurrence og aktive forbrugere. 

Nordsøstrategi  
I 2017 fremlagde regeringen ”Ny strategi for olie og gas i Nordsøen” (Nordsøstrategien), som er udarbejdet i 
et samarbejde mellem Energistyrelsen og blandt andre olie- og gasbranchen. Strategien rummer anbefalin-
ger til at øge potentialet for indvinding af olie og gas i Nordsøen. 
  
I februar 2018 godkendte Energistyrelsen danmarkshistoriens næststørste virksomhedsoverdragelse mellem 
Mærsk Olie og Gas og Total S.A, hvilket giver en stor grad af sikkerhed for, at aktiviteterne i Nordsøen fort-
sætter, og Danmark fortsat får indtægter herfra. 
 
Kort før sommeren 2018 åbnede Energistyrelsen 8. udbudsrunde for selskaberne til ansøgning om nye tilla-
delser til olie- og gasindvinding i Nordsøen. Udbuddet er et led i opfølgningen på anbefalingerne i Nord-
søstrategien, hvor der anbefales mere hyppige udbudsrunder. Energistyrelsen har forberedt udbuddet ved 
blandt andet at udarbejde vejledninger om teknisk og finansiel kapacitet for branchen.  
 
Forsyningsstrategi  
I regi af regeringens forsyningsstrategi fra 2016 har Energistyrelsen i 2018 bidraget til udarbejdelsen af en ny 
økonomisk regulering for vandsektoren samt bidraget til de politiske forhandlinger om samme. Den nye regu-
lering skal sikre fortsatte effektiviseringer i vandsektoren samtidig med, at der sikres gode rammer for inve-
steringer.  
 
I gassektoren har Energistyrelsen også bidraget til en række initiativer, herunder konsolidering af sektoren, 
hvor Energinet har overtaget gasdistributionen fra virksomheden NGF Nature Energy samt indgået aftale om 
afhændelse af virksomheden HMN GasNets gasdistribution. Hermed kommer de tre distributionsselskaber til 
at ejes og drives i samme koncern. Derudover er arbejdet med frivillig samfakturering igangsat, således at 
gasforbrugerne fremadrettet kun modtager én gasregning. Der er ydermere igangsat initiativer vedrørende 
forsyningspligt og forsyningssikkerhed i gassektoren. 
  
På varmeområdet er en række initiativer fra Forsyningsstrategien løftet ind i energiaftalen fra 2018. Dette 
gælder blandt andet modernisering af varmesektoren. Her har Energistyrelsen i 2018 bidraget til lovforslag 
om ophævelse af muligheden for at pålægge nye forbrugerbindinger samt produktionsbindinger i de mindre 
fjernvarmeområder.  
 
Energistyrelsen har desuden bidraget til en række analyser på forsyningsområdet, herunder i regi af energi-
udspillet og energiaftalen.  
 
Energistyrelsens tilsynsopgaver 
Energistyrelsen har myndighedsansvar for at føre tilsyn på flere områder, herunder blandt andet energi-
mærkningsordningen, energiselskabernes energispareindsats samt tilsyn med telefrekvenser og -udstyr. 
 
Energistyrelsen har i 2018 igangsat et internt arbejde om udviklingen af et fælles tilsynskoncept for styrelsen. 
Formålet er at styrke grundlaget for en mere sikker forvaltning og drift samt at styrelsens tilsyn er professio-
nelt og ensartet. Tilsynskonceptet skal særligt sikre tydelighed om mål, effekt og prioritering af styrelsens 
tilsyn. I løbet af foråret 2019 vil der blive udarbejdet tilsynsstrategier og tilsynsplaner for alle tilsyn i Energi-
styrelsen. Disse vil bygge på tre principper: (1) prioritering ud fra effekt i det enkelte tilsyn, (2) systematisk 
tilrettelæggelse samt (3) gennemsigtig og produktiv gennemførsel. Videre deltager Energistyrelsen med 
udarbejdelse af input til en tværministeriel arbejdsgruppe nedsat i Finansministeriet i regi af Sammenhængs-
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reformen. Dette arbejde forventes afsluttet medio 2019. Eventuelle anbefalinger fra dette arbejde skal i rele-
vant omfang indarbejdes i Energi-, Forsynings- og Klimaministeriets samlede tilsynsopgaver. 
 
Det fælles tilsynskoncept vil blandt andet medføre et styrket tilsyn på bygningers energimærkninger, så flere 
fejl stoppes i udarbejdelsen af energimærker inden en bygningsejer får sit energimærke. Således vil blandt 
andre boligejerne kunne have større tillid til de udstedte mærker. I Energistyrelsen indføres desuden et risi-
kobaseret tilsyn, som over årene vil understøtte energimærkningsordningen via data-baserede redskaber, 
der kan udtrække særlige risikomærker til manuel kontrol. Endvidere vil der ske en automatisk sammenlig-
ning med forskellige databaser ved indberetning af energimærker således at indtastninger af eksempelvis 
bygningsarealer automatisk sammenlignes med arealer indberettet i BBR.  
 
Det fælles tilsynskoncept har også strømlinet og ensartet Energistyrelsens tilsyn på tværs af en række til-
synsområder vedrørende Danmarks energiressourcer i undergrunden. Her er en af målsætningerne at tilsy-
nene i højere grad bliver prioriteret ud fra de ønskede effekter, som eksempelvis at sikre tilstrækkelig teknisk 
og finansiel kapacitet i olie- og gasselskaberne med henblik på at opnå en hensigtsmæssig udnyttelse af 
ressourcerne i undergrunden. 

2.2.2. Årets økonomiske resultat 
Energistyrelsens økonomiske hoved- og nøgletal for 2018 er opgjort herunder, jf. tabel 1.  

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

Hovedtal (beløb i mio. kr.)       

Resultatopgørelse R-2017 R-2018 B-2019 

Ordinære driftsindtægter -485,7 -519,1 -475,8 

Ordinære driftsomkostninger 500,3 585,4 554,9 

Resultat af ordinære drift 14,6 66,3 79,1 

Resultat før finansielle poster -12,2 16,4 23,5 

Årets resultat -10,4 18,6 24,7 

Balance       

Anlægsaktiver i alt2 29,9 26,9 24,1 

Omsætningsaktiver3 44,9 59,4 59,4 
Egenkapital 103,2 84,6 59,9 

Langfristet gæld 31,7 24,8 24,1 

Kortfristet gæld 132,2 219,7 219,7 

Finansielle nøgletal   

Udnyttelsesgrad af lånerammen (i pct.) 89,9 49,5 51,6 

Bevillingsandel (i pct.)  85,3 88,1 75,9 

Personaleoplysninger   

Antal årsværk 330,2 411,3 476,0 

Årsværkspris (mio. kr.) 0,59 0,61 0,61 
Kilde: SKS og Energistyrelsens budget for 2019 

Årets resultat for 2018 viser et underskud på 18,6 mio. kr. 

                                                      
2 Ekskl. statsforskrivning. 
3 Ekskl. likvide beholdninger. 
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Energistyrelsens ordinære indtægter er steget med 39,5 mio. kr. i forhold til 20174. Dette kan primært tilskri-
ves, at nettoudgiftsbevillingen er steget med 42,9 mio. kr. fra 414,5 mio. kr. i 2017 til 457,4 mio. kr. i 2018. 
Stigningen kan primært henføres til to tillægsbevillinger, som Energistyrelsen har modtaget i 2018. For det 
første har styrelsen modtaget en tillægsbevilling på 85,9 mio. kr. til finansiering af domspålagt kompensation 
til TDC for virksomhedens underskud på drift af den danske maritime nødradio i 2008-2009. Energistyrelsen 
modtog en lignende tillægsbevilling i 20175 på 56,5 mio. kr., hvorfor styrelsens nettoudgiftsbevilling i 2018 alt 
andet lige er højere. For det andet har Energistyrelsen modtaget en tillægsbevilling på 10,0 mio. kr. som et 
finansieringsbidrag til styrelsens arbejde med at implementere energiaftalen af 29. juni 2018. 

Energistyrelsens ordinære omkostninger er steget med 85,1 mio. kr. i forhold til 2017, hvilket overvejende 
kan tilskrives de nye dispositioner, som er afspejlet i ændringen i nettoudgiftsbevillingen fra 2017 til 2018, jf. 
ovenstående. Hertil kommer væsentlige omkostninger i relation til forberedelsen af Energistyrelsens flytning 
til nyt domicil i København primo 2019, herunder klargøring og møblering af det nye lejemål, projektering af 
flytning og dobbelt husleje. 

Med hensyn til balancen fremgår det, at anlægsaktiverne er faldet med 3,0 mio. kr. fra 2017 til 2018, hvilket 
skyldes, at Energistyrelsen i 2018 løbende har foretaget afskrivninger på de eksisterende anlægsaktiver, 
mens der kun i begrænset omfang er blevet foretaget nye investeringer.  

Omsætningsaktiverne er ultimo 2018 14,5 mio. kr. mio. kr. højere, end de var ultimo 2017, som består af en 
stigning i tilgodehavenderne på 16,1 mio. kr., og et fald i periodeafgrænsningsposterne på 1,6 mio. kr. Stig-
ningen i tilgodehavenderne på 9,1 mio. kr. kan tilskrives, at der er et tilgodehavende vedrørende frekvens-
auktionerne, som endnu ikke er afsluttet. Endvidere kan 10,2 mio. kr. henføres til, at der ved udgangen af 
2018 er for 8,2 mio. kr. flere forfaldne fakturaer, end der var ultimo 2017, mens de resterende ca. 2 mio. kr. 
kan henføres til flere ikke-forfaldne fakturaer ultimo 2018, end der var ultimo 2017. Den overfornævnte stig-
ning på 19,3 mio. kr. modvirkes delvist af en reduktion af øvrige tilgodehavender på ca. 3,2 mio. kr., som kan 
henføres til modsatrettede bevægelser på en række andre konti for tilgodehavender.  

Egenkapitalen er faldet med 18,6 mio. kr., hvilket primært kan henføres til, at årets negative resultat finansie-
res af egenkapitalen. For uddybende forklaring af egenkapitalen henvises til tabel 9. 

Den langfristede gæld er ultimo 2018 6,8 mio. kr. lavere, end den var ultimo 2017. Reduktionen af gælden, 
kan primært henføres til, at der ikke er foretaget investeringer i 2017, hvorfor afskrivningerne i 2018, reduce-
rer den langfristede gæld. Den langfristede gæld forventes i 2019 at ligge på et niveau svarende til 2018.  

Den kortfristede gæld er ultimo 2018 87,4 mio. kr. højere, end den var ultimo 2017. Baggrunden for stignin-
gen kan primært henføres til en stigning i udestående betaling for modtagne varer og tjenesteydelser for 
22,0 mio. kr., mens de igangværende arbejder for fremmed regning er 59,9 mio. kr. højere ultimo 2018, end 
de var ultimo 2017. Stigningen i udestående betalinger for modtagne varer og tjenesteydelser, kan henføres 
til interne faktureringer mellem Energistyrelsens bogføringskredse, og at der blev modtaget en række større 
fakturaer i slutningen af 2018. Forfaldne fakturaer ultimo 2018 er lavere, end de var ultimo 2017.  Ud af den 
samlede stigning i igangværende arbejder for fremmed regning kan 9 mio. kr. henføres til, at EU i 2018 har 
fremsendt første rate af midler til brug for Energy Performance of Buildings Directive. Herudover kan ca. 20 
mio. kr. henføres til modtagne indtægter vedrørende Danish Energy Partnership Programme 2019 (tilskuds-
finansieret aktivitet primært finansieret via Klimapuljen), som forbruges i løbet af 2019. 

                                                      
4 I det endelige regnskab for 2018 er der bogført 33,4 mio.kr. flere indtægter end i 2017, men idet et opbygget tilgodeha-
vende på 6,1 mio. kr. vedrørende Energistyrelsens forberedelse og afvikling af frekvensauktioner ved en fejl er blevet 
bogført som en negativ udgift i regnskabet for 2018, er de ordinære indtægter reelt steget med 39,5 mio. kr. 
5 Tillægsbevillingen på 56,5 mio. kr. blev givet til finansiering af indgået forlig om kompensation til TDC for virksomhe-
dens underskud på drift af den danske maritime nødradio i 2010 til 31. marts 2012. 



 

Side 11/34 
 

Udnyttelsen af lånerammen er ultimo 2018 på 49,5 pct., hvilket er 40,4 procentpoint lavere end udnyttelses-
graden var ultimo 2017. Baggrunden for den relativt lavere udnyttelsesgrad ultimo 2018 er dels, at låneram-
men blev forhøjet i 2018 i forbindelse med virksomhedsoverdragelsen, da virksomhedsoverdragelsen af 
opgaver fra Energinet til Energistyrelsen forventedes at ville medføre en udvidelse af Energistyrelsens sy-
stemportefølje, hvilket imidlertid ikke blev tilfældet, da systemerne regnskabsmæssigt forblev i Energinet. I 
stedet betaler Energistyrelsen for at kunne anvende systemerne hos Energinet. Trækket på lånerammen 
forventes at stige i 2020, idet der forventes væsentlige nye investeringer, herunder udvikling af en ny sy-
stemløsning vedrørende de virksomhedsoverdragede opgaver.  

Bevillingsandelen er steget med 2,8 procentpoint fra 2017 til 2018 grundet den beskrevne stigning i nettoud-
giftsbevillingen, mens der ikke har været en proportionelt set tilsvarende stigning i Energistyrelsens øvrige 
indtægter. Der er i juni 2018 indgået en ny flerårig energiaftale, som betyder flere opgaver til Energistyrelsen. 
Den nye energiaftale medfører samlet set en øget økonomisk bevillingsfinansieret volumen i styrelsen. I den 
anden retning trækker dog, at der i 2017 og 2018 var væsentlige engangsomkostninger i forbindelse med 
domspålagte udgifter til TDC, jf. beskrivelsen herover. 

Energistyrelsens årsværksforbrug er øget med 81,1 årsværk fra 2017 til 20186. De væsentligste forklaringer 
er virksomhedsoverdragelsen af opgaver og medarbejdere fra Energinet til Energistyrelsen, tilkomsten af 
nye tilskudsfinansierede programmer på det internationale område samt arbejdet med implementering af den 
nye energiaftale, der er påbegyndt i 2018. Stigningen forventes at fortsætte ind i 2019, hvor opnormeringer-
ne til implementeringen af energiaftalen vil få helårseffekt. Samtidig forventes omfanget af Energistyrelsens 
tilskudsfinansierede aktivitet og dertilhørende årsværk også at stige. Dette skyldes en stigende international 
efterspørgsel på rådgivning om de danske erfaringer med den grønne omstilling. Energistyrelsen leverer 
denne rådgivningsindsats gennem forskellige partnerskabsprogrammer, som ofte er finansieret via forskelli-
ge puljeordninger under Udenrigsministeriet. 

I 2019 budgetteres ud fra de nuværende oplysninger med et underskud på 24,7 mio. kr. Denne budgettering 
bunder dels i en sammenligning af de skønnende omkostninger til implementering af energiaftalen af 29. juni 
2018 med de bevillinger, der for nuværende er afsat til formålet. Spørgsmålet om finansieringen af Energi-
styrelsens udgifter til implementering af energiaftalen skal endeligt afklares med Finansministeriet. I 2019 vil 
der endvidere ære væsentlige engangsomkostninger i relation til styrelsens flytning til nyt domicil i Køben-
havn, herunder flytteudgifter, dobbelt husleje mv. Underskuddet er forudsat finansieret via Energistyrelsens 
overførte overskud. 

2.2.3. Energistyrelsens hovedkonti 
En oversigt over udgifter og indtægter, som Energistyrelsen er ansvarlig for, fremgår herunder, jf. tabel 2. 

  

                                                      
6 Det bemærkes, at virksomhedsoverdragelsen af 1. januar 2018 påvirker Energistyrelsens årsværksforbrug i 2018, men 
ikke styrelsens nettoudgiftsbevilling nævneværdigt, når der sammenlignes med 2017. Energistyrelsen blev allerede i 
2017 givet et permanent bevillingsløft til finansiering af de virksomhedsoverdragede opgaver. I 2017 blev denne bevilling 
anvendt til at betale Energinets omkostninger til varetagelse af opgaverne, herunder lønomkostninger til medarbejdere, 
som fortsat var ansat i Energinet. I 2018, efter virksomhedsoverdragelsens ikrafttræden og overdragelse af medarbejde-
re til Energistyrelsen, afholdes omkostningerne internt i Energistyrelsen, hvorfor styrelsens årsværksforbrug stiger, mens 
nettoudgiftsbevillingen alt andet lige er uændret. 
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Tabel 2. Energistyrelsens hovedkonto  

Beløb i mio. kr.    Finansårets bevil-
ling i alt 

Regnskab Overført overskud 
ultimo 

Drift Udgifter 559,7 587,6   

Indtægter -102,3 -111,6   

Balancekonto     70,8 

Administrerede ordninger  Udgifter 10.724,5 8.750,2   

Indtægter -8.312,7 -6.970,5   

Balancekonto     305,4 

Anlæg Udgifter 2.543,3 2.543,3   

Indtægter - -   

Balancekonto     0,0 
Kilde: SKS 

 
For uddybning henvises til afsnit 3.7.   

2.3 Kerneopgaver og ressourcer 
Energistyrelsens indtægtsførte bevilling, øvrige indtægter og omkostninger er i tabellen herunder opgjort på 
styrelsens kerneopgaver jf. tabel 3.  
 
Tabel 3. Sammenfatning af økonomien for Energistyrelsens kerneopgaver  

  Mio. kr.         

  Hovedopgave 
Bevilling 
(FL+TB)1 

Øvrige 
indtægter 

Omkostninger  Andel af årets 
overskud 

  0. Generelle fællesomkostninger -86,5 -1,2 156,8 69,1 

  1. Energisystemet -117,8 -57,1 175,8 0,9 

  2. Forsyningsøkonomi -89,6 -4,8 64,4 -30,0 

  3. Internationalt samarbejde -23,2 -45,8 43,3 -25,7 

  4. Tele -140,4 -2,8 147,4 4,2 

  I alt -457,4 -111,7 587,7 18,6 

Kilde: Navision 
Note 1: Bevillingen er fordelt på baggrund af udgifterne i tabel 6 på finansloven for 2018, mens tillægsbevillinger i året er 
fordelt ud fra formålet, hvormed bevillingen er givet.  
 

Andelen af årets overskud på Energistyrelsens hovedopgaver skal tolkes med varsomhed, da bevillingen er 
fordelt forholdsmæssigt på baggrund af tabel 6 på finansloven for 2018.   

2.4. Målrapportering 
Dette afsnit indeholder en overordnet afrapportering på Energistyrelsens mål og resultatplan 2018 (MRP18) 
og en uddybende analyse af udvalgte resultatmål. 

2.4.1. Målrapportering 1. del: Skematisk oversigt 
Energistyrelsens målrapportering i skematisk oversigt, som jf. Moderniseringsstyrelsens vejledning for års-
rapport, skulle fremgå af tabel 4, er flyttet til bilag 4.7 af pladshensyn. 
 
Energistyrelsens mål og resultatplan 2018 bestod af 10 resultatmål og 68 tilhørende milepæle. Energistyrel-
sen vurderer at have opfyldt syv resultatmål fuldt ud, mens tre resultatmål vurderes delvist opfyldt.  
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I det følgende vil fire af de 10 resultatmål blive gennemgået i en uddybende analyse og vurdering. Der hen-
vises til afsnit 4.7 for en samlet gennemgang af målopfyldelsen for hele mål og resultatplanen. 

2.4.2. Målrapportering 2. del: Uddybende analyser og vurderinger 
I nedenstående afsnit er der foretaget uddybende analyser og vurderinger af de resultatmål, som vurderes at 
være særligt væsentlige for Energistyrelsens målopfyldelse. Ud af planens i alt ti resultatmål er fire udvalgt til 
uddybende analyse, hvilket vil blive gennemgået i det følgende. 
 
Resultatmål 3: Styrket indsats for cybersikkerhed 
Resultatmålet bestod i, at Energistyrelsen skulle øge fokus på cyber- og informationssikkerhed i 2018, både i 
forhold til interne og eksterne processer. Målet omfattede delmål vedrørende bl.a. tilsyn, implementering af 
regler for it-beredskabet samt den nationale strategi for cyber- og informationssikkerhed 2018-2021. Delmå-
let vedrørende tilsyn med Energinets it-beredskab er udskudt til 2019, hvilket uddybes herunder.  
 
Energistyrelsen har i 2018 gennemført følgende interne indsatser for at sikre den fornødne data- og informa-
tionssikkerhed i 2018: 

‐ Implementering af de væsentligste aspekter af persondataforordningen (GDPR) samt medvirket i in-
tern revision fra EFKM’s koncernfælles Data Protection Officer DPO.  

‐ Udarbejdet revideret handlingsplan for arbejdet med informationssikkerhed vedrørende ISO27001. 
‐ Revideret informationssikkerhedspolitik, gennemført overordnet risikovurdering og gennemført en 

sårbarhedsscanning af styrelsens IT-løsninger. 

Energistyrelsen har medio 2018 styrket sin kapacitet i forhold til cyber- og informationssikkerhed. Som op-
følgning på regeringens nationale cyber- og informationssikkerhedsstrategi 2018-2021 fra maj 2018 har 
Energistyrelsen i andet halvår 2018 i samarbejde med energisektoren udarbejdet en sektorspecifik cyber- og 
informationssikkerhedsstrategi for energisektoren, som ministeren lancerede den 7. januar 2019. Strategien 
bygger blandt andet videre på det arbejde, Energistyrelsen har udført i forbindelse med den tidligere nationa-
le strategi for cyber- og informationssikkerhed 2015-2016, som mundede ud i nye krav til virksomhederne i 
el- og naturgassektorerne om it-beredskab. 
 
Som følge af net- og informationssikkerhedsdirektivet har Energistyrelsen udarbejdet en bekendtgørelse for 
beredskab i oliesektoren med ikrafttrædelse i maj 2018 samt foretaget en mindre revision af den eksisteren-
de bekendtgørelse om it-beredskab for el- og naturgassektorerne i henhold til Net- og Informationssikker-
heds-direktivet (NIS-direktivet).  
 
Energi- Forsynings- og Klimaudvalget blev i efteråret 2018 præsenteret for en evaluering af placeringen af 
beredskabstilsynet med virksomhederne i el- og naturgassektorerne. Denne evaluering konkluderede, at 
tilsynsforpligtelsen bør overflyttes til Energistyrelsen per 1. juli 2019. Energistyrelsen har i efteråret 2018 
udarbejdet et lovforslag, der skal sikre en gebyrfinansiering af dette tilsyn. Lovforslaget har været i høring og 
forventes fremsat i februar 2019. 
 
Energistyrelsens udarbejdelse af et nyt koncept for tilsyn med Energinets it-beredskab er udskudt til 2019. 
Det skyldes dels, at dele af styrelsens arbejde med at skabe mere systematiske tilsynsprocesser er udskudt 
til udgangen af første kvartal 2019, og dels at den planlagte overflytning af tilsynsforpligtelsen med virksom-
hederne i el- og naturgassektorerne vil medføre et behov for at udarbejde et nyt, fælles tilsynskoncept. Der 
er planlagt tilsyn med Energinets it-beredskab for 2018 i første kvartal af 2019. 
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Målet vedrørende Styrket indsats for cybersikkerhed omfatter otte milepæle, hvoraf to milepæle er fuldt op-
fyldte, tre milepæle er delvist opfyldt og tre milepæle ikke er opfyldt. Energistyrelsen vurderer derfor, at målet 
er delvist opfyldt.  
 
Resultatmål 4: Gennemførsel af vind - og soludbud 

Regeringen og Dansk Folkeparti har d. 26. september 2017 indgået en aftale, der skriver energipolitisk dan-
markshistorie ved for første gang nogensinde at lade solceller og vindmøller konkurrere om at levere mest 
grøn strøm til forbrugerne i årlige udbud i 2018 og 2019. På denne baggrund har Energistyrelsen i 2018 
gennemført et teknologineutralt udbud for solceller og vindmøller. 
 
Det teknologineutrale udbud 2018 blev afgjort og resultatet offentliggjort den 3. december. Det var første 
gang, at der blev anvendt teknologineutrale udbud af støtte til vedvarende energi i Danmark, og udbuddet 
resulterede i et rekordlavt støtteniveau. Budgettet for udbuddet var 254 mio. kr. (2018-priser). Der blev mod-
taget i alt 17 tilbud med projekter på ca. 260 MW landvindmøller og ca. 280 MW solcelleanlæg. Der blev 
indgået seks kontrakter, heraf tre kontrakter for ca. 165 MW landvindmøller og tre kontrakter for cirka 104 
MW solcelleanlæg. Det svarer til ca. 200 MW landvindækvivalenter eller ca. 160.000 hustandes elforbrug. 
Det vægtede gennemsnit af de vindende pristillæg er 2,28 øre/kWh. 
 
Udbuddet af pristillæg for elektricitet fra solcelleanlæg under 1 MW blev afgjort og resultatet offentliggjort den 
9. november. Der var et samlet budget på 107 mio. kr. for 2018 (2018-priser). Udbuddet omfatter støtte til 
solcelleanlæg under 1 MW, og der var i alt 15 vindende tilbud fra otte tilbudsgivere, der indeholder 19 anlæg 
på i alt 19,0 MW. De vindende pristillæg ligger i spændet 10,00-14,90 øre/kWh med et vægtet gennemsnit 
på 12,97 øre/kWh. Der er indgået kontrakter svarende til i alt 62,2 mio. kr. (2018-priser).  
 
Målet vedrørende Gennemførelse af vind- og soludbud omfatter 6 milepæle, hvoraf fire milepæle er fuldt 
opfyldte og to milepæle er delvist opfyldt på grund af meget små forsinkelser. Energistyrelsen vurderer der-
for, at målet er fuldt opfyldt. 
 
Resultatmål 9: Den lærende organisation (DLO) 
Energistyrelsen er en videnstung organisation, hvor dygtige medarbejdere motiveres af læring, ny viden – og 
af at gøre en forskel. Vi er kendt for en høj faglighed og ekspertise, som skal næres og fordrer løbende for-
nyelse for at sikre, at Energistyrelsen kan forblive en stærk leverandør af kloge faglige løsninger for fremti-
den. På denne baggrund igangsatte Energistyrelsen i 2017 et internt rettet initiativ benævnt ”Den Lærende 
Organisation” (DLO). 
 
DLO er implementeret i styrelsens forskellige styringsværktøjer herunder bl.a. koncept for medarbejder- og 
lederudviklingssamtaler samt i forhold til rollebeskrivelser for forskellige stillingskategorier og i lønforhand-
lingsmaterialet. Der er endvidere udarbejdet ny proces for onboarding (introduktion af nye medarbejdere), 
som har fokus på læring, faglighed og sparring, ligesom der er udviklet proces for offboarding (afsked med 
medarbejdere, der forlader styrelsen) med henblik på, at sager og relevant viden overdrages på systematisk 
vis. Der afholdes kontinuerligt såkaldt faglige frokoster, hvor faglige emner og viden deles på tværs af styrel-
sen. Desuden er tavlemøder blevet en fast rutine i samtlige enheder, ligesom der er etableret en fælles eva-
lueringspraksis. Endelig er der etableret en intern uddannelse vedrørende reguleringsøkonomi, hvor de før-
ste kursusdage har været afholdt. Den lærende organisation lever således i form af initiativerne, og samtidig 
anvendes læringsbegrebet som en integreret del af styrelsens arbejde med kompetenceudvikling.  
 
Det eneste planlagte element i DLO, som endnu ikke er implementeret, er juristuddannelsen. Der har været 
behov for nærmere drøftelse og stillingtagen til enkelte elementer i konceptet, hvilket har medført, at jurist-
uddannelsen først forventes lanceret i 1. kvartal 2019. 
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Det blev i sensommeren besluttet, at DLO som projekt skulle betragtes som værende afsluttet, når de sidste 
initiativer var implementeret i styrelsens drift.  
 
Målet vedrørende Den lærende organisation omfatter 13 milepæle, hvoraf seks milepæle er fuldt opfyldte, 
fire milepæle er delvist opfyldt og tre milepæle ikke er opfyldt. Energistyrelsen vurderer derfor, at målet er 
delvist opfyldt. 
 
Resultatmål 10: Energiaftalen 
Energistyrelsen har i 2018 arbejdet målrettet på at bidrage til beslutningsgrundlaget for den nye energiaftale, 
som blev indgået d. 29. juni 2018 med opbakning fra alle Folketingets partier. Energistyrelsen har løbende 
bidraget med analyser, data og beregninger, som har dannet grundlag for regeringens udspil til en ny ener-
giaftale. Blandt andet blev der løbende tilvejebragt et overblik over, hvor langt forskellige initiativer – hver 
især og samlet set - ville bringe Danmark i forhold til 2030-målsætningen om vedvarende energi. Dette var 
baseret på modelkørsler og udviklingen af den såkaldte ”Energimaskine”. Herudover blev der leveret en 
række faglige analyser vedrørende blandt andet energieffektivisering (ny udbudsmodel mv.), ændret regule-
ring af varmeområdet, støtte til eksisterende biomasse, samt nye støtteordninger til blandt andet vind og sol.  
 
Videre har Energistyrelsen bidraget i forhandlingerne omkring den nye energiaftale. Dette var organiseret 
med en projektgruppe, hvor der var ugentlige koordinationsmøder mellem Energi-, Forsynings- og Klimami-
nisteriets departement og Energistyrelsen, og hvor departementet samtidig havde mulighed for at trække på 
analysekræfter i de relevante fagkontorer, da der ofte var stor travlhed.  
 
Energistyrelsens arbejde i relation til energiaftalen har internt været organiseret som et tværgående projekt 
med et mindre sekretariat, som var forankret hos et fagkontor og et direktionsmedlem. Projektorganiseringen 
har sikret de nødvendige leverancer samtidig med, at Energistyrelsen har gjort sig væsentlige erfaringer med 
projektorganisering af faglige opgaver, som der bygges videre på i 2019. 
 
Målet vedrørende Energiaftalen omfatter tre konkrete milepæle, som alle er nået. Der henvises til afsnit 4.7 
for uddybning. I tillæg til de tre milepæle var det aftalt, at Energistyrelsen skulle bidrage med et effektbereg-
ningsværktøj på energiområdet (såkaldt energimaskine). Udarbejdelsen af værktøjet og tilpasning heraf til 
efterspørgslen fra departementet viste sig vanskeligere end først antaget. Dette afstedkom en række iterati-
oner, inden den endelige energimaskine var færdig. Samlet var der tale om nogle måneders forsinkelse. I og 
med at resultatmålets milepæle er indfriet, vurderer Energistyrelsen, at målet er fuldt opfyldt. 

2.5. Forventninger til det kommende år 
Energistyrelsens arbejde i 2019 vil være særligt præget af, at et samlet Folketing i juni 2018 indgik en stor, 
ambitiøs energiaftale og et nyt teleforlig. Begge politiske aftaler betyder flere opgaver og større ansvar til 
Energistyrelsen. Hertil kommer også udmøntningen af Nordsøstrategien og Forsyningsstrategien. De politi-
ske aftaler stiller store krav til Energistyrelsens implementering, men er samtidig en enestående mulighed for 
at tænke udvikling og forandring på en måde, der tilgodeser ambitionerne i Energi-, Forsynings- og Klimami-
nisteriets udviklingsstrategi.  
 
Der henvises til Energistyrelsens mål og resultatplan for 2019, som uddyber styrelsens fokus i 2019 samt 
beskriver, hvordan styrelsen vil arbejde med koncernledelsens udviklingsstrategi i 2019.  
 
De økonomiske forventninger til 2018 fremgår herunder, jf. tabel 5. 
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Tabel 5. Forventninger til næste år 

Energistyrelsen 2018 2019 

Bevilling og øvrige indtægter (mio. kr.) -569,0 -531,4 

Udgift (mio. kr.) 587,6 556,1 

Resultat (mio. kr.) 18,6 24,7 

Kilde: SKS 

 
Det fremgår, at der i 2019 forventes at være indtægter på 531,4 mio. kr. og udgifter på 556,1 mio. kr., hvilket 
giver et forventet underskud på 24,7 mio. kr. Der henvises til afsnit 2.2.2 for en uddybning.   

3. Regnskab 

3.1 Anvendt regnskabspraksis 
Regnskabspraksis tager udgangspunkt i de regnskabsregler og principper, som fremgår af Regnskabsbe-
kendtgørelsen og de nærmere retningslinjer i Finansministeriets Økonomiske Administrative Vejledning. 

For hovedkonto § 29.21.01. Energistyrelsen aflægges regnskabet efter de omkostningsbaserede principper, 
og for øvrige hovedkonti aflægges regnskab efter de udgiftsbaserede principper. 
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3.2 Resultatopgørelse mv. 

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

  Mio. kr.       

    R-2017 R-2018 B-2019 

  Ordinære driftsindtægter   

     Bevilling -414,5 -457,4 -403,5 

     Salg af vare og tjenesteydelser -19,8 -11,9 -25,0 

          Eksternt salg af varer og tjenester -17,7 -8,8  -21,9 

          Internt statsligt salg af varer og tjenester -2,1 -3,1 -3,1 

     Tilskud til egen drift -0,9 -3,1 -3,0 

     Gebyrer -50,5 -46,7  -44,3 
  Ordinære driftsindtægter i alt -485,7 -519,1 -475,8 
  Ordinære driftsomkostninger   

  Ændring i lagre - -  - 

  Forbrugsomkostninger 14,0 15,3 16,0 

  Husleje 14,0 15,3 16,0 

  Forbrugsomkostninger i alt 14,0 15,3 16,0 

  Personaleomkostninger 193,9 250,9 288,0 

  Lønninger 171,2 223,2  256,2 

  Pension 27,1 33,5  38,5 

  Lønrefusion -4,8 -6,5  -7,5 

  Andre personaleomkostninger 0,4 0,7  0,8 

  Personaleomkostninger i alt 193,9 250,9 288,0 

  Af- og nedskrivninger 7,5 6,7 4,4 

  Internt køb af varer og tjenesteydelser 19,9 20,8 20,0 

  Andre ordinære driftsomkostninger 265,0 291,7 226,5 
  Ordinære driftsomkostninger i alt  500,3 585,4 554,9 
  Resultat af ordinær drift 14,6 66,3 79,1 

  Andre driftsposter   

     Andre driftsindtægter1 -27,8 -49,9 -55,6 

     Andre driftsomkostninger 1,0 0,1  - 

  Resultat før finansielle poster -12,2 16,4 23,5 

  Finansielle poster   

     Finansielle indtægter - - - 

     Finansielle omkostninger 1,8 2,1 1,2 
  Resultat før ekstraordinære omkostninger  -10,4 18,6 24,7 
  Ekstraordinære poster   

     Ekstraordinære indtægter  - - - 

     Ekstraordinære omkostninger - - - 
  Årets resultat -10,4 18,6 24,7 
Kilde: SKS 
Note 1: De andre ordinære indtægter er 22,1 mio. kr. højere i 2018 sammenlignet med 2017. Stigningen kan henføres til 
øget aktivitet på Energistyrelsens tilskudsfinansierede aktiviteter. 
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Der henvises til afsnit 2.2.2. for uddybning af udviklingen i årets resultat. 

3.3.2. Resultatdisponering 
Energistyrelsens resultatdisponering fremgår herunder, jf. tabel 7. 
 
Tabel 7. Resultatdisponering af årets overskud  

Resultatdisponering af årets overskud (mio. kr.) 2018 

Disponeret til bortfald 0,1 

Disponeret udbytte til statskassen - 

Disponeret til overført overskud -18,6 

Kilde: SKS 

 
Resultatdisponeringen for 2018 består dels af et bortfald på 0,1 mio. kr., til statskassen og dels af en under-
skudsdækning på 18,6 mio. kr. via styrelsens overførte overskud. Bortfaldet hidrører fra modtagne indbeta-
linger fra bøder vedrørende sanktionssystemet ved manglende energimærkning af bygninger mv. Resultat-
disponeringen til overført overskud skulle have været -18,7 mio. kr., som årets resultat ville have været, hvis 
ikke Energistyrelsen havde modtaget betaling for de udskrevne bøder.  

3.3. Balancen  
Energistyrelsens aktiver og passiver pr. 31. december 2017 fremgår herunder, jf. tabel 8. 
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Tabel 8. Balancen (§ 29.21.01. Energistyrelsen)  

   Aktiver (mio. kr.) 2017 2018   Passiver (mio. kr.) 2017 2018 

  Anlægsaktiver     Egenkapital   

  
Immaterielle anlægsakti-
ver 

    
Reguleret egenkapital 
(startkapital) 

6,9 6,9 

  
Færdiggjorte udviklingspro-
jekter 

2,5 1,5   Opskrivninger 0,0 0,0 

  
Erhvervede koncessioner, 
patenter mv. 

1,8 0,0   
Reserveret egenkapi-
tal 

0,0 0,0 

  
Udviklingsprojekter under 
opgørelse 

0,0 3,2   Bortfald 0,1 6,9 

  
Immaterielle anlægsakti-
ver i alt 

4,2 4,7   Udbytte til staten 0,0 0,0 

  Materielle anlægsaktiver     Overført overskud 96,3 70,8 

  
Grunde, arealer og bygnin-
ger 

0,1 0,1   Egenkapital i alt 103,2 84,6 

  Infrastruktur 0,0 0,0     

  Transportmateriel 0,1 0,5     

  
Produktionsanlæg og ma-
skiner 

25,1 21,6   
Hensatte forpligtel-
ser 

2,9 3,6 

  Inventar og it-udstyr 0,3 0,0   
Langfristede gælds-
poster  

  

  
Igangværende arbejder for 
egen regning 

0,0 0,0   
 

  

  Materielle anlægsakt. i alt 25,6 22,2   FF4 Langfristet gæld 31,7 24,8 

   Finansielle anlægsaktiver       

  Statsforskrivning 6,9 6,9   Donationer 0,0 0,0 

  
Øvrige finansielle anlægsak-
tiver 

0,0 0,0   Prioritetsgæld 0,0 0,0 

  Finansielle akt. i alt  6,9 6,9   Anden langfristet gæld 0,0 0,0 

  Anlægsaktiver i alt 36,8 33,8   Langfristet gæld i alt 31,7 24,8 

  Omsætningsaktiver       

  Varebeholdninger 0,0 0,0   
Kort fristede gælds-
poster 

    

  Tilgodehavender 40,2 56,3   
Leverandører af varer 
og tjenesteydelser 

66,6 88,7 

  Periodeafgr. poster  4,7 3,1   Anden kortfristet gæld 13,6 7,8 

  Værdipapirer 0,0 0,0   Skyldige feriepenge 23,6 34,9 

  Likvide beholdninger     Reserveret bevilling 0,0 0,0 

  
FF5 Uforrentet konto 115,1 100,5   

Igangværende arbej-
der for fremmed reg-
ning 

28,4 88,3 

  FF7 Finansieringskonto 73,3 138,7   Periodeafgr. poster 0,0 0,0 

  Andre likvider 0,0 0,2     

  Likvide beholdninger i alt 188,4 239,4   Kort fristet gæld i alt 132,2 219,7 

  Omsætningsaktiver i alt 233,3 298,9   Gæld i alt 163,9 244,5 

  Aktiver i alt 270,0 332,7   Passiver i alt 270,0 332,7 
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Kilde: SKS 
Note 1: Bemærk at ultimoværdien af egenkapitalen er 6,9 mio. kr. højere end den reelle værdi ultimo 2018. Baggrunden 
er, at det registrerede bortfald på 6,9 mio. kr. først afregnes i 2019. Når der sker afregning af bortfaldet reduceres egen-
kapitalen med 6,9 mio. kr. med modpost i banken, hvormed aktiver reduceres med 6,9 mio. kr. og passiverne reduceres 
med 6,9 mio. kr. Princippet følger Moderniseringsstyrelsens retningslinjer. 
Note 2: Noter vedrørende tab på debitorer og hensatte forpligtelser fremgår af afsnit 4.1. Noter til resultatopgørelse og 
balance.  

 
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 

   Mio. kr. 2017 2018 

  Egenkapital primo 92,8 103,2 

  Reguleret egenkapital 6,9 6,9 

  + Ændringer i reguleret egenkapital 0 0 

  Reguleret egenkapital ultimo 6,9 6,9 

  Opskrivninger primo 0 0 

  +Ændring i opskrivninger 0 0 

  Opskrivninger   

  Reserveret egenkapital primo 0 0 

  +Ændring i reserveret egenkapital 0 0 

  Reserveret egenkapital ultimo   

  Overført overskud Primo 85,9 96,3 

  + Primoreguleringer/flytning mellem bogføringskredse 0 0 

  + Bortfald af eksisterende overskud 0 -6,8 

  + Overført fra årets resultat 10,4 -18,6 

  + Ændringer overført overskud ifm. kontoændringer 0 0 

  - Bortfald af året resultat -0,1 -0,1 

  - Udbytte til staten 0 0 

  Overført overskud ultimo 96,3 70,8 

  Egenkapital ultimo1 103,2 77,7 
Kilde: SKS 
Note 1: Det bemærkes, at der er en forskel på ultimo værdien af egenkapitalen mellem tabel 8 og tabel 9 på 6,9 mio. kr. i 
2018. Forskellen skyldes, at der er registreret bortfald af årets og tidligere års overskud, som endnu ikke er afregnet.  

 
Der henvises til afsnit 2.2.2. for uddybning af udviklingen i årets egenkapital.  
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3.5 Likviditet og låneramme 
Energistyrelsens udnyttelse af lånerammen fremgår nedenfor, jf. tabel 10. 
 
Tabel 10. Udnyttelse af låneramme 

Udnyttelse af låneramme (mio. kr.) 2018  
Sum af immaterielle og materielle aktiver 26,9 

Låneramme 54,3 

Udnyttelsesgrad i pct. 49,5 
Kilde: SKS 

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 

Hovedkonto 
  

§ 29.21.01 

Lønsumsloft FL 227,4 

Lønsumsloft inkl. TB/aktstykker 240,7 

Lønforbrug under lønsumsloft 226,9 

Difference  13,8 

Bortfald af opsparing 0,0 

Akk. opsparing ultimo 2017 17,6 

Akk. opsparing ultimo 2018 31,4 
Kilde: SKS (korrigeret, jf. note) 
Note 1: Udtrækket fra SKS viser, at Energistyrelsen har en akkumuleret opsparing ultimo 2018 på 29,8 mio. kr. Dette er 
imidlertid ikke korrekt, da opsparingen på 29,8 mio. kr. er opsparingen fra ultimo 2013. I mellemtiden er der blevet an-
vendt 1,5 mio. af lønsumsopsparingen i 2014, 8,7 mio. kr. i 2015 og yderligere 7,5 mio. kr. i 2016, i 2017 er sparet 5,5 
mio. kr. op, og endeligt er der i 2018 sparet 13,8 mio. kr. op, hvormed den korrekte opsparing ultimo 2018 er 31,4 mio. 
kr. Dette korrigeres i periode 3 2019.  

  



 

Side 22/34 
 

3.7 Bevillingsregnskabet 
Energistyrelsens bevillingsregnskab fremgår herunder, jf. tabel 12. 
 
Tabel 12: Bevillingsregnskab 

Hovedkon-
to 

Navn 
Bevil-

lingstype  
Bevilling 

Regn-
skab 

Afvigelse 
Videre-
førsel 
ultimo 

§ 29.21.01. Energistyrelsen Driftsbev. 
Udgifter 
Indtægter 

559,7 587,6 -27,9 
70,8 

-102,3 -111,6 9,3 

§ 29.22.01. 
Tilskud til energi-
forskning 

Reserva-
tionsbev. 

Udgifter 
Indtægter 

395,1 388,5 6,6 
55,7 

0,0 0,0   

§ 29.22.02. Green Labs DK 
Reserva-
tionsbev. 

Udgifter 
Indtægter 

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

         

§ 29.24.01. Vedvarende energi 
Reserva-
tionsbev. 

Udgifter 
Indtægter 

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

0,0 0,0   

§ 29.24.02. Energilagring 
Reserva-
tionsbev. 

Udgifter 128,0 0,0 128,0 128,0 

Indtægter         

§ 29.24.08. 
Forsøgsordning for 
elbiler 

Reserva-
tionsbev. 

Udgifter 
Indtægter 

0,0 -0,7 0,7 
0,0 

0,0 0,0   

§ 29.24.11. 
Center for Energibe-
sparelser 

Reserva-
tionsbev. 

Udgifter 
Indtægter 

0,0 0,0 0,0 
50,7 

0,0 0,0 0,0 

§ 29.24.13. 
Videncenter for ener-
gibesparelser i byg-
ninger 

Reserva-
tionsbev. 

Udgifter 
Indtægter 

5,1 5,0 0,1 
0,1 

0,0 0,0 0,0 

§ 29.24.14. 
Infrastruktur til trans-
port 

Reserva-
tionsbev. 

Udgifter 
Indtægter 

0,0 -4,2 4,2 
0,0 

0,0 0,0 0,0 

§ 29.24.17. Bølgekraftsprojekter 
Reserva-
tionsbev. 

Udgifter 
Indtægter 

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

0,0 0,0 0,0 

§ 29.24.18. 
Energieffektiviserings-
indsats 

Reserva-
tionsbev. 

Udgifter 
Indtægter 

55,8 55,0 0,8 
13,8 

0,0 0,0 0,0 

§ 29.24.19. 
Vedvarende energi til 
proces 

Reserva-
tionsbev. 

Udgifter 
Indtægter 

0,0 -3,8 3,8 
0,0 

0,0 0,0 0,0 

§ 29.24.21. 
Biogas (til transport 
og proces) 

Lovbun-
den bev. 

Udgifter 
Indtægter 

94,2 32,5 61,7 
0,0 

0,0 0,0 0,0 

§ 29.24.24. 
National ordning for 
geotermi 

Reserva-
tionsbev. 

Udgifter 
Indtægter 

-12,5 0,0 -12,5 
56,3 

24,8 0,0 24,8 



 

Side 23/34 
 

§ 29.24.26. 
Momsudgifter vedr. 
pristillæg indenfor loft 

Lovbun-
den bev. 

Udgifter 0,4 0,0 0,4 
0,0 

Indtægter 0,0 0,0   

§ 29.25.08. 
Målrettet lempelse af 
PSO  

Lovbun-
den bev. 

Udgifter 
Indtægter 

168,6 158,3 10,3 
0,0 

0,0 0,0 0,0 

§ 29.25.09. Tilskud til biogas 
Lovbun-
den bev. 

Udgifter 
Indtægter 

952,0 926,4 25,6 
0,0 

0,0 0,0 0,0 

§ 29.25.10. Udgifter til el-PSO 
Anlægs- Udgifter 

Indtægter 

2543,3 2543,3 0,0 
0,0 

bev. 0,0 0,0 0,0 

§ 29.25.12. 
Tilskud til vedvarende 
energi 

Lovbun-
den bev. 

Udgifter 
Indtægter 

353,2 312,3 40,9 
0,0 

0,0 0,0 0,0 

§ 29.25.13 
Tilskud til grøn ord-
ning 

Lovbun-
den bev. 

Udgifter 
Indtægter 

17,2 17,1 0,1 
0,0 

0,0 0,0 0,0 

§ 29.25.14. 
Udbetalinger til PSO-
ordninger 

Lovbun-
den bev. 

Udgifter 7331,2 5025,9 2305,3 
0,0 

Indtægter -7331,2 -5025,9 -2305,3 

§ 29.25.15. 
Moms vedr. pristillæg 
udenfor loft 

Lovbun-
den bev. 

Udgifter 1067,8 1708,5 -640,7 
0,0 

indtægter       

§ 29.29.04. 
Bredbåndsdækning 
og digital infrastruktur 
mv. 

Reserva-
tionsbev. 

Udgifter 
Indtægter 

98,1 99,2 -1,1 
0,0 

0,0 0,0 0,0 

§ 29.29.05 
Maritim nød- og sik-
kerhedstjeneste 

Reserva-
tionsbev. 

Udgifter 
Indtægter 

31,8 30,8 1,0 
0,8 

0,0 0,0 0,0 

§ 29.21.04. Salg af CO2-kvoter 
Anden 
bev. 

Udgifter 
Indtægter 

0,2 0,0 0,2 
0,0 

-524,5 -1414,6 890,1 

§ 29.23.03. 
Gebyrindtægter i for-
bindelse med udbuds-
runder 

Anden 
bev. 

Udgifter 
Indtægter 

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

-0,3 -0,1 -0,2 

§ 29.23.04. 
Oversk. v. statsdel. i 
Nordsøakt. 

Anden 
bev. 

Udgifter 
Indtægter 

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

0,0 -85,5 85,5 

§ 29.23.06. 
Koncessionsafgift fra 
Akzo Nobel Salt A/S 

Anden 
bev. 

Udgifter 
Indtægter 

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

-6,4 -5,9 -0,5 

§ 29.29.02. Frekvensauktioner 
Anden 
bev. 

Udgifter 
Indtægter 

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

-276,8 -276,8 0,0 

§ 29.29.03. 
Frekvens- og num-
merafgifter 

Anden 
bev. 

Udgifter 
Indtægter 

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

-161,0 -161,7 0,7 

Kilde: SKS  
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Tabellen uddybes herunder. 

§ 29.21.01. Energistyrelsen: Årets regnskab viser et merforbrug ift. finansårets bevilling på 18,6 mio. kr. Der 
henvises til pkt. 2.2.2. for en uddybning.  

§ 29.22.01. Tilskud til energiforskning: Årets regnskab viser et mindreforbrug ift. finansårets bevilling på 6,6 
mio. kr. Mindreforbruget skyldes primært, at EUDP’s sekretariat har foretaget en oprydning i gamle tilsagn, 
der har medført et tilbageløb på knapt 44 mio. kr. i form af annullerede tilsagn og resttilsagn. En stor del af 
disse annulleringer er genudmøntet i 2018. De resterende 6,6 mio. kr. bliver videreført til 2019. Derudover er 
der registreret et bortfald på 1,9 mio. kr.  

§ 29.24.01. Vedvarende energi: Årets regnskab viser et mindreforbrug på 1,5 mio. kr. Mindreforbruget kan 
henføres til et annulleret tilsagn på samme beløb givet i 2017. 

§ 29.24.02. Energilagring: Årets regnskab viser et mindreforbrug på 128,0 mio. kr. Mindreforbruget kan hen-
føres til, at midlerne i 2018 blev reserveret på et aktstykke ud fra en forventning om, at de ville blive udmøn-
tet i 2018, efter at ordningen var anmeldt til EU. Anmeldelsen til EU kunne dog ikke gennemføres indenfor 
kalenderåret. Hele bevillingen på 128,0 mio. kr. er videreført til 2019. 

§ 29.24.18. Energieffektiviseringsindsats. I 2018 er der overført 4,7 mio. kr. i opsparing til § 29.11.01. Depar-
tementet. Overførslen skyldes, at administrationen af tilskudspuljen Smart Energy blev overført den 1. januar 
2017. Den regnskabsmæssige flytning er først sket i 2018, da oprettelsen af ny hovedkonto med tilhørende 
delregnskab først kunne ske fra finansåret 2018.  

§ 29.24.21. Biogas (til transport og proces): Årets regnskab viser et mindreforbrug på 61,7 mio. kr. Mindre-
forbruget kan henføres til, at det realiserede antal biogasfaciliteter, som er blevet etableret og endeligt god-
kendt til støtteudbetalinger i henhold til ordningen, har været mindre end det på finansloven prognosticerede. 
Idet der er tale om en lovbunden bevilling, videreføres der ikke midler til 2019. 

§29.24.24. National ordning for geotermi: Kontoen indeholder en udgifts- og en indtægtsbevilling. Årets bevil-
ling blev ikke anvendt. Det skyldes, at kontoen anvendes til at opbygge den fornødne likviditet til at kunne 
risikoafdække boreaktiviteter. Ordningen er endnu ikke igangsat, hvorfor de ikke-forbrugte midler på 12,3 
mio. kr. (netto) indgår i kapitalopbygningen.  

§ 29.25.08. Målrettet lempelse af PSO for el-intensive virksomheder: Årets regnskab viser et mindreforbrug 
på 10,3 mio. kr. Mindreforbruget kan primært henføres til, at der ultimo 2018 er blevet bogført en række til-
bageløb vedrørende annullerede tilsagn til en række tilskudsmodtagere, hvilket alt andet lige nedskriver 
årets nettoforbrug under kontoen. Idet der er tale om en lovbunden bevilling, videreføres der ikke midler til 
2019. 

§ 29.25.09. Tilskud til opgradering eller rensning af biogas: Prognosticering af tilskudsbeløbet beror på flere 
forskellige variabler, herunder naturgasprisen og efterspørgslen. Der er således tale om et skøn, der er be-
hæftet med stor usikkerhed. Årets regnskab viser et mindreforbrug på 25,6 mio. kr., hvilket udgør en afvigel-
se på under 3 pct. i forhold til bevillingen på 952 mio. kr. Mindreforbruget kan henføres til, at den faktiske 
udvikling i gasprisen og produktionen på de støtteberettige anlæg har afveget fra det skøn, som ligger til 
grund for finanslovsbevillingen, hvormed kredsen af støttemodtagere ikke har været berettiget til udbetaling 
af støtte i samme omfang, som forudsat på finansloven. Idet der er tale om en lovbunden bevilling, viderefø-
res der ikke midler til 2019. 

§ 29.25.12. Tilskud til vedvarende energi: Årets regnskab viser et mindreforbrug på 40,9 mio. kr. Mindrefor-
bruget kan henføres til, at den faktiske udvikling i elprisen og produktionen på de støtteberettige anlæg har 
afveget fra det skøn, som ligger til grund for finanslovsbevillingen, hvormed kredsen af støttemodtagere ikke 
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har været berettiget til udbetaling af støtte i samme omfang, som forudsat på finansloven. Idet der er tale om 
en lovbunden bevilling, videreføres der ikke midler til 2019. 

§ 29.25.14. Udbetalinger til PSO-ordninger: Årets regnskab viser 2,3 mia. kr. færre udgifter og 2,3 mia. kr. 
færre indtægter end angivet på finansloven, hvormed nettoregnskabet for hovedkontoen balancerer med 
finanslovsbevillingen. Mindreforbruget på 2,3 mia. kr. kan henføres til, at den faktiske udvikling i elprisen og 
produktionen på de støtteberettige anlæg har afveget fra det skøn, som ligger til grund for finanslovsbevillin-
gen, hvormed kredsen af støttemodtagere ikke har været berettiget til udbetaling af støtte i samme omfang, 
som forudsat på finansloven. Idet bruttoudgifterne har været 2,3 mia. kr. lavere end forudsat, har finansie-
ringsbehovet i 2018 været tilsvarende lavere, hvilket afspejles i de færre indtægter under hovedkontoen. Det 
skal noteres, at der indeholdt i de færre indtægter i 2018 har været en overdækning på 1,5 mia. kr. under 
PSO-ordningerne. Det vil sige, at den akkumulerede PSO-finansiering i 2018 har været højere end de ak-
kumulerede udbetalinger til PSO-ordninger, hvormed elforbrugerne er blevet opkrævet for meget i PSO i 
2018. Dette udlignes i 2019 og frem ved en proportionel reduktion af PSO-opkrævningen.  

§ 29.25.15. Moms vedr. pristillæg udenfor loft: Årets regnskab viser et merforbrug på 640,7 mio. kr. Finans-
lovskontoen er oprettet i 2018 ved aktstykke nr. 53 af 13. december 2018 som følge af, at administration og 
udbetaling af en række pristillæg mv. til fremme af vedvarende energi blev virksomhedsoverdraget fra Ener-
ginet til Energistyrelsen pr. 1. januar 2018. I henhold til momslovgivningen havde Energinet som selvstændig 
offentlig virksomhed mulighed for at modregne købsmoms vedrørende udbetalingen af pristillæg i virksom-
hedens salgsmoms. Denne mulighed har Energistyrelsen som statslig myndighed ikke, hvorfor virksom-
hedsoverdragelsen medfører, at der skal påregnes udgifter til købsmoms til Energistyrelsens udbetaling af 
pristillæg mv. Aktstykket giver Energistyrelsen bevillingsmæssig hjemmel hertil. Merforbruget skyldes, at der 
i det endelige regnskab kan konstateres et større omfang af momsomfattede udbetalinger end skønnet i 
forbindelse med udarbejdelsen af aktstykket. Merforbruget påvirker ikke statens samlede finanser, da statsli-
ge merudgifter til afregning af moms modsvares fuldt ud af øgede statslige momsindtægter.  

§ 29.21.04. Salg af CO2-kvoter: Årets resultat viser merindtægter svarende til 890 mio. kr. Merindtægten kan 
henføres til, at prisen på kvoter var markant højere end forventet ved budgettering. I november 2018 revide-
rede Finansministeriet skønnet for denne prisudvikling gennem en opjustering af forventet pris pr. kvote. 

§ 29.23.04. Overskudsdeling ved statsdeltagelse i Nordsøaktiviteter: Årets regnskab viser en indtægt på 
85,5 mio. kr., som der ikke er budgetteret med. Indtægten skyldes, at selskaberne Chevron Denmark og 
Shell Olie- og Gasudvinding Danmark (SOGU) har tilbagebetalt beløb relateret til overskudsdeling i henhold 
til Nordsøaftalen. Transaktionerne er foretaget på baggrund af kendelser fra SKAT/Skattestyrelsen. 

Energistyrelsen forvalter desuden en række tilskudsordninger, hvor der ikke længere er bevilling på finanslo-
ven, men hvor der årligt sker en annullering af resttilsagn i takt med, at igangværende projekter afsluttes. 
Disse annullerede resttilsagn medfører et tilbageløb (mindreforbrug) på kontoen, da der ikke er budgetteret 
på bevillingen. For 2018 drejer det sig om: § 29.22.02. Green Labs DK, § 29.24.08. Forsøgsordning for elbi-
ler, § 29.24.14. Infrastruktur til transport. § 29.24.17. Bølgekraftprojekter og § 29.24.19. Vedvarende energi 
til proces. 
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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 

  Mio. kr.          

    
Færdiggjorte 

udviklingspro-
jekter 

Erhvervede 
koncessioner 

mv. 

Udviklingspro-
jekter under 

opførelse I alt 

  Kostpris  27,6 10,6 0,0 38,2 

  
Primokorrektion år til dato 
(til periode: 13) 

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

  Årets tilgang 0,0 0,0 3,2 3,2 

  Årets afgang 0,0 0,0 0,0 0,0 

  Kostpris pr. 31.12.2018 27,6 10,6 3,2 41,4 

  Akkumulerede afskriv. 25,8 10,6 0,0 36,5 

  Akkumulerede nedskriv. 0,2 0,0 0,0 0,2 

  
Akk. af- og nedskriv. pr. 
31.12.2018 

26,1 10,6 0,0 36,7 

  
Regnskabsmæssig værdi 
pr. 31.12.2018 

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

  Årets afskriv. 1,0 1,8 0,0 2,7 

  Årets nedskriv. 0,0 0,0 0,0 0,0 

  Årets af- og nedskriv. 1,0 1,8 0,0 2,7 
Kilde: SKS 
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Energistyrelsens specifikation af materielle anlægsaktiver fremgår herunder, jf. tabel 14. 
 
Tabel 14. Materielle anlægsaktiver 

  Mio. kr.           

   

Bygninger 
Transport-

materiel 
Produktionsanlæg 

og maskiner It-udstyr Inventar I alt 

  Kostpris primo 7,0 0,8 31,6 1,9 0,9 42,1 
   Primokorrektioner og flyt-

ning ml. bogføringskredse 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
  Tilgang 0,0 0,5 0,0 0,0 0,0 0,5 
  Afgang 0,0 -0,1 0,0 0,0 0,0 -0,1 
  Kostpris pr. 31.12.2018 7,0 1,1 31,6 1,9 0,9 42,5 

  Akk. afskrivninger 6,9 0,6 9,5 1,9 0,9 19,8 
  Akk. nedskrivninger 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  
Akk. af- og nedskrivninger 
pr. 31.12.2018 6,9 0,6 9,5 1,9 0,9 19,8 

  
Regnskabsmæssig værdi 
pr 31-12-2018 0,1 0,5 22,0 0,0 0,0 22,6 

  Årets afskrivninger 0,0 0,0 3,1 0,0 0,3 3,4 
  Årets nedskrivninger 0,0 0,0 0,5 0,0 0,0 0,5 

  Årets af- og nedskrivninger 0,0 0,0 3,6 0,0 0,3 3,8 
Kilde: SKS 
Note: Energistyrelsen har ikke materielle anlægsaktiver af typen: Infrastruktur og igangværende anlægsarbejder. 
 
Note – Hensatte forpligtelser 
Hensættelserne i 2018 dækker midler til frivillige fratrædelsesordninger.  
 
Note – Tab på debitorer 
Tab på debitorer i 2018 udgør i alt kr. 0,1 mio. kr. 

4.2 Indtægtsdækket virksomhed 
Energistyrelsens akkumulerede resultat for indtægtsdækket virksomhed fremgår herunder, jf. tabel 15. 
 
Tabel 15: Akkumuleret resultat for indtægtsdækket virksomhed 

Mio kr.  2015 2016 2017 2018 

Energimærkningsordningen -1,1 0,2 -1,5 -1,8 

Global rådgivning – Indtægtsdækket virksomhed 0,0 0,0 -0,1 0,0 

I alt -1,1 0,2 -1,6 -1,8 
Kilde: Navision og mTid.  
Note: Energimærkningsordningens balance er opgjort på baggrund af 11.024 afholdte timer ganget med den gældende 
afregningssats på 926 kr. 

I perioden 2015-2018 er der et akkumuleret underskud på -4,2 mio. kr. vedrørende Energistyrelsens drift af 
Energimærkningsordningen. Dette skal ses i lyset af, at Energimærkningsordningen er omfattet af en ekstra-
ordinært forlænget balanceperiode fra 2009 til 2018, jf. finanslov for finansåret 2018. Med det realiserede 
resultat for 2018 vurderes Energimærkningsordningen nu at være i balance, hvormed den ekstraordinært 
forlængede balanceperiode er afsluttet ultimo 2018. Energimærkningsordningen overgår dermed fra 2019 og 
frem til det almindelige fireårige balanceprincip, jf. Budgetvejledning 2016. 
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4.3 Gebyrfinansieret virksomhed 
Energistyrelsen administrerer en række gebyrordninger, herunder ordninger, der vedrører tilsyn og myndig-
hedsbehandling på el- og gasområdet, CO2-kvoter samt olie- og gasrettigheder. Taksten for gebyrerne skal 
ifølge Budgetvejledningen sættes, så der opnås fuld dækning af de omkostninger, der er forbundet med 
ordningen. Det skal minimum én gang årligt vurderes, om de nuværende gebyrer sikrer balance for ordnin-
gerne over en løbende 4-årig periode fra og med regnskabsåret. På finansloven for 2018 er der angivet en 
foreløbig timepris for gebyrer med administrativt fastsat takst på 931 kr., mens den faktisk beregnede time-
pris for 2018 er 926 kr. På baggrund heraf kan resultatopgørelsen for gebyrordningerne angives som vist 
herunder, jf. tabel 16. 
 
Tabel 16. Oversigt over gebyrordninger med administrativt fastsat takst, kr. 

 Årets resultat 

Tusind kr. 20152 2016 2017 2018 

Elsektoren 7.507 -2.205 -5.310 12 

   Omkostninger - 13.422 8.367 2.780 

   Gebyrprovenu - -15.628 -13.677 -2.768 

Gassektoren 443 -897 -1.460 99 

   Omkostninger - 1.134 540 196 

   Gebyrprovenu - -2.031 -2.000 -97 

Affaldsregistret og N-star - -2.980 -3 1.283 

   Omkostninger - 3.484 3.632 3.685 

   Gebyrprovenu - -6.464 -3.635 -2.402 

Olie/gasrettigheder ‐885 -361 -122 347 

   Omkostninger - 9.897 12.257 12.395 

   Gebyrprovenu - -10.258 -12.380 -12.047 

Kvoteservice 1.015 -1.796 -2.323 -1.809 

   Omkostninger - 8.734 8.236 8.259 

   Gebyrprovenu - -10.531 -10.559 -10.068 

Energiselskabernes energispareindsats  - - -138 1.464 

   Omkostninger - - 7.117 14.447 

   Gebyrprovenu - - -7.254 -12.983 

Radioamatør  - 77 67 52 

   Omkostninger - 202 215 149 

   Gebyrprovenu - -124 -148 -97 
Kilde: Energistyrelsen og Navision 
Note 1: Årets resultat for 2017 er korrigeret i forhold til Årsrapport 2017, da Energistyrelsen efter afgivelse af årsrappor-
ten konstaterede en fejl ved beregningen af omkostningerne. 
Note 2: Energistyrelsen opgjorde i Årsrapporten for 2015 og tidligere blot årets resultat, hvorfor resultatet for 2015 ikke 
specificeret ud på omkostninger og gebyrprovenu. 
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De administrativt fastsatte gebyrtakster er fastsat i følgende bekendtgørelser: BEK nr.1513 af 15/12/2017 om 
betaling af myndighedsbehandling i Energistyrelsen, BEK nr. 896 af 29/06/2017 om Affaldsregister og om 
godkendelse som indsamlingsvirksomhed, BEK nr. 1309 af 18/12/2012 om Affald (historisk), BEK nr. 661 af 
01/06/2018 om refusion af udgifter ved myndighedernes sagsbehandling i forbindelse med kulbrinteaktivite-
ter, BEK nr. 761 af 07/06/2018 om gebyr for ydelser efter lov om CO2-kvoter, BEK nr. 616 af 29/05/2018 om 
energispareydelser i net- og distributionsvirksomheder og endelig BEK nr. 1495 af 10/12/2018 om gebyrer 
for prøver, certifikater, kaldesignaler og identifikationsnumre. 
 
Energistyrelsen opkræver endvidere gebyrer med lovbestemt takst efter §§ 51b og 51c i lov om elforsyning 
og § 30a i lov om naturgasforsyning, jf. tabel 17.  
 
Tabel 17. Oversigt over gebyrer med lovbestemt takst, tusinde kr. 

Tusind kr. Årets resultat 

2015 2016 2017 2018 

Elsektoren     

   Gebyrprovenu - - - 5.449 

Gassektoren     

   Gebyrprovenu - - - 790 
Kilde: Navision 
Note 1: Ordningerne var suspenderet med virkning fra den 1. oktober 2016 frem til ultimo 2017 hvorfor gebyrprovenu kun 
fremgår for 2018, hvor ordningerne har været administreret som gebyrer med lovbestemt takst. 

 
For så vidt angår hjemmelsgrundlaget for Energistyrelsens gebyrordninger, jf. tabel 16 og tabel 17 henvises 
til finanslovens anmærkninger til tabel 7 på § 29.21.01. Energistyrelsen.  
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4.4 Tilskudsfinansieret aktivitet 
Energistyrelsens tilskudsfinansierede aktiviteter fremgår herunder, jf. tabel 18. 

 
Tabel 18. Resultat for tilskudsfinansierede aktiviteter. 

Projekt (mio. kr.) 

Overført 
overskud 
fra tidligere 
år 

Årets  
udgifter 

Årets  
tilskud 

Årets  
resultat 

Overskud til 
videreførsel 

Bilateralt samarbejde - 45,2 45,2 - - 

heraf SSC Indonesien  - 2,9 2,9 - - 

heraf SSC Tyrkiet - 1,8 1,8 - - 

heraf SSC Indien (inkl. forprogram) - 0,9 0,9 - - 

heraf DEPP - 24,2 24,2 - - 

heraf Naboskabsprogram i Ukraine - 5,1 5,1 - - 

heraf Etiopien - 2,3 2,3 - - 

heraf China Thermal Power - 1,6 1,6 - - 

heraf Offshore i Kina - 2,0 2,0 - - 

heraf IFE Vietnam - 1,5 1,5 - - 

heraf NAMA Mexico -  2,0  2,0 - - 

heraf Vindatlas Mexico - 0,9 0,9 - - 

Øvrige projekter - 2,6 2,6 - - 

I alt - 47,8 47,8 - - 
Kilde: Energistyrelsen på baggrund af data fra Navision 

Den tilskudsfinansierede aktivitet indtægtsføres fra balancen i takt med, at opgaver løses. Derfor udviser de 
tilskudsfinansierede aktiviteter et årsresultat, hvor indtægter og udgifter balancerer.  

4.5 Forelagte investeringer 
Energistyrelsen har ikke forelagt investeringer for Finansudvalget i 2018. 

4.6 It-omkostninger 
Energistyrelsens It-omkostninger fordelt på lønomkostninger, driftsomkostninger og investeringsomkostnin-
ger fremgår herunder, jf. tabel 21. 
 
Tabel 21. It-omkostninger 

Sammensætning (mio. kr.) 2018 

Interne personaleomkostninger til it 4,4 

It-systemdrift 9,6 

It-vedligehold 30,4 

It-udviklingsomkostninger (drift) 0,2 

It-udviklingsomkostninger (anlæg) 3,0 

Udviklingsomkostningerne i alt 3,2 

Udgifter til It-varer til forbrug 5,4 

Udgifter til Statens IT 10,5 

I alt 63,4 

Kilde: SKS og Navision.  
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4.7 Oversigt over årets resultatopfyldelse 
Energistyrelsens mål og resultatplan 2018 indeholdt 10 resultatmål og 68 tilhørende milepæle. Energistyrelsen vurderer, at have opfyldt syv resultatmål 
fuldt ud, mens tre resultatmål vurderes delvist opfyldt. Målopfyldelsen af de 10 resultatmål er beskrevet i detaljer jf. tabel 22.  
 
Tabel 22. Detaljeret målrapportering 

Resultatmål Succeskriterium Opnåede resultater 
Grad af målopfyl-
delse 

 
Resultatmål 1 
 
Implemente-
ring af aftaler 
på varmeom-
rådet 

At Energistyrelsen i 2018 fort-
sætter implementeringen af de 
politiske aftaler om økonomisk 
regulering af fjernvarmesektoren 
med fokus på brancheinvolve-
ring i udvikling af indtægtsram-
mereguleringen.  

Resultatmålet bestod i, at Energistyrelsen i 2018 fortsatte implementeringen af de politiske aftaler om økonomisk 
regulering af fjernvarmesektoren med fokus på brancheinvolvering i udvikling af indtægtsrammereguleringen. 
 
Den ansvarlige fagenhed vurderer samlet set, at målet er delvist opfyldt. Det skyldes, at Energistyrelsen fuldt ud har 
opfyldt tre ud af fire milepæle. Dog er en enkelt milepæl for tredje kvartal ikke nået. Det vurderes, at dette påvirker den 
samlede målopfyldelse, hvilket uddybes kort herunder. 
 
Energistyrelsen har afsluttet analyser og bekendtgørelsesarbejdet er påbegyndt. Yderligere analysearbejde er afsluttet 
ift. både omkostningsfordeling, Pris- og Levetidskatalog (POLKA) og konteringsvejledningen. Beslutninger vedrørende 
omkostningsfordeling ventes truffet primo 2019. På grund af komplikationer og komplicerede analyser er videreudvik-
ling og lovskrivningen af selve indtægtsrammeimplementeringen rykket til 2019. Dette skulle ifølge MRP have fundet 
sted i tredje kvartal. 

Resultatmålet er 
delvist opfyldt 
 
Milepæle i alt: 3 
 
Heraf:  
 
Opfyldt: 2 
Delvist opfyldt: 0 
Ikke opfyldt: 1 
  

 
Resultatmål 2 
 
Bidrag til EU-
sager samt 
implemente-
ring 

At Energistyrelsen i 2018 under-
støtter forhandlingerne af vinter-
pakken, et revideret energieffek-
tiviseringsdirektiv, et revideret 
direktiv om bygningers energi-
mæssige ydeevne samt revision 
af teledirektiverne med henblik 
på at sikre det for Danmark 
bedste resultat. Det er samtidig 
målet, at Energistyrelsen får lagt 
en plan for implementering af 
ovenstående nye/reviderede 
EU-retsakter inklusiv et revideret 
kvotehandelsdirektiv (ETS) i 
dansk ret. Energistyrelsen skal 
som opfølgning på de vedtagne 
retsakter sikre, at de implemen-
teringsopgaver, som retsakterne 
medfører på EU-plan, varetages 
i overensstemmelse med rege-
ringens fastlagte linje for håndte-
ring af denne type sager.  

Resultatmålet bestod i, at Energistyrelsen i 2018 skulle understøtte forhandlingerne af vinterpakken, et revideret ener-
gieffektiviseringsdirektiv, et revideret direktiv om bygningers energimæssige ydeevne samt revision af teledirektiverne 
med henblik på at sikre det for Danmark bedste resultat. Det er samtidig målet, at Energistyrelsen sideløbende med de 
afsluttende forhandlinger får lagt en plan for implementering af ovenstående nye/reviderede EU-retsakter inklusiv et 
revideret kvotehandelsdirektiv (ETS) i dansk ret. Energistyrelsen skal som opfølgning på de vedtagne retsakter sikre, 
at de implementeringsopgaver, som retsakterne medfører på EU-plan (i form af eksempelvis komitéarbejde), vareta-
ges i overensstemmelse med regeringens fastlagte linje for håndtering af denne type sager. 
 
Den ansvarlige fagenhed vurderer samlet set, at målet er fuldt opfyldt. Energistyrelsen har opfyldt alle fastsatte mile-
pæle. 

Resultatmålet er 
fuldt opfyldt 
 
Milepæle i alt: 8 
 
Heraf:  
 
Opfyldt: 8  
Delvist opfyldt: 0 
Ikke opfyldt: 0 
 

 
Resultatmål 3 
 
Styrket indsats 
for cybersik-
kerhed 

Energistyrelsen har et øget 
fokus på cyber- og informations-
sikkerhed i 2018. Fokusområdet 
er forbundet til flere igangvæ-
rende processer i Energistyrel-
sen. Nogle af disse vedrører 
interne processer i Energistyrel-

Resultatmålet bestod i, at Energistyrelsen skulle øge sit fokus på cyber- og informationssikkerhed i 2018.  
 
De ansvarlige fagenheder vurderer samlet set, at målet er delvist opfyldt. Det skyldes, at Energistyrelsen fuldt ud har 
opfyldt to ud af otte milepæle, delvist opfyldt tre milepæle og ikke opfyldt tre milepæle. Det vurderes, at dette billede 
påvirker den samlede målopfyldelse, hvilket uddybes kort herunder. 
 
Opfyldte milepæle 

Resultatmålet er 
delvist opfyldt 
 
Milepæle i alt: 8 
 
Heraf:  
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sen, eksempelvis revision af 
tilsyn jf. resultatmål 5, samt den 
fortsatte implementering af 
formelle krav på området med 
særligt fokus på de nye forret-
ningsområder, som er overdra-
get fra Energinet. Samtidig 
vedrører fokusområdet eksterne 
processer i energisektorerne, 
herunder implementeringen af 
regler for it-beredskabet i el- og 
naturgassektorerne samt den 
fortsatte udvikling af området, 
der også forventes påvirket af 
den kommende nationale strate-
gi for cyber- og informationssik-
kerhed. 

Som den første opfyldte milepæl har Energistyrelsen implementeret EU’s Netværks- og Informationssikkerhedsdirektiv 
(NIS-direktivet) på passende vis indenfor olie-, varme, el- og gassektorerne.  
Som den anden og sidste opfyldte milepæl har Energistyrelsen forelagt Energi- Forsynings- og Klimaudvalget en eva-
luering af placeringen af tilsynet med virksomhederne i el- og naturgassektorernes it-beredskab, som konkluderer, at 
opgaven overflyttes til Energistyrelsen. Disse beredskabsopgaver, som er flyttet fra Energinet, har Energistyrelsen 
valgt at organisere som et projekt. Der er derfor ansat en projektleder, etableret en styregruppe og arbejdsgruppe samt 
udarbejdet projektbeskrivelse, leveranceplaner og milepælsplan.  
 
Delvist opfyldte milepæle 
Som den første delvist opfyldte milepæl skulle Energistyrelsen i andet kvartal 2018, som led i implementeringen af 
persondataforordningen ISO27001, have gennemført en opdatering af relevante procedurebeskrivelser samt udarbej-
det en risikovurdering på baggrund af kortlægning samt klassifikationssystem udviklet i 2017. Energistyrelsen har 
forelagt informationssikkerhedspolitikken og kommissoriet for styrelsens Sikkerhedsudvalg, som godkendte disse i 
august 2018. Energistyrelsen har opdateret udvalgte procedurebeskrivelser frem til udgangen af fjerde kvartal 2018. 
Energistyrelsen har også gennemført en samlet risikovurdering i fjerde kvartal 2018. Samlet set er milepælens mål 
nået, men senere end planlagt.  
Som den anden delvist opfyldte milepæl har Energistyrelsen delvist sikret, at processer m.v. er indrettet, så de over-
holder kravene i EU’s persondataforordning. Energistyrelsen har implementeret en række af de væsentligste krav i 
persondataforordningen. Der udestår dog fortsat et større arbejde med at sikre, at Energistyrelsens processer overhol-
der forordningen. Der pågår aktuelt en intern proces med henblik på at træffe beslutning om det fremadrettede ambiti-
onsniveau for og ressourceallokering til det videre arbejde. Dette har medført, at Energistyrelsen ikke har nået den 
fastsatte milepæl fuldt ud i 2018. 
Som den tredje og sidste delvist opfyldte milepæl har Energistyrelsen også bidraget til gennemførelse af initiativer 
afledt af den nationale strategi for cyber- og informationssikkerhed, mens et tilsyn er blevet udskudt fra 3. kvartal 2018 
til 1. kvartal 2019 pga. travlhed med strategien. 
 
Ikke opfyldte milepæle 
Som den første ikke-opfyldte milepæl skulle Energistyrelsen i 2018 udvikle tilsynet med it-beredskabet ved Energinet, 
herunder udvikle et nyt tilsynskoncept. Dette har Energistyrelsen ikke nået. Det skyldes for det første, at arbejdet er 
udskudt til udgangen af første kvartal 2019 efter en tværgående beslutning i første halvår 2018 vedrørende prioritering 
af ressourcer i den relevante fagenhed. For det andet er der planlagt overflytning af tilsynsforpligtelsen med virksom-
hederne i energisektoren fra Energinet til Energistyrelsen, hvilket har betydet, at der er behov for at udarbejde et fælles 
tilsynskoncept, når styrelsen per 1. juli 2019 forventes at have ansvaret for beredskabstilsyn med hele sektoren. For 
det tredje har der været ressourceknaphed, da medarbejdere har været beskæftiget med udvikling af cyber-
delstrategien for energisektoren, som blev lanceret af ministeren den 7. januar 2019. Samlet betyder dette, at Energi-
styrelsen ikke har nået den fastsatte milepæl i 2018. 
Som den anden ikke-opfyldte milepæl skulle Energistyrelsen, inden udgangen af fjerde kvartal gennemføre internt 
audit af styrelsens informationssikkerhed. Dette har Energistyrelsen ikke nået i 2018, men Energistyrelsen vil senere i 
2019 revidere konceptet for internt audit, jf. en revideret plan, som er forelagt departementet. Dette vil blive udarbejdet i 
andet kvartal 2019, hvor selve gennemførelsen af det interne audit også vil finde sted. Der vil være fokus på at udar-
bejde konceptet og årshjulet for det interne audit med hensyntagen til omfanget af departementets tilsyn vedrørende 
informationssikkerheden i Energistyrelsen. Som følge heraf har Energistyrelsen ikke opnået den fastsatte milepæl i 
2018. Dog forventes milepælen opfyldt i 2019. 
Som den tredje og sidste milepæl, der ikke er opfyldt, skulle Energistyrelsen foretage en evaluering af tilpasningen af 
Energistyrelsens processer m.v. til persondataforordningens krav. Denne evaluering har Energistyrelsen ikke gennem-
ført, da der fortsat udestår et betydeligt implementeringsarbejde. Energistyrelsen vurderer, at ressourcerne, på bag-
grund af en risikobetragtning, vil være bedre anvendt på selve implementeringsarbejdet af persondataforordningskra-
vene. Som følge heraf har Energistyrelsen ikke opnået den fastsatte milepæl i 2018. 
 
 

Opfyldt: 2 
Delvist opfyldt: 3  
Ikke opfyldt: 3 
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Resultatmål 4 
 
Gennemførsel 
af vind - og 
soludbud 

At Energistyrelsen i 2018 som 
opfølgning på to politiske aftaler 
gennemfører et teknologineutralt 
udbud for vind og sol samt et 
solspecifikt udbud i 2018 med 
forbehold for Europa Kommissi-
onens godkendelse af udbudde-
ne. 

Resultatmålet bestod i, at Energistyrelsen i 2018 som opfølgning på to politiske aftaler gennemførte et teknologineutralt 
udbud for vind og sol samt et solspecifikt udbud i 2018 med forbehold for Europa Kommissionens godkendelse af 
udbuddene. 
 
Den ansvarlige fagenhed vurderer samlet set, at målet er fuldt opfyldt. Det skyldes, at Energistyrelsen generelt har 
opfyldt alle fastsatte milepæle. Dog er to milepæle opfyldt med begrænset forsinkelse, som ikke vurderes at påvirke 
den samlede målopfyldelse, hvilket uddybes kort herunder. 
 
Energistyrelsen har bidraget til udarbejdelse af lovforslag der bemyndiger ministeren til at afholde udbud for vind og sol 
og implementerer harmonisering mellem teknologierne. På denne baggrund er lov 190 blevet fremsat i Folketinget den 
21. marts 2018 og lov 166 er blevet fremsat i Folketinget den 28. februar 2018. Videre har Energistyrelsen bidraget til 
ændring af bekendtgørelser om nettilslutning, som implementerer harmonisering af nettilslutning af sol og vind, samt 
endelig anmeldelse af det teknologineutrale udbud og det solspecifikke udbud til Europa-Kommissionen. Dette er sket 
med mindre forsinkelser. 

Resultatmålet er 
fuldt opfyldt 
 
Milepæle i alt: 6  
 
Heraf:  
 
Opfyldt: 4  
Delvist opfyldt: 2  
Ikke opfyldt: 0 
 

 
Resultatmål 5 
 
Professionali-
seret tilsyns-
virksomhed og 
sikker drift af 
udbetalings-
forretning 

At Energistyrelsen i 2018 gen-
nemfører en konsolidering af 
tilsynsaktiviteter, hvor der udar-
bejdes overordnede tilsynsprin-
cipper samt målbare konkrete 
tilsynsplaner for de faglige tilsyn. 
Energistyrelsen vil endvidere i 
2018 sikre, at driften af myndig-
hedsopgaverne på VE-
støtteområderne forløber kor-
rekt, stabilt og effektivt.  

Resultatmålet bestod i, at Energistyrelsen i 2018 gennemførte en konsolidering af tilsynsaktiviteter, hvor der udarbej-
des overordnede tilsynsprincipper samt målbare konkrete tilsynsplaner for de faglige tilsyn. Energistyrelsen vil endvide-
re i 2018 sikre, at driften af myndighedsopgaverne på VE-støtteområderne forløber korrekt, stabilt og effektivt. 
 
De ansvarlige fagenheder vurderer samlet set, at målet er fuldt opfyldt. Det skyldes, at Energistyrelsen har opfyldt syv 
ud af otte milepæle. Dog er en milepæl for andet kvartal kun delvist opfyldt. Det drejer sig om, at Energistyrelsen skulle 
have udarbejdet konkrete implementeringsplaner for tilsyn. Her udestår et enkelt center. Det vurderes dog ikke, at 
dette påvirker den samlede målopfyldelse, hvilket uddybes kort herunder. 
 
Energistyrelsen har udarbejdet en rammefortælling om tilsyn i Energistyrelsen, og der er udarbejdet skabeloner for 
tilsynsstrategier og tilsynsplaner. Der er mange enheder, der har udarbejdet tilsynsstrategier og -planer, men alle er 
ikke færdige med dette arbejde ved årsskiftet. Vedrørende sikker drift af udbetalingsforretningen har Energistyrelsen 
opstillet relevante KPI’er for rettidig udbetaling, og der vil blive arbejdet videre med opgaven i 2019. 

Resultatmålet er 
fuldt opfyldt 
 
Milepæle i alt: 8 
 
Heraf:  
 
Opfyldt: 7 
Delvist opfyldt: 1 
Ikke opfyldt: 0 

 
Resultatmål 6 
 
Overdragelse 
af Eneretsbe-
villingen og 8. 
runde 

At Energistyrelsen i 2018 har 
sikret en effektiv udnyttelse af 
ressourcerne i undergrunden. 

Resultatmålet bestod i, at Energistyrelsen i 2018 har sikret en effektiv udnyttelse af ressourcerne i undergrunden. 
 
Den ansvarlige fagenhed vurderer samlet set, at målet er fuldt opfyldt. Det skyldes, at Energistyrelsen har opfyldt fem 
ud af seks milepæle. Dog er en milepæl for fjerde kvartal ikke opfyldt. Det drejer sig om at behandling af ansøgninger 
fra 8. runde skulle være påbegyndt. Det vurderes dog ikke, at dette påvirker den samlede målopfyldelse, hvilket uddy-
bes kort herunder. 
 
Energistyrelsen har oversendt § 12 redegørelsen for 8. udbudsrunde i Nordsøen til Energi- Forsynings- og Klimaudval-
get den 14. maj. Oversendelsen blev fulgt op af en teknisk gennemgang af materialet, hvorefter 8. runde åbnede for 
ansøgninger den 26. juni 2018 med ansøgningsfrist 1. februar 2019 kl. 12. Videre er afgørelsen om overdragelsen af 
Mærsk Olie og Gas til Total S.A. blevet afsendt 28. februar 2018. Energistyrelsen har dog ikke kunnet påbegynde 
behandling af ansøgninger i 2018, som ellers var en del af målet, da ansøgningsfristen for 8. runde er 1. februar 2019. 

Resultatmålet er 
fuldt opfyldt 
 
Milepæle i alt: 6 
 
Heraf:  
 
Opfyldt: 5 
Delvist opfyldt:  
Ikke opfyldt: 1 
 

 
Resultatmål 7 
 
Gennemførsel 
af auktioner på 
teleområdet 

At Energistyrelsen i 2018 gen-
nemfører auktion over frekven-
serne 700, 900 og 2300 MHz. 

Resultatmålet bestod i, at Energistyrelsen i 2018 gennemfører auktion over frekvenserne 700, 900 og 2300 MHz. 
 
Den ansvarlige fagenhed vurderer samlet set, at målet er fuldt opfyldt. Det skyldes, at Energistyrelsen har opfyldt tre ud 
af fire milepæle. Dog er en milepæl for fjerde kvartal ikke opfyldt. Det drejer sig om afholdelse af frekvensauktionen. 
Det vurderes dog ikke, at dette påvirker den samlede målopfyldelse, hvilket uddybes kort herunder. 
 
Energistyrelsen har udarbejdet analyser, fagligt oplæg til dækningskrav og offentliggjort det endelige auktionsmateriale. 
Videre har Energistyrelsen forberedt auktionsprocessen, og afholdt undervisning af budgivere. Auktionen er pga. ufor-
udsete og fortrolige forhold ikke blevet afholdt inden udgangen af 2018. Auktionen er dog genoptaget og afholdes i 
første kvartal 2019. 

Resultatmålet er 
fuldt opfyldt 
 
Milepæle i alt: 4 
 
Heraf:  
 
Opfyldt: 3 
Delvist opfyldt: 0 
Ikke opfyldt: 1  
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Resultatmål 8 
 
Styrket tilsyn 
med Energi-
selskabernes 
energispare-
indsats 

At Energistyrelsen i 2018 styr-
kede Energistyrelsens tilsyn ved 
at implementere en ny tilsyns-
strategi, inkl. årshjul for 2018. 
Den nye tilsynsstrategi er blandt 
andet udarbejdet på baggrund af 
Rigsrevisionens anbefalinger, og 
sker desuden med henblik på en 
effektiv udmøntning af de øgede 
ressourcer, regeringen har afsat 
til tilsyn med energispareordnin-
gen 

Bestod i, at Energistyrelsen i 2018 styrkede Energistyrelsens tilsyn ved at implementere en ny tilsynsstrategi, inkl. 
årshjul for 2018. Den nye tilsynsstrategi er blandt andet udarbejdet på baggrund af Rigsrevisionens anbefalinger, og 
sker desuden med henblik på en effektiv udmøntning af de øgede ressourcer, regeringen har afsat til tilsyn med ener-
gispareordningen. 
 
Den ansvarlige fagenhed vurderer samlet set, at målet er fuldt opfyldt. Det skyldes, at Energistyrelsen har opfyldt fem 
ud af seks milepæle. Dog er en milepæl for andet kvartal ikke opfyldt. Det drejer sig om afholdelse af særkontroller for 
IT-service og halmkedler. Det vurderes dog ikke, at dette påvirker den samlede målopfyldelse, hvilket uddybes kort 
herunder. 
 
Med henblik på en effektiv udmøntning af de øgede ressourcer afsat af regeringen til et styrket tilsyn med energispare-
ordningen har Energistyrelsen i 2018 med udgangspunkt i en ny tilsynsstrategi truffet afgørelse i to stikprøvekontroller 
for energispareprojekter for 2015 og 2016. Derudover har Energistyrelsen igangsat og gennemført Omkostningsanaly-
serne for 2015 og 2016 samt gennemført kontrol af virksomhedernes egenkontrol. Dog er der for to særkontroller ikke 
truffet afgørelse, men foretaget en første sagsbehandling og herefter anmodet om yderligere information med henblik 
på at belyse sagerne.  
For halm- og biomassekedlerne er udkast til afgørelse sendt i høring med henblik på afgørelse af særkontrollen efter 
orientering af forligskredsen. For så vidt angår særkontrol for IT-sager forventes afslutning i første halvår af 2019. 

Resultatmålet er 
fuldt opfyldt 
 
Milepæle i alt: 6 
 
Heraf:  
 
Opfyldt: 5 
Delvist opfyldt: 0 
Ikke opfyldt: 1  
 

 
Resultatmål 9 
 
Den lærende 
organisation 

At Energistyrelsen i 2018 fast-
holder og udvikler sin position 
som videnstung organisation, 
hvor dygtige medarbejdere 
motiveres af læring og ny viden 
og af at gøre en forskel, så 
styrelsen kan forblive en stærk 
leverandør af kloge faglige 
løsninger for fremtiden. 

Resultatmålet bestod i, at Energistyrelsen i 2018 fastholdt og udviklede sin position som videnstung organisation, hvor 
dygtige medarbejdere motiveres af læring og ny viden og af at gøre en forskel, så styrelsen kan forblive en stærk 
leverandør af kloge faglige løsninger for fremtiden. 
 
Den ansvarlige fagenhed vurderer samlet set, at målet er delvist opfyldt. Af 13 milepæle er seks milepæle opfyldt, fire 
milepæle er delvist opfyldt og tre milepæle ikke opfyldt. Det vurderes, at dette billede påvirker den samlede målopfyl-
delse, således den samlede målopfyldelse er delvis. Det uddybes kort herunder. 
Generelt vurderes alle væsentlige aspekter af resultatmålet at være implementeret eller i gang med at blive implemen-
teret. 
 
Energistyrelsen har indarbejdet Den Lærende Organisation (DLO) i HR-værktøjer, herunder VUS-, LUS-materiale og 
indgik som faktor i efterårets lønforhandlinger. Koncept for off-boarding herunder proces og skabelon for overlevering 
er udarbejdet. Konceptet er implementeret med virkning fra 1. september 2018.  
Energistyrelsens nye on-boardingprogram er implementeret den 1. september 2018. Dog vil evalueringen af det nye 
program først blive iværksat i februar 2019. Yderligere er Energistyrelsens iværksættelse af pilotforløbet for uddannel-
sesforløb for jurister forsinket pga. direktørskifte. Det vurderes, at der kan ske opstart i første kvartal 2019. 

Resultatmålet er 
delvist opfyldt 
 
Milepæle i alt: 13 
 
Heraf:  
 
Opfyldt: 6 
Delvist opfyldt:4  
Ikke opfyldt: 3 
 

 
Resultatmål 10 
 
Energiaftalen 

At Energistyrelsen i 2018 har 
bidraget med analyser, data og 
beregninger, der danner grund-
lag for regeringens udspil til en 
ny energiaftale. Energistyrelsen 
skal desuden bidrage i forbin-
delse med forhandlingerne 
omkring den nye energiaftale. 
Det indgår i regeringsgrundlaget, 
at der skal fremlægges oplæg til 
ny energiaftale i efteråret 2017. 
Dette er blevet udskudt til be-
gyndelsen af 2018.  

Resultatmålet bestod i, at Energistyrelsen i 2018 har bidraget med analyser, data og beregninger, der danner grundlag 
for regeringens udspil til en ny energiaftale. Energistyrelsen skal desuden bidrage i forbindelse med forhandlingerne 
omkring den nye energiaftale. Det indgår i regeringsgrundlaget, at der skal fremlægges oplæg til ny energiaftale i 
efteråret 2017. Dette er blevet udskudt til begyndelsen af 2018. 
 
Den ansvarlige fagenhed vurderer samlet set, at målet er fuldt opfyldt. Det kan henføres til, at Energistyrelsen har 
opfyldt alle fastsatte milepæle. 

Resultatmålet er 
fuldt opfyldt 
Milepæle i alt: 3  
 
Heraf:  
 
Opfyldt: 3 
Delvist opfyldt: 0  
Ikke opfyldt: 0 
 

 




