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§ 8. Erhvervsministeriet

A. Oversigter.

Realøkonomisk oversigt:
Mio. kr. Nettotal Udgift Indtægt

Udgifter under delloft for driftsudgifter ............................... 1.449,3 2.897,0 1.447,7
Udgifter uden for udgiftsloft ................................................. -209,0 - 209,0
Indtægtsbudget ....................................................................... 340,1 - 340,1

Fællesudgifter ........................................................................................... -408,1 5,0
8.11. Centralstyrelsen ............................................................................... -408,1 5,0

Erhvervsregulering ................................................................................... 1.562,0 853,1
8.21. Erhvervsregulering og -registrering, konkurrence og forbrugerbe-

skyttelse og -oplysning ................................................................... 1.079,8 425,1
8.22. Erhvervs- og sikkerhedsforhold ..................................................... 115,3 44,3
8.23. Finansielt tilsyn ............................................................................... 366,9 383,7
8.25. Nordsøfonden mv. .......................................................................... - -

Erhvervsfremme ....................................................................................... 1.437,7 1.088,9
8.31. Fællesudgifter .................................................................................. 22,1 -
8.32. Erhvervsudvikling, iværksætteri og innovation ............................. 464,8 -
8.33. Vækstfinansiering ........................................................................... 87,5 474,1
8.34. Markedsføring af Danmark ............................................................ 218,0 -
8.35. Regionaludvikling ........................................................................... 645,3 614,8

Søfart ......................................................................................................... 305,4 49,8
8.71. Søfart ............................................................................................... 305,4 49,8

Artsoversigt:
Driftsposter ................................................................................................. 2.023,8 785,8
Interne statslige overførsler ....................................................................... 39,5 48,8
Øvrige overførsler ...................................................................................... 812,1 631,9
Finansielle poster ....................................................................................... 21,6 427,3
Kapitalposter ............................................................................................... - 103,0
Aktivitet i alt .............................................................................................. 2.897,0 1.996,8
Årets resultat .............................................................................................. 19,8 -
Nettostyrede aktiviteter .............................................................................. -805,4 -805,4
Bevilling i alt ............................................................................................. 2.111,4 1.191,4
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B. Bevillinger.

 Udgift Indtægt
——— Mio. kr. ———

 Fællesudgifter

8.11. Centralstyrelsen
01. Departementet (Driftsbev.) ..................................................... 182,0 -
79. Reserver og budgetregulering (Reservationsbev.) ................. -595,1 -

 Erhvervsregulering

8.21. Erhvervsregulering og -registrering, konkurrence og forbrugerbe-
skyttelse og -oplysning
01. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen (tekstanm. 2 og 130)

(Driftsbev.) .............................................................................. 163,6 -
02. Forskellige indtægter under Konkurrence- og Forbrugersty-

relsen (tekstanm. 2) ................................................................ - 14,1
03. Tilskud til Dansk Varefakta Nævn (Reservationsbev.) ......... - -
04. Forbrugerrådet Tænk (tekstanm. 101) .................................... 20,4 -
05. Stormflod og stormfald (Lovbunden) .................................... - 62,2
10. Nævnenes Hus (Driftsbev.) .................................................... 111,4 -
14. Forskellige indtægter og udgifter under Nævnenes Hus ....... - 1,8
20. Erhvervsstyrelsen (Driftsbev.) ................................................ 442,7 -
21. Styrket virksomhedskontrol (Driftsbev.) ................................ 20,0 -
25. Forskellige indtægter under Erhvervsstyrelsen ...................... 3,1 28,4
31. Vejnings- og målingsfonden ................................................... - -
41. Patent- og Varemærkestyrelsen (tekstanm. 13) (Statsvirksom-

hed) .......................................................................................... - -
79. Finansielle sager hos Forbrugerombudsmanden (Reserva-

tionsbev.) ................................................................................. - -

8.22. Erhvervs- og sikkerhedsforhold
41. Sikkerhedsstyrelsen (tekstanm. 102) (Driftsbev.) .................. 67,9 -
42. Tilskud til Ædelmetalkontrollen mv. ..................................... 1,0 -
43. Akkreditering .......................................................................... 2,1 -

8.23. Finansielt tilsyn
01. Finanstilsynet (Driftsbev.) ...................................................... - -
02. Forskellige indtægter under Finanstilsynet ............................ - -
03. Indtægter vedr. risikopræmie for terrorforsikring .................. - 16,8
04. Krisehåndteringsopgaver i Finansiel Stabilitet (Reservations-

bev.) ......................................................................................... 16,1 16,1
05. Tab på Kreditpakken samt tabsgaranti vedr. Roskilde Bank

A/S ........................................................................................... - -
06. Indtægter fra Bankpakken og Kreditpakken .......................... - -

8.25. Nordsøfonden mv.
02. Nedlukning af anlæg til olie- og gasproduktion (statsgaranti-

er) (tekstanm. 121) .................................................................. - -
03. Udbytte fra Nordsøfonden (tekstanm. 124) ........................... - -
04. Omdannelse af Nordsøenheden til selvstændig offentlig

virksomhed .............................................................................. - -
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 Erhvervsfremme

8.31. Fællesudgifter
05. Tilskud til standardisering mv. ............................................... 22,1 -

8.32. Erhvervsudvikling, iværksætteri og innovation
04. Markedsmodningsfonden (Reservationsbev.) ........................ - -
08. Iværksætteri- og innovationsinitiativer (tekstanm. 100, 131

og 133) .................................................................................... 55,1 -
09. Væksthusene og grønt iværksætterhus (Reservationsbev.) ... 4,0 -
10. Design (tekstanm. 133) ........................................................... 32,8 -
14. Hjemmeservice (Lovbunden) ................................................. - -
15. Reserve til grøn omstillingsfond (tekstanm. 122) (Reserva-

tionsbev.) ................................................................................. - -
16. Pulje til teknologiudvikling og investeringsstøtte til shred-

dervirksomheder (Reservationsbev.) ...................................... - -
17. Digital Hub Denmark (tekstanm. 132) (Reservationsbev.) ... 22,6 -
18. National organisation til fremme af kliniske forsøg i Dan-

mark (Reservationsbev.) ......................................................... 4,5 -
19. Pulje under Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse (Reserva-

tionsbev.) ................................................................................. 345,8 -

8.33. Vækstfinansiering
15. Vækstfonden ........................................................................... 86,4 -
16. EKF Danmarks Eksportkredit (tekstanm. 4 og 8) ................. - 42,0
17. Ordninger under EKF Danmarks Eksportkredit .................... 1,1 5,1
19. Afvikling af ophørte tilskuds-, garanti- og støtteordninger .. - -
22. Afvikling af diverse lån mv. (administreret af Udbetaling

Danmark) ................................................................................. - -
24. Den Nordiske Investeringsbank ............................................. - 87,0
25. Danmarks Grønne Investeringsfond ....................................... - -
26. Udbytte - Vækstfonden og EKF Danmarks Eksportkredit ... - 340,0

8.34. Markedsføring af Danmark
01. Markedsføring af Danmark (Reservationsbev.) ..................... 18,8 -
02. Turismeinitiativer (tekstanm. 101) ......................................... 191,5 -
03. Danmarks deltagelse i verdensudstillinger (Reservationsbev.) 7,7 -

8.35. Regionaludvikling
01. Regionaludvikling mv. (tekstanm. 107) (Reservationsbev.) . 521,6 503,4
06. Regional erhvervsudvikling .................................................... - -
07. Støtte til udvikling af landdistrikterne under landdistriktspro-

grammet (Reservationsbev.) ................................................... 64,5 65,3
08. Støtte til udvikling af landdistrikterne under Fiskeriudvik-

lingsprogrammet (Reservationsbev.) ...................................... 17,2 8,1
09. Pulje til forsøgsvirksomhed i landdistrikterne (tekstanm.

125) (Reservationsbev.) .......................................................... 23,8 -
11. Lån og garantier vedr. landdistrikter mv. .............................. - 1,0
12. Afskrivninger på lån vedrørende landdistrikter mv. .............. 1,0 -
14. Digital adgang til oplysninger ifm. ejendomshandel (DIA-

DEM) (Driftsbev.) .................................................................. - -
17. Testcenter for hustandsvindmøller (Reservationsbev.) .......... - -
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 Søfart

8.71. Søfart
01. Søfartsstyrelsen (tekstanm. 6, 7 og 10) (Driftsbev.) ............. 243,7 -
02. Den Maritime Havarikommission (Driftsbev.) ...................... 4,3 -
03. Registreringsafgift for skibe ................................................... - 0,1
11. Velfærdsforanstaltninger, forsikring mv. (Lovbunden) ......... 2,3 -
15. Forskellige tilskud ................................................................... 5,4 -

C. Tekstanmærkninger.

Dispositionsrammer mv.

Nr. 2. ad 08.21.01. og 08.21.02.
Forbrugerombudsmanden bemyndiges til årligt inden for en samlet overgrænse på 3 mio. kr.

at afholde omkostninger, heraf højst 2/3 som lønsum, i forbindelse med lov om betalinger til
advokatbistand, til egne lønomkostninger og til sagkyndig bistand vedrørende tilsynet med lovens
overholdelse. De nævnte omkostninger afholdes mod tilsvarende indtægter i henhold til lov om
betalinger.

Nr. 4. ad 08.33.16.
EKF Danmarks Eksportkredit bemyndiges til at stille garantikapital til rådighed for Eksport

Kredit Finansiering A/S (EKF A/S), således at den ansvarlige kapital i EKF A/S løbende kan
holdes på et passende niveau i forhold til selskabets balance. Garantikapitalen holdes inden for
et loft på 2,0 mia. kr. Samtidig bemyndiges EKF Danmarks Eksportkredit til alternativt at yde
lån til EKF A/S eller indestå herfor, i det omfang dette er nødvendigt for at finansiere selskabets
kortfristede likviditetsbehov. Eventuel lånefinansiering begrænses til maksimalt 5,0 mio. kr. inden
for ovennævnte rammebeløb.

Nr. 6. ad 08.71.01.
Erhvervsministeren bemyndiges til at stille garanti for og i givet fald betale driftsudgifter i

forbindelse med eftersøgning af skibe og redning af disses besætning og passagerer i alle far-
vande, bortset fra danske og grønlandske, samt til at erstatte eventuelle økonomiske tab for ejeren
eller brugeren som følge af beskadigelse eller tab af de til sådan eftersøgning og redning rekvi-
rerede luftfartøjer, skibe mv.

Nr. 7. ad 08.71.01.
Erhvervsministeren bemyndiges til at stille garanti for og i givet fald afholde driftsudgifter i

forbindelse med iværksættelse af foranstaltninger, som måtte blive besluttet, hvor sejladssikker-
heden kun kan sikres i de danske farvande ved fjernelse af genstande, der skønnes at være til
umiddelbar fare for sejladsen.

Nr. 8. ad 08.33.16.
EKF Danmarks Eksportkredit bemyndiges til at forlænge den eksisterende eksportlåneordning

til 31. december 2025, herunder at tilbyde lån til eksportforretninger med under to års kredittid
samt til drift og oparbejdning i forbindelse med internationalisering. Endvidere kan EKF Dan-
marks Eksportkredit optage genudlån til eksisterende lån i porteføljen, herunder også efter 2025,
hvilket bl.a. indebærer, at EKF Danmarks Eksportkredit kan tilbyde låntagere bedre mulighed for
førtidsindfrielse af lån.

Stk. 2. Eksportlåneordningen finansieres via den statslige genudlånsordning inden for en lå-
neramme på 25 mia. kr.
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Stk. 3. Eksportlåneordningen hører fra 1. januar 2016 under EKF Danmarks Eksportkredit.

Nr. 10. ad 08.71.01.
Erhvervsministeren bemyndiges til at indgå flerårige aftaler, der indebærer indgåelse af for-

pligtelse eller skabelse af fordring med udgifts- eller indtægtsvirkning i et senere finansår samt
til at yde forskudsbetalinger i forbindelse hermed mod umiddelbar optagelse af forskudsbetalingen
i bevillingsregnskabet.

Nr. 13. ad 08.21.41.
I henhold til art. 36, stk. 1 og 4 samt art. 37, stk. 2, i Aftale om en fælles patentdomstol, som

er tiltrådt af Danmark ved lov nr. 551 af 2. juni 2014, samt med henblik på at supplere lov nr.
1548 om ændring af varemærkeloven og forskellige andre love af 13. december 2016, bemyndiges
erhvervsministeren til at lade Patent- og Varemærkestyrelsen finansiere halvdelen af den danske
andel af etablerings- og driftsomkostninger forbundet med Den fælles Patentdomstol i en over-
gangsperiode på 7 år fra og med det år, hvor Aftale om en fælles patentdomstol træder i kraft i
henhold til denne aftales artikel 89, stk. 1, indtil domstolen er selvfinansieret.

Materielle bestemmelser.

Nr. 100. ad 08.32.08.
Erhvervsministeren bemyndiges til at fordele det disponible overskud på i alt 9.950.655 kr.

hidrørende fra erindringsmønten i anledning af Hendes Majestæt Dronningens 75 års fødselsdag
den 16. april 2015 og erindringsmønten i anledning af Hendes Majestæt Dronningens 70 års
fødselsdag den 16. april 2010. Fordelingen sker med 5.000.000 kr. til etablering af en pulje i regi
af Dialogforum for samfundsansvar og vækst med henblik på socialøkonomiske tiltag inden for
Dialogforums formålsangivelse, og resten indgår i en pulje til iværksætteri, der udmøntes efter
ansøgning.

Stk. 2. Erhvervsministeren fastsætter nærmere regler for administration af de i stk. 1 nævnte
puljer til henholdsvis socialøkonomiske tiltag og iværksætteri, herunder kriterier for udvælgelse
af projekter, bestemmelser om regnskab og revision samt om bestemmelser om tilbagebetaling,
endelighed og afvisning af ansøgninger.

Stk. 3. Der er i forbindelse hermed adgang til at optage indtægter og afholde udgifter, der
afviger fra de på kontoen budgetterede, med henblik på optagelse i senere finansår, dog således,
at indtægter og udgifter modsvarer hinanden i det enkelte finansår.

Nr. 101. ad 08.21.04. og 08.34.02.
Erhvervsministeren bemyndiges til at fastsætte regler for bevillingens anvendelse, herunder

for ydelse af tilskud, for regnskab og revision samt tilbagebetaling, endelighed og afvisning af
ansøgninger.

Nr. 102. ad 08.22.41.
Erhvervsministeren bemyndiges til i 2019 i henhold til § 29 lov om sikkerhed for gasanlæg,

gasinstallationer og gasmateriel (gassikkerhedsloven), jf. Lov nr. 61 af 30. januar 2018, at op-
kræve en afgift fra gasdistributionsselskaberne på 7,8 mio. kr. til dækning af Sikkerhedsstyrelsens
udgifter på gasområdet, i det omfang disse ikke dækkes på anden måde.

Nr. 107. ad 08.35.01.
Erhvervsministeren kan til EU-Kommissionen eller forvaltnings- eller attesteringsmyndighe-

der foretage tilbagebetalinger af tilskud, som ministeren har opkrævet fra tilskudsmodtagere i si-
tuationer, hvor udgifter ikke er støtteberettigede fra EU's regional- eller socialfonde samt Globa-
liseringsfonden. Erhvervsministeren kan endvidere til EU-Kommissionen eller forvaltnings- eller
attesteringsmyndigheder foretage tilbagebetalinger af tilskud, der med hjemmel i forordningernes
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bestemmelser kræves tilbagebetalt fra Danmark. Udgifter til tilbagebetalinger af tilskud finansi-
eres i udgangspunktet inden for § 8. Erhvervsministeriet.

Stk. 2. Erhvervsministeren bemyndiges til at kunne kræve garanti for tilbagebetaling af ud-
betalinger af EU- og statstilskud.

Nr. 120.
I forbindelse med Erhvervsministeriets ydelse af tilskud til selvejende institutioner, herunder

foreninger og fonde mv., bemyndiges erhvervsministeren til at udstede revisionsinstrukser for
revisor ved de pågældende institutioner.

Nr. 121. ad 08.25.02.
Erhvervsministeren bemyndiges til i forbindelse med statens indtræden i Dansk Undergrunds

Consortium (DUC) og statens deltagelse i øvrige kulbrintelicenser at stille en statsgaranti vedrø-
rende Nordsøfondens afholdelse af sin andel af de samlede udgifter til afvikling og bortfjernelse
af anlæg, herunder platforme og andre indretninger, der anvendes til produktion af olie og gas.

Nr. 122. ad 08.32.15.
Regioner, regionskommuner og kommuner kan, inden for rammerne af EU's statsstøtteregler,

medfinansiere de projekter, hvortil Grøn Omstillingsfond har tildelt midler.

Nr. 124. ad 08.25.03.
Erhvervsministeren bemyndiges til i 2019 at overføre 30,0 mio. kr. af Nordsøfondens ind-

tægter til den selvstændige offentlige virksomhed Nordsøenheden til dækning af Nordsøenhedens
udgifter til administration af Nordsøfonden. Overførslen til Nordsøenheden sker, før Nordsøfon-
dens udbytte overføres til staten.

Nr. 125. ad 08.35.09.
Erhvervsministeren bemyndiges til at fastsætte regler for bevillingens anvendelse, herunder

ydelse af tilskud, for tilskudsadministration, herunder at træffe bestemmelser om vilkår for til-
skud, tilbagebetaling, regnskab, revision og rapportering, samt tilsyn og kontrol mv.

Nr. 128.
I tilknytning til gældende bestemmelser om erhvervsfremme i kommuner, jf. § 13 i lovbe-

kendtgørelse nr. 820 af 28. juli 2016 om erhvervsfremme og regional udvikling, kan kommuner
i forbindelse med Erhvervsministeriets finansiering af et dansk værtskab for Grand Départ, Tour
de France i Danmark i 2019 eller senere yde medfinansiering hertil.

Nr. 130. ad 08.21.01.
Erhvervsministeren bemyndiges til i 2019 i henhold til § 10 i lov om vandsektorens organi-

sering og økonomiske forhold, jf. lov nr. 469 af 12. juni 2009 med senere ændringer, at opkræve
et samlet afgiftsbeløb på 12,3 mio. kr. til dækning af udgifter forbundet med Forsyningssekreta-
riatets drift og opgavevaretagelse.

Stk. 2. Det samlede afgiftsbeløb kan reguleres på tillægsbevillingsloven.

Nr. 131. ad 08.32.08.
Fonden for Entreprenørskab bemyndiges til inden for formålsangivelsen i sin vedtægt at

disponere modtagne statsmidler som tilskud til eksterne parter i forbindelse med aktiviteter, der
understøtter Teknologipagtens formål. Som led i sin tilskudsforvaltning skal fonden opstille til-
delingskriterier og foretage annoncering om tilskudsmuligheden. Fondens afgørelser vedrørende
udvælgelsen af tilskudsmodtagere er endelige og kan ikke påklages til anden administrativ myn-
dighed.
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Nr. 132. ad 08.32.17.
Foreningen Digital Hub Denmark bemyndiges til inden for formålsangivelsen i sin vedtægt

at disponere modtagne statsmidler som tilskud til eksterne parter i forbindelse med aktiviteter,
der understøtter foreningens formål. Som led i sin tilskudsforvaltning skal foreningen opstille
tildelingskriterier og foretage annoncering om tilskudsmuligheden. Foreningens afgørelser ved-
rørende udvælgelsen af tilskudsmodtagere er endelige og kan ikke påklages til anden admini-
strativ myndighed.

Nr. 133. ad 08.32.08. og 08.32.10.
Erhvervsministeren bemyndiges til at fordele et overskud på i alt 9,5 mio. kr. hidrørende fra

erindringsmønten i anledning af Regentparrets guldbryllup. Der udmøntes 2,8 mio. kr. til en pulje
til indsatser i regi af Rådet for Samfundsansvar og Verdensmål, 3,2 mio. kr. til INDEX:Award
2019, 0,5 mio. kr. til Global Entrepreneurship Week 2018, 2,0 mio. kr. til BLAST Pro Series
2018, 0,5 mio. kr. til foreningen Støt Soldater & Pårørende og 0,5 mio. kr. til Familieplejen
Bornholm.

Stk. 2. Erhvervsministeren fastsætter nærmere regler for administration af den i stk. 1 nævnte
pulje til indsatser i regi af Rådet for Samfundsansvar og Verdensmål, herunder kriterier for an-
noncering af tilskudsmuligheden, udvælgelse af projekter, bestemmelser om regnskab og revision
samt bestemmelser om tilbagebetaling, og afvisning af ansøgninger.
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Erhvervsministeriet analyserer de langsigtede erhvervspolitiske forhold og arbejder for at
etablere optimale vækstbetingelser og strukturer til gavn for virksomheder. Erhvervsministeriet
fastlægger og administrerer en række grundlæggende rammebetingelser for erhvervsudviklingen
og overvåger, analyserer og bidrager til politikudvikling inden for områder, der er centrale for
væksten i dansk økonomi og dermed grundlaget for den fremtidige velfærd.

Erhvervsministeriet bidrager endvidere til udformning af erhvervspolitikken, herunder bl.a.
på det finansielle område.

Erhvervsministeriet deltager i det internationale økonomisk-politiske samarbejde, ikke mindst
i EU.

Yderligere oplysninger om ministeriet kan findes på www.em.dk.

Ministeriet består af departementet og syv styrelser: Erhvervsstyrelsen, Finanstilsynet, Kon-
kurrence- og Forbrugerstyrelsen, Nævnenes Hus, Patent- og Varemærkestyrelsen, Sikkerhedssty-
relsen og Søfartsstyrelsen, samt en række særlige institutioner, herunder Vækstfonden, EKF
Danmarks Eksportkredit, Finansiel Stabilitet, Nordsøfonden, DanPilot og VisitDenmark.

Der er fastlagt en arbejdsdeling mellem departementet og styrelserne, hvorefter departementet
skal yde bistand til ministeriets ledelse med hovedvægten på rådgivnings-, planlægnings-, ud-
viklings-, koordinerings- og styringsopgaver, mens styrelserne, ud over at varetage sagsbehand-
ling i medfør af deres regelgrundlag, bl.a. skal medvirke til det lovforberedende arbejde på
grundlag af deres fagkundskab på de enkelte sagsområder.

Flerårsbudget:
Mio. kr. 2016 2017 2018 F 2020 2021 2022

Udgifter under delloft for driftsudgifter:

Nettotal ....................................................... 1.409,7 1.555,9 1.455,2 1.449,3 1.361,5 1.246,9 1.197,6
Udgift ......................................................... 3.023,9 2.980,2 3.007,3 2.897,0 2.582,2 2.227,1 2.170,2
Indtægt ....................................................... 1.614,2 1.424,3 1.552,1 1.447,7 1.220,7 980,2 972,6

Specifikation af nettotal:

Fællesudgifter ........................................... 179,4 140,4 170,3 -413,1 -416,7 -424,1 -373,9
8.11. Centralstyrelsen ............................. 179,4 140,4 170,3 -413,1 -416,7 -424,1 -373,9

Erhvervsregulering .................................. 650,9 794,8 723,8 787,9 705,5 673,2 616,6
8.21. Erhvervsregulering og -regi-

strering, konkurrence og for-
brugerbeskyttelse og -oplys-
ning ................................................ 632,6 726,2 650,3 716,9 635,9 605,0 549,6

8.22. Erhvervs- og sikkerhedsforhold .... 21,1 73,6 73,5 71,0 69,6 68,2 67,0
8.23. Finansielt tilsyn ............................. -2,7 -5,1 - - - - -
8.25. Nordsøfonden mv. ......................... - - - - - - -

Erhvervsfremme ....................................... 337,4 358,5 299,5 818,8 816,9 746,7 710,7
8.31. Fællesudgifter ................................ 25,5 20,1 20,4 22,1 22,6 23,1 23,1
8.32. Erhvervsudvikling, iværksætte-

ri og innovation ............................. 116,7 124,2 93,0 464,8 446,3 446,8 420,2
8.33. Vækstfinansiering .......................... 33,3 53,0 9,6 82,4 100,6 44,5 44,5
8.34. Markedsføring af Danmark .......... 119,6 138,8 145,7 218,0 216,0 197,9 192,5
8.35. Regionaludvikling ......................... 42,4 22,5 30,8 31,5 31,4 34,4 30,4

Søfart ......................................................... 242,0 262,3 261,6 255,7 255,8 251,1 244,2
8.71. Søfart ............................................. 242,0 262,3 261,6 255,7 255,8 251,1 244,2

Udgifter uden for udgiftsloft:

Nettotal ....................................................... 2.320,8 -283,3 -131,4 -209,0 -233,0 -155,0 -159,0
Udgift ......................................................... 2.615,3 -0,1 - - - - -
Indtægt ....................................................... 294,5 283,2 131,4 209,0 233,0 155,0 159,0

http://www.em.dk
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Specifikation af nettotal:

Erhvervsregulering .................................. 2.414,9 -75,0 -79,4 -79,0 -99,0 -19,0 -19,0
8.21. Erhvervsregulering og -regi-

strering, konkurrence og for-
brugerbeskyttelse og -oplys-
ning ................................................ -120,0 -60,0 -62,8 -62,2 -82,2 -2,2 -2,2

8.23. Finansielt tilsyn ............................. 2.534,9 -15,0 -16,6 -16,8 -16,8 -16,8 -16,8

Erhvervsfremme ....................................... -94,1 -208,3 -52,0 -130,0 -134,0 -136,0 -140,0
8.33. Vækstfinansiering .......................... -92,7 -206,9 -51,0 -129,0 -133,0 -135,0 -139,0
8.35. Regionaludvikling ......................... -1,4 -1,4 -1,0 -1,0 -1,0 -1,0 -1,0

Indtægtsbudget:

Nettotal ....................................................... -0,5 851,1 640,1 340,1 840,1 200,1 200,1
Indtægt ....................................................... -0,5 851,1 640,1 340,1 840,1 200,1 200,1

Specifikation af nettotal:

Erhvervsregulering .................................. - 600,0 300,0 - - - -
8.23. Finansielt tilsyn ............................. - - - - - - -
8.25. Nordsøfonden mv. ......................... - 600,0 300,0 - - - -

Erhvervsfremme ....................................... - 250,0 340,0 340,0 840,0 200,0 200,0
8.33. Vækstfinansiering .......................... - 250,0 340,0 340,0 840,0 200,0 200,0

Søfart ......................................................... -0,5 1,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
8.71. Søfart ............................................. -0,5 1,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1

Nedenfor er opført en oversigt over ministerområdets hovedkonti med angivelse af, om kontoen
er omfattet af det statslige udgiftsloft:

Udgifter under delloft for driftsudgifter: 8.11.01. Departementet (Driftsbev.)  
8.11.79. Reserver og budgetregulering

(Reservationsbev.)  
8.21.01. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen

(tekstanm. 2 og 130) (Driftsbev.)  
8.21.02. Forskellige indtægter under Konkurren-

ce- og Forbrugerstyrelsen (tekstanm. 2)  
8.21.03. Tilskud til Dansk Varefakta Nævn

(Reservationsbev.)  
8.21.04. Forbrugerrådet Tænk (tekstanm. 101)  
8.21.10. Nævnenes Hus (Driftsbev.)  
8.21.14. Forskellige indtægter og udgifter under

Nævnenes Hus  
8.21.20. Erhvervsstyrelsen (Driftsbev.)  
8.21.21. Styrket virksomhedskontrol (Driftsbev.)  
8.21.25. Forskellige indtægter under Erhvervssty-

relsen  
8.21.31. Vejnings- og målingsfonden  
8.21.41. Patent- og Varemærkestyrelsen (tekst-

anm. 13) (Statsvirksomhed)  
8.21.79. Finansielle sager hos Forbrugerombuds-

manden (Reservationsbev.)  
8.22.41. Sikkerhedsstyrelsen (tekstanm. 102)

(Driftsbev.)  
8.22.42. Tilskud til Ædelmetalkontrollen mv.  
8.22.43. Akkreditering  
8.23.01. Finanstilsynet (Driftsbev.)  
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8.23.02. Forskellige indtægter under Finanstilsy-
net  

8.23.04. Krisehåndteringsopgaver i Finansiel Sta-
bilitet (Reservationsbev.)  

8.25.02. Nedlukning af anlæg til olie- og gaspro-
duktion (statsgarantier) (tekstanm. 121)  

8.25.04. Omdannelse af Nordsøenheden til selv-
stændig offentlig virksomhed  

8.31.05. Tilskud til standardisering mv.  
 8.32.04. Markedsmodningsfonden

(Reservationsbev.)  
8.32.08. Iværksætteri- og innovationsinitiativer

(tekstanm. 100, 131 og 133)  
8.32.09. Væksthusene og grønt iværksætterhus

(Reservationsbev.)  
8.32.10. Design (tekstanm. 133)  
8.32.14. Hjemmeservice (Lovbunden)  
8.32.15. Reserve til grøn omstillingsfond (tekst-

anm. 122) (Reservationsbev.)  
8.32.16. Pulje til teknologiudvikling og investe-

ringsstøtte til shreddervirksomheder
(Reservationsbev.)  

8.32.17. Digital Hub Denmark (tekstanm. 132)
(Reservationsbev.)  

8.32.18. National organisation til fremme af klini-
ske forsøg i Danmark (Reservationsbev.)  

8.32.19. Pulje under Danmarks Erhvervsfremme-
bestyrelse (Reservationsbev.)  

8.33.15. Vækstfonden  
8.33.17. Ordninger under EKF Danmarks Eks-

portkredit  
8.33.19. Afvikling af ophørte tilskuds-, garanti-

og støtteordninger  
8.33.22. Afvikling af diverse lån mv. (administre-

ret af Udbetaling Danmark)  
8.34.01. Markedsføring af Danmark

(Reservationsbev.)  
8.34.02. Turismeinitiativer (tekstanm. 101)  
8.34.03. Danmarks deltagelse i verdensudstillin-

ger (Reservationsbev.)  
8.35.01. Regionaludvikling mv. (tekstanm. 107)

(Reservationsbev.)  
8.35.06. Regional erhvervsudvikling  
8.35.07. Støtte til udvikling af landdistrikterne

 under landdistriktsprogrammet
(Reservationsbev.)  

8.35.08. Støtte til udvikling af landdistrikterne
 under Fiskeriudviklingsprogrammet

(Reservationsbev.)  
8.35.09. Pulje til forsøgsvirksomhed i landdistrik-

terne (tekstanm. 125) (Reservationsbev.)  
8.35.12. Afskrivninger på lån vedrørende landdi-

strikter mv.  
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8.35.14. Digital adgang til oplysninger ifm. ejen-
domshandel (DIADEM) (Driftsbev.)  

8.35.17. Testcenter for hustandsvindmøller
(Reservationsbev.)  

8.71.01. Søfartsstyrelsen (tekstanm. 6, 7 og 10)
(Driftsbev.)  

8.71.02. Den Maritime Havarikommission
(Driftsbev.)  

8.71.11. Velfærdsforanstaltninger, forsikring mv.
(Lovbunden)  

8.71.15. Forskellige tilskud  

Udgifter uden for udgiftsloft: 8.21.05. Stormflod og stormfald (Lovbunden)  
8.23.03. Indtægter vedr. risikopræmie for terror-

forsikring  
8.23.05. Tab på Kreditpakken samt tabsgaranti

vedr. Roskilde Bank A/S  
8.33.16. EKF Danmarks Eksportkredit (tekstanm.

4 og 8)  
8.33.24. Den Nordiske Investeringsbank  
8.33.25. Danmarks Grønne Investeringsfond  
8.35.11. Lån og garantier vedr. landdistrikter mv.  

Indtægtsbudget:
8.23.06. Indtægter fra Bankpakken og Kreditpak-

ken  
8.25.03. Udbytte fra Nordsøfonden (tekstanm.

124)  
8.33.26. Udbytte - Vækstfonden og EKF Dan-

marks Eksportkredit  
8.71.03. Registreringsafgift for skibe  
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Artsoversigt:
Mio. kr. 2016 2017 2018 F 2020 2021 2022

Bevilling i alt ............................................. 3.817,6 445,8 702,7 920,0 308,3 911,7 858,4
Årets resultat .............................................. -86,5 -24,3 -19,0 -19,8 -19,9 -19,9 -19,9

Aktivitet i alt .............................................. 3.731,0 421,5 683,7 900,2 288,4 891,8 838,5
Udgift ..................................................... 5.639,2 2.980,1 3.007,3 2.897,0 2.582,2 2.227,1 2.170,2
Indtægt ................................................... 1.908,2 2.558,6 2.323,6 1.996,8 2.293,8 1.335,3 1.331,7

Specifikation af aktivitet i alt:
Driftsposter:

Udgift ..................................................... 1.918,6 2.009,0 1.939,2 2.023,8 1.934,6 1.896,1 1.828,8
Indtægt ................................................... 885,2 925,5 801,6 785,8 777,9 780,3 781,4

Interne statslige overførsler:
Udgift ..................................................... 17,2 18,1 37,9 39,5 38,0 37,9 37,6
Indtægt ................................................... 18,9 17,4 43,6 48,8 47,7 47,2 47,3

Øvrige overførsler:
Udgift ..................................................... 2.404,0 940,4 1.006,6 812,1 588,2 272,0 282,7
Indtægt ................................................... 735,9 586,0 726,1 631,9 411,7 169,3 160,5

Finansielle poster:
Udgift ..................................................... 2.575,2 22,5 23,6 21,6 21,4 21,1 21,1
Indtægt ................................................... 87,5 936,4 660,3 427,3 929,5 289,5 289,5

Kapitalposter:
Udgift ..................................................... -1.275,8 -9,8 - - - - -
Indtægt ................................................... 180,7 93,3 92,0 103,0 127,0 49,0 53,0

Erhvervsministeriet har ansvaret for administration af Den Europæiske Fond for Regional
Udvikling og Den Europæiske Socialfond i Danmark.

Nedenstående oversigt viser EU-tilskudsmidlernes forventede udbetalinger fra Social- og
Regionalfonden i 2017-2022 på baggrund af programperioden 2007-2013.

Nedenstående oversigt viser EU-tilskudsmidlernes forventede udbetalinger fra Social- og
Regionalfonden i 2017-2022 på baggrund af programperioden 2014-2020.

Forventede udbetalinger fra EU

Mio. kr. R B F BO 1 BO 2 BO 3
2017 2018 2019 2020 2021 2022

Programperiode 2007-2013
Regional konkurrenceevne og
beskæftigelse "Innovation og
viden" ................................ 94,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
"Flere og bedre job"......... 94,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

I alt.................................... 189,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Forventede udbetalinger fra EU

Mio. kr. R B F BO 1 BO 2 BO 3
2017 2018 2019 2020 2021 2022

Programperiode 2014-2020
"Regionalfonden" ............. 144,0 286,9 312,9 235,0 236,0 244,0
"Socialfonden" .................. 123,2 254,1 321,8 242,0 248,0 253,0

I alt.................................... 267,2 540,9 634,7 477,0 484,0 497,0
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Standardkontooversigt:
Mio. kr. 2016 2017 2018 F 2020 2021 2022

Driftsposter ................................................. 1.033,4 1.083,5 1.137,6 1.238,0 1.156,7 1.115,8 1.047,4
11. Salg af varer ....................................... 73,0 52,9 68,6 62,1 57,0 57,9 57,8
12. Internt statsligt salg af varer og

tjenesteydelser ..................................... - 24,9 7,4 7,9 7,9 7,9 7,9
13. Kontrolafgifter og gebyrer ................. 719,3 697,4 700,9 703,6 700,7 702,2 703,4
15. Vareforbrug af lagre ........................... 1,1 -0,6 - - - - -
16. Husleje, leje af arealer, leasing .......... 91,3 85,4 89,3 88,2 88,5 89,2 89,5
17. Internt statsligt køb af varer og

tjenester ............................................... - 61,2 7,4 7,9 7,9 7,9 7,9
18. Lønninger / personaleomkostninger ... 1.088,2 1.154,9 1.173,2 1.229,1 1.189,1 1.151,8 1.110,3
19. Fradrag for anlægsløn ......................... - -0,7 - - - - -
20. Af- og nedskrivninger ........................ 93,6 73,8 79,4 93,6 93,3 88,7 88,1
21. Andre driftsindtægter .......................... 23,3 19,5 9,7 7,2 7,2 7,2 7,2
22. Andre ordinære driftsomkostninger ... 644,3 634,8 589,9 605,0 555,8 558,5 533,0
28. Ekstraordinære indtægter .................... 69,6 130,9 15,0 5,0 5,1 5,1 5,1
29. Ekstraordinære omkostninger ............. 0,0 0,0 - - - - -

Interne statslige overførsler ....................... -1,7 0,7 -5,7 -9,3 -9,7 -9,3 -9,7
33. Interne statslige overførsels-

indtægter ............................................. 18,9 17,4 43,6 48,8 47,7 47,2 47,3
43. Interne statslige overførsels-

udgifter ................................................ 17,2 18,1 37,9 39,5 38,0 37,9 37,6

Øvrige overførsler ...................................... 1.668,1 354,4 280,5 180,2 176,5 102,7 122,2
30. Skatter og afgifter ............................... 42,7 41,7 37,3 37,4 37,3 37,3 37,3
31. Overførselsindtægter fra EU .............. 688,3 515,8 668,4 571,0 353,5 111,1 102,3
34. Øvrige overførselsindtægter ............... 4,9 28,5 20,4 23,5 20,9 20,9 20,9
41. Overførselsudgifter til EU og

øvrige udland ...................................... 1,8 4,4 2,1 3,0 3,0 3,0 3,0
44. Tilskud til personer ............................. 5,3 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5
45. Tilskud til erhverv .............................. 1.639,5 331,5 220,9 616,6 620,3 549,7 522,2
46. Tilskud til anden virksomhed og

investeringstilskud .............................. 757,3 600,0 783,3 803,1 576,8 334,8 373,0
49. Reserver og budgetregulering ............ - - -4,2 -615,1 -616,4 -620,0 -620,0

Finansielle poster ....................................... 2.487,7 -914,0 -636,7 -405,7 -908,1 -268,4 -268,4
25. Finansielle indtægter ........................... 87,5 936,4 660,3 427,3 929,5 289,5 289,5
26. Finansielle omkostninger .................... 2.575,2 22,5 23,6 21,6 21,4 21,1 21,1

Kapitalposter .............................................. -1.370,0 -78,7 -73,0 -83,2 -107,1 -29,1 -33,1
54. Statslige udlån, tilgang ....................... 0,6 1,0 - - - - -
55. Statslige udlån, afgang ....................... 143,8 87,7 61,0 61,0 81,0 1,0 1,0
58. Værdipapirer, tilgang .......................... -1.276,4 -10,8 - - - - -
59. Værdipapirer, afgang .......................... 36,9 5,5 31,0 42,0 46,0 48,0 52,0
74. Fri egenkapital (budgettering af

årets resultat) ....................................... -86,5 -24,3 -19,0 -19,8 -19,9 -19,9 -19,9

I alt ............................................................. 3.817,6 445,8 702,7 920,0 308,3 911,7 858,4

Videreførselsoversigt, inkl. overført overskud:

Beholdning primo 2018 ............................................ 240,1 - - 117,7

 Mio. kr.

Drifts-
bevilling

Statsvirk-
somhed

Anlægs-
bevilling

Reserva-
tions-

bevilling
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Fællesudgifter

08.11. Centralstyrelsen
Herunder hører Departementet og fælleskontoen Reserver og budgetregulering.

08.11.01. Departementet (Driftsbev.)

1. Budgetoversigt 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Nettoudgiftsbevilling ................................... 167,7 137,1 159,5 182,0 179,7 175,9 170,6

Indtægt ......................................................... 10,7 7,6 4,7 5,0 3,5 3,5 3,5
Udgift ........................................................... 190,1 147,9 164,2 187,0 183,2 179,4 174,1

Årets resultat ............................................... -11,7 -3,3 -  - - - -

10. Almindelig virksomhed
Udgift .................................................... 186,3 143,6 160,9 184,7 180,9 177,1 171,8
Indtægt .................................................. 9,2 2,6 3,7 5,0 3,5 3,5 3,5

30. Danske eksperter ved EU-Kom-
 missionen

Udgift .................................................... 2,2 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3

50. Midlertidig task force
Udgift .................................................... - 0,0 - - - - -
Indtægt .................................................. - 2,5 - - - - -

90. Indtægtsdækket virksomhed
Udgift .................................................... 1,6 2,0 1,0 - - - -
Indtægt .................................................. 1,5 2,4 1,0 - - - -

3. Hovedformål og lovgrundlag

Virksomhedsstruktur
08.11.01. Departementet, CVR-nr. 10092485, er virksomhedsbærende hovedkonto. I virksomhe-
dens balance, og dermed i finansieringsoversigten, indgår følgende hovedkonti:

08.71.02. Den Maritime Havarikommission

Departementet varetager den overordnede ledelse og styring af ministeriet. Departementet har
det overordnede ansvar for ministeriets policyudvikling, ministerbetjening og koncernstyring samt
juridisk vejledning, herunder bl.a. om statsstøtte.

Departementet bistår ministeren med at udforme erhvervs- og vækstpolitikken, erhvervs- og
forbrugerreguleringen, rammerne for vækst og udvikling i hele landet samt politikken på det fi-
nansielle område med henblik på at sikre finansiel stabilitet og god adgang til finansiering, kapital
og forsikrings og pensionsdækning.

Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres Beskrivelse

BV 2.2.9 Der er adgang til at overføre løn- og driftsmidler inden for aktivitets-
området.
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Departementet er i tæt dialog med andre offentlige myndigheder, virksomheder og interes-
seorganisationer. På den måde bidrager departementet til at udvikle erhvervslivets vækstvilkår
og samordne regeringens vækstpolitik.

Det er også departementets opgave at hjælpe regeringen og Folketinget med at opnå det
nødvendige vidensgrundlag for lovgivning og politiske beslutninger. Det sker f.eks. ved at udar-
bejde vækst- og erhvervsøkonomiske analyser og redegørelser, ved at overvåge og analysere er-
hvervslivets konkurrenceevne og vækstvilkår samt at forberede grundlaget for europapolitiske
beslutninger. Departementet sikrer - i samarbejde med styrelserne - en effektiv og korrekt opga-
veløsning i overensstemmelse med ministerens og regeringens ønsker om en effektiv admini-
stration og forvaltning af ministeriets ressourcer.

Departementet overvåger de finansielle markeder og løser opgaver i relation til, at erhvervs-
ministeren som Kgl. Bankkommissær varetager forbindelsen til Danmarks Nationalbank.

Erhvervsministeren er Danmarks repræsentant i Den Europæiske Investeringsbank og Den
Europæiske Bank for Udvikling og Genopbygning, og det løbende bestyrelsesarbejde forestås af
repræsentanter fra Erhvervsministeriet.

Departementet varetager herudover opgaver i OECD, og departementet har ansvaret for
Danmarks bidrag til Den Nordiske Investeringsbank.

Erhvervsministeriet har under betingelserne opstillet i akt. 113 af juni 2017 mulighed for at
stifte og deltage i et interessentskab for afholdelse af Tour de Frances Grand Départ i Danmark
med de økonomiske forpligtelser, der er forbundet hermed. Der er mulighed for at stifte og del-
tage i interessentskabet i perioden 2018-2021, således interessentskabet kan stiftes før en evt.
afholdelse af værtskabet.

Departementet kan udføre indtægtsdækket virksomhed og er registreret i henhold til mer-
værdiafgiftsloven.
Yderligere oplysninger om departementet kan findes på www.em.dk.

4. Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres Beskrivelse

BV 2.2.9 Der er adgang til at overføre løn- og driftsmidler inden for og
mellem aktivitetsområde § 08.21. Erhvervsregulering og - regi-
strering, konkurrence og forbrugerbeskyttelse og -oplysning, ak-
tivitetsområde § 08.22. Erhvervs- og sikkerhedsforhold, §
08.71.01. Søfartsstyrelsen og § 08.11.01. Departementet. Undta-
get er dog § 08.21.01.90. Indtægtsdækket virksomhed, § 08.21.02.
Forskellige indtægter under Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen,
§ 08.21.20.97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter, § 08.21.25.
Forskellige indtægter under Erhvervsstyrelsen og § 08.21.41. Pa-
tent- og Varemærkestyrelsen.
Der er adgang til at overføre låneramme mellem § 08.11.01. De-
partementet og § 08.23.01. Finanstilsynet.

http://www.em.dk
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5. Opgaver og mål
Opgaver Mål
Samfundsøkonomi, kon-
kurrenceevne og digitali-
sering

En ansvarlig økonomisk politik skal give grundlag for stabile og
konkurrencedygtige rammevilkår, så det er attraktivt at arbejde,
investere og drive virksomhed i Danmark.
De danske vækstvilkår skal være konkurrencedygtige og virk-
somhederne skal have adgang til de rigtige kompetencer, ikke
mindst på områder hvor dansk erhvervsliv har styrker og potenti-
aler.
Gennem en grøn omstilling skal dansk økonomi blive blandt de
mest ressourceefficiente og innovative, hvilket giver afsæt for nye
erhvervsmuligheder.
Danske virksomheder skal være blandt de førende til at skabe
vækst via innovation og udnyttelse af nye digitale muligheder og
data for blandt andet at kunne øge produktivitetsvæksten. SMV'-
erne skal understøttes i deres digitale omstilling.

Erhvervsregulering og in-
ternationale forhold

Danske virksomheder skal have klare og enkle regler med færre
byrder, der understøtter virksomhedernes konkurrenceevne og
samfundsansvar. Virksomhedernes muligheder for at teste, udvikle
og anvende nye digitale teknologier og forretningsmodeller skal
også styrkes.
Danmark skal have en vækstorienteret digital økonomi.
Flere offentlige opgaver skal konkurrenceudsættes med henblik
på effektiv offentlig opgaveløsning og vækst, herunder skal det
være nemt og billigt for virksomheder og offentlige myndigheder
at deltage i udbud.
Væksten i dansk erhvervsliv og forbrugervelfærden skal øges
gennem forbedret konkurrence, effektiv forbrugerbeskyttelse samt
en tidssvarende forbrugerpolitik og boligregulering.
Danske virksomheder skal have bedst mulig adgang til uden-
landske markeder, og det indre marked samt det digitale indre
marked skal være velfungerende for virksomheder og forbrugere.
Adgangen til og rammerne for e-handel skal styrkes, ligesom til-
liden til produkter sker gennem en fokuseret markedsovervågning.
Danmark skal fastholde sin styrkeposition inden for handel og
søfart og desuden være kendt som et attraktivt land for store sport
events, investeringer og kvalificeret arbejdskraft.

Finansiel sektor og vækst-
kapital

Erhvervsministeriet arbejder for at sikre en sund finansiel sektor
og finansielle markeder i Danmark med henblik på at understøtte
den finansielle stabilitet, herunder gennem krav til institutternes
kapital og likviditet samt velfungerende rammer for afvikling af
nødlidende institutter.
Ministeriet arbejder desuden for at skabe gode vilkår for adgang
til risikovillig kapital, bl.a. for iværksættere samt at understøtte
effektive kapitalmarkeder, herunder for værdipapirhandel.
Derudover skal ministeriets arbejde understøtte et effektivt for-
sikrings- og pensionssystem, som man kan have tillid til.
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6. Specifikation af udgifter på opgaver

Bemærkninger: Fra og med 2019 er opgaverne blevet opdateret. Den nye opgave ' Erhvervspolitik og planlægning '
var i tidligere år indeholdt i ' Samfundsøkonomi, konkurrenceevne og digitalisering '

7. Specifikation af indtægter
R R B F BO1 BO2 BO3

Mio. kr. 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Indtægter i alt .............................................. 10,7 7,6 4,7  5,0 3,5 3,5 3,5
1. Indtægtsdækket virksomhed .................. 1,5 2,4 1,0  - - - -
6. Øvrige indtægter .................................... 9,2 5,1 3,7  5,0 3,5 3,5 3,5

8. Personale
 R R B F BO1 BO2 BO3

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Personale i alt (årsværk) ............................ 215 173 198  228 225 218 208
Lønninger i alt (mio. kr.) .......................... 120,4 97,1 110,7  127,4 126,2 122,2 116,6
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.) .... 3,3 3,7 3,1  2,3 2,3 2,3 2,3

Lønsumsloft (mio. kr.) ............................... 117,1 93,4 107,6  125,1 123,9 119,9 114,3

9. Finansieringsoversigt
R R B F BO1 BO2 BO3

Mio. kr. 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Reguleret egenkapital ................................. - - 3,6 - - - -
Overført overskud ....................................... - - 23,3 - - - -
Egenkapital i alt .......................................... - - 26,9 - - - -

Langfristet gæld primo ............................... 1,2 0,8 0,8 0,4 0,4 0,4 0,4
+ anskaffelser .............................................. -30,7 - 1,2 0,5 0,5 0,5 0,5
- afhændelse af aktiver ............................... -30,8 - 0,6 - - - -

Erhvervspolitik og plan-
lægning

Der skal være gode vilkår for vækst, beskæftigelse og bosætning
i hele Danmark. Derfor skal erhvervs- og vækstvilkårene indenfor
en række danske styrkepositioner - life science, turisme, de krea-
tive erhverv, forsvarsindustrien samt landbrug, fiskeri- og føde-
varer stå stærkt.
Derudover skal der være de bedst mulige rammer for en regional
og lokal vækstindsats, bl.a. gennem et velfungerende erhvervs-
fremmesystem, en aktiv landdistriktspolitik, gode rammer for in-
novation, byudvikling og en planlov, der giver mulighed for vækst
og udvikling i hele Danmark.

 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr.  2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Udgift i alt ..................................................... 199,8 153,5 167,2 187,0 183,3 179,4 174,1

0. Generelle fællesomkostninger ............. 73,4 68,4 61,0 67,9 66,5 65,1 63,1
1. Samfundsøkonomi, konkurrenceevne og

digitalisering ........................................ 45,1 30,8 38,3 23,2 22,6 22,1 21,6

2. Erhvervsregulering og internationale
forhold ..................................................

53,6 35,8 44,7 43,5 42,7 41,8 40,6

3. Finansiel sektor og vækstkapital......... 27,7 18,5 23,2 23,1 22,7 22,2 21,5
4. Erhvervspolitik og planlægning .......... - - - 29,3 28,8 28,2 27,3
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- afskrivninger ............................................. 0,5 0,3 0,6 0,5 0,5 0,5 0,5
Samlet gæld ultimo ..................................... 0,8 0,5 0,8 0,4 0,4 0,4 0,4

Låneramme .................................................. - - 11,8 11,8 11,8 11,8 11,8
Udnyttelsesgrad (i pct.) .............................. - - 6,8 3,4 3,4 3,4 3,4

10. Almindelig virksomhed
Af bevillingen afholdes udgifter til driften af departementet, herunder lønninger og øvrige

driftsudgifter.
Bevillingen anvendes til dækning af udgifterne i forbindelse med departements varetagelse

af ministeriets policyudvikling, ministerbetjening og koncernstyring samt juridisk vejledning.
Herudover finansierer departementet 3 specialattachéer, heraf én i fællesskab med Søfartsstyrel-
sen.

Departementet varetager sekretariatsfunktionerne for Danmarks Vækstråd og for Det Syste-
miske Risikoråd.

Bevillingen indeholder ministeriets samlede pulje for koncernprojekter, dvs. prioriterede po-
litiske aktiviteter. Puljen bliver overført til respektive styrelser ved tillægsbevilling i finansåret.

Bevillingen er reduceret med 0,8 mio. kr. årligt i perioden 2019-2025 til finansiering af
handlingsplan til fremme af danskere i EU.

Bevillingen er forhøjet med 0,3 mio. kr., heraf 0,3 mio. kr. i lønsum i 2018, 0,5 mio. kr. årligt,
heraf 0,5 mio. kr. i lønsum i perioden 2019-2021 til cyber- og informationssikkerhedsinitiativer,
jf. regeringens National strategi for cyber- og informationssikkerhed.

Bevillingen er forhøjet med 5,0 mio. kr. årligt i 2018-2021, heraf 3,5 mio. kr. lønsum, til
etablering af en ny life science enhed, som skal varetage den erhvervspolitiske indsats i forhold
til life science industrien, jf. Aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre
om initiativer i vækstplan for life science af 18. april 2018.

Bevillingen er forhøjet med 0,4 mio. kr. i 2018, heraf 0,3 mio. kr. i lønsum, 0,4 mio. kr. i
2019, heraf 0,3 mio. kr. i lønsum, 0,3 mio. kr. i 2020, heraf 0,2 mio. kr. i lønsum, 0,4 mio. kr.
årligt i 2021-2022, heraf 0,3 mio. kr. i lønsum, til håndtering af udgifter knyttet til initiativer, som
skal styrke Danmarks digitale vækst, jf. Aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti og Radikale
Venstre om initiativer for Danmarks digitale vækst af februar 2018.

30. Danske eksperter ved EU-Kommissionen
Ved akt. 168 af 22. april 1992 blev der skabt grundlag for at finansiere udsendelse af natio-

nale eksperter til EU-Kommissionen ved konvertering af øvrig drift til lønsum. Som følge heraf
er kontoen undtaget fra lønsumsloftet.

50. Midlertidig task force
Under denne konto afholdes indtægter og udgifter til behandling af ansøgninger om indskud

af hybrid kernekapital til kreditinstitutioner i Danmark samt til opfølgning herpå, jf. LB nr. 876
af 15. september 2009 om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutioner og akt. 2 af 14. oktober
2010.

Omkostningerne forbundet med ansøgningsprocessen samt opfølgning herpå er dækket af de
kreditinstitutioner, der modtager kapitalindskud.

90. Indtægtsdækket virksomhed
De indtægtsdækkede aktiviteter i MindLab er ophørt.
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08.11.79. Reserver og budgetregulering (Reservationsbev.)

Særlige bevillingsbestemmelser

Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Udgiftsbevilling ........................................... - - 10,8 -595,1 -596,4 -600,0 -544,5

30. Bedre Balance
Udgift ................................................... - - 9,8 4,9 3,6 - -
49. Reserver og budgetregulering ....... - - 9,8 4,9 3,6 - -

40. Reserver
Udgift ................................................... - - 1,0 - - - -
49. Reserver og budgetregulering ....... - - 1,0 - - - -

50. Strategi for Danmarks digitale
 vækst
 Udgift ................................................... - - - - - - 55,5

46. Tilskud til anden virksomhed og
  investeringstilskud ......................... - - - - - - 55,5

60. Reserve til DUT
Udgift ................................................... - - - -600,0 -600,0 -600,0 -600,0
49. Reserver og budgetregulering ....... - - - -600,0 -600,0 -600,0 -600,0

30. Bedre Balance
Bevillingen anvendes til aktiviteter i relation til regeringens planer for flytning af statslige

arbejdspladser som følge af Bedre Balance - statslige arbejdspladser tættere på borgere og virk-
somheder.

Bevillingen er forhøjet med 3,0 mio. kr. i 2019 og 2,5 mio. kr. i 2020 til håndtering af ud-
gifter relateret til Bedre Balance II.

40. Reserver
Reserven vil fortrinsvis blive anvendt til at fremme initiativer og projekter inden for Er-

hvervsministeriets område, som ønskes iværksat i finansårets løb, og som ikke kan rummes inden
for de øvrige bevillinger, eller som har et særligt akut, kortvarigt finansieringsbehov. Projekter
mv. over 5,0 mio. kr. vil blive forelagt særskilt for Finansudvalget. Alle øvrige dispositioner over
reserven optages direkte på forslag til lov om tillægsbevilling. Desuden kan reserven anvendes
til håndtering af bidrag til barselsordningen.

Regel der fraviges
Eller suppleres Beskrivelse

BV 2.2.9 Der er adgang til at overføre løn- og driftsmidler mellem §
08.11.79. Reserver og budgetregulering og § 08.11.01. Departe-
mentet, § 08.21.01. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, §
08.21.10. Nævnenes Hus, § 08.21.20. Erhvervsstyrelsen, §
08.21.41. Patent- og Varemærkestyrelsen, § 08.22.41. Sikkerheds-
styrelsen og § 08.71.01. Søfartsstyrelsen.
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50. Strategi for Danmarks digitale vækst
Kontoen er ny. Der er afsat en reserve på 55,5 mio. kr. i 2022, 102,1 mio. kr. i 2023, 110,0

mio. kr. årligt i 2024-2025 og 62,0 mio. kr. årligt fra 2026 og frem, jf. Aftale mellem regeringen,
Dansk Folkeparti og Radikale Venstre om Erhvervs- og Iværksætterinitiativer af november 2017.
Midlerne er overført fra § 35.11.21.20.

Midlerne udmøntes senest på finanslovsforslaget for 2022.

60. Reserve til DUT
Kontoen er ny. Som følge af Aftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti om forenkling

af erhvervsfremmesystemet afsættes en DUT-reserve på -600 mio. kr. årligt fra 2019 og frem.
Reserven afspejler, at regionernes opgaver inden for erhvervsfremme og turisme overgår til andre
aktører.
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Erhvervsregulering

08.21. Erhvervsregulering og -registrering, konkurrence og forbrugerbe-
skyttelse og -oplysning

08.21.01. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen (tekstanm. 2 og 130) (Driftsbev.)

1. Budgetoversigt 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Nettoudgiftsbevilling ................................... 157,4 165,1 164,1 163,6 160,0 157,2 150,9

Indtægt ......................................................... 42,7 41,6 45,0 41,5 35,9 35,7 35,5
Udgift ........................................................... 188,8 206,7 209,1 205,1 195,9 192,9 186,4

Årets resultat ............................................... 11,3 0,0 -  - - - -

10. Almindelig virksomhed
Udgift .................................................... 134,0 124,8 127,0 125,9 123,0 121,3 115,8
Indtægt .................................................. 9,8 4,2 5,1 5,7 5,7 5,7 5,7

11. Forsyningssekretariatet
Udgift .................................................... 12,8 12,5 12,2 12,3 12,1 11,9 11,7
Indtægt .................................................. 13,5 12,3 12,2 12,3 12,1 11,9 11,7

12. Forbrugerombudsmandens sekre-
 tariat

Udgift .................................................... 22,8 21,0 22,8 24,1 23,8 23,4 23,1
Indtægt .................................................. 0,1 0,0 - - - - -

13. Sekretariatsbetjening af Stormrå-
 det

Udgift .................................................... 6,9 6,5 7,0 6,3 6,3 6,3 6,3
Indtægt .................................................. 6,9 6,5 7,0 6,3 6,3 6,3 6,3

14. Administration for Energitilsynet
Udgift .................................................... 7,7 5,0 7,9 4,7 - - -
Indtægt .................................................. 8,1 5,5 7,9 4,7 - - -

Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres

Beskrivelse

BV 2.3.1.2 Der er adgang til at overføre løn- og driftsmidler inden for og mellem
aktivitetsområde § 08.21. Erhvervsregulering og -registrering, konkur-
rence og forbrugerbeskyttelse og -oplysning og § 08.22. Erhvervs- og
sikkerhedsforhold, § 08.71.01. Søfartsstyrelsen og § 08.11.01. Depar-
tementet. Undtaget er dog § 08.11.01.90. Indtægtsdækket virksomhed,
§ 08.21.01.90. Indtægtsdækket virksomhed, § 08.21.02. Forskellige
indtægter under Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, § 08.21.20.97.
Andre tilskudsfinansierede aktiviteter, § 08.21.25. Forskellige indtæg-
ter under Erhvervsstyrelsen og § 08.21.41. Patent- og Varemærkesty-
relsen. Der er adgang til at overføre låneramme mellem § 08.21. Er-
hvervsregulering og -registrering, konkurrence og forbrugerbeskyttelse
og -oplysning og § 08.23.01. Finanstilsynet.
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15. Koncern HR
Udgift .................................................... - 30,7 26,8 27,2 26,8 26,1 25,6
Indtægt .................................................. - 8,0 7,4 7,9 7,9 7,9 7,9

90. Indtægtsdækket virksomhed
Udgift .................................................... 4,5 6,2 5,4 4,6 3,9 3,9 3,9
Indtægt .................................................. 4,2 5,2 5,4 4,6 3,9 3,9 3,9

3. Hovedformål og lovgrundlag

Virksomhedsstruktur
08.21.01. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, CVR-nr. 10294819.
Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen arbejder for velfungerende markeder. Velfungerende
markeder understøtter vækst og høj forbrugervelfærd. På konkurrenceområdet godkender eller
forbyder styrelsen større fusioner, opsporer og griber ind over for overtrædelser af konkurrence-
loven og vejleder virksomheder om reglerne. Styrelsen bidrager også til at fremme konkurrencen
om de offentlige opgaver gennem analyser og vejledning. På forbrugerområdet bidrager styrelsen
til udvikling af ny forbrugerpolitik, herunder at fremme mulighederne for at være aktive forbru-
gere. Endvidere vejleder styrelsen om forbrugeremner på www.forbrug.dk, og Forbruger Europa
hjælper forbrugerne ved køb over grænserne i EU. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen udarbej-
der derudover konkurrence- og forbrugeranalyser, der skal bidrage til at fremme velfungerende
markeder.

Styrelsen er forsyningssekretariat på vand- og spildevandsområdet og fastsætter bl.a. prislof-
ter og effektiviseringskrav for drikke- og spildevandsselskaberne med henblik på, at forbrugere
og virksomheder kan få billigere vand.

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen og Konkurrencerådet udgør en samlet uafhængig kon-
kurrencemyndighed, der administrerer konkurrenceloven. Konkurrencerådet har det overordnede
ansvar for Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens administration af konkurrenceloven.
Herudover sekretariatsbetjener Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Forbrugerombudsmanden,
Forbruger Europa, Stormrådet, Ankenævnet på Energiområdet, Ankenævnet for Finansierings-
selskaber og Koncern HR.

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens mission
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen arbejder for velfungerende markeder.

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens vision
Visionen er at skabe vækst og høj forbrugervelfærd.

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen indgår en mål- og resultatplan for 2019 med Erhvervs-
ministeriets departement. Mål- og resultatplanen genforhandles årligt og indeholder konkrete re-
sultatmål for 2019. Resultatmålene i mål- og resultatplanen er en udmøntning af mål i koncernens
arbejdsprogram. Yderligere oplysninger om Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen kan findes på
www.kfst.dk.

Styrelsens arbejdsområde omfatter bl.a. hel eller delvis administration af:
- Lov nr. 408 af 31. maj 2000 om kontrol angående statsstøtte (Europa-Kommissionens kontrol-
besøg i Danmark)
- Lov nr. 1257 af 20. december 2000 om forbud til beskyttelse af forbrugernes interesser med
senere ændringer
- Lov nr. 227 af 22. april 2002 om tjenester i informationssamfundet, herunder visse aspekter af
elektronisk handel

http://www.forbrug.dk
http://www.kfst.dk
http://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=4745
http://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=4858
http://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=25854
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- Lov om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren, jf. LBK nr. 1410 af 7. december 2007
med senere ændringer
- Lov om forbud mod tobaksreklamer (§ 6 om tilsyn), jf. LBK nr. 1021 af 21. oktober 2008 med
senere ændringer
- Lov nr. 469 af 12. juni 2009 om vandsektorens organisering og økonomiske forhold med senere
ændringer
- Lov om rejsegarantifond, jf. LBK nr. 1101 af 3. september 2015 med senere ændringer
- Lov nr. 1564 af 15. december 2015 om udbudsloven med senere ændringer
- Lov om håndhævelse af udbudsregler mv., jf. LBK nr. 593 af 2. juni 2016
- Lov nr. 426 af 3. maj 2017 om markedsføring med senere ændringer
- Lov nr. 652 af 8. juni 2017 om betalinger med senere ændringer
- LBK nr. 155 af 1. marts 2018 om konkurrenceloven

4. Særlige bevillingsbestemmelser

5. Opgaver og mål

6. Specifikation af udgifter på opgaver

Bemærkninger: De generelle fællesomkostninger indeholder 27, 2 mio. kr. i 2019 til koncernfælles omkostninger til
drift af Koncern HR.

Regel der fraviges
Eller suppleres Beskrivelse

BV 2.5.2 Underkonto 11., 13., 14. og 90. er undtaget lønsumsloftet.

Opgaver Mål
Konkurrence- og forbruger-
forhold herunder konkurren-
ceudsættelse af offentlige
opgaver

- Forbedret konkurrence skal øge væksten i dansk erhvervsliv og
øge forbrugervelfærden.
- Øget forbrugervelfærd, gennem en mere moderne og sammen-
hængende forbrugerpolitik og effektiv forbrugerbeskyttelse.
- Øget vækst og bedre offentlige finanser gennem konkurren-
ceudsættelse af offentlige opgaver og lavere transaktionsomkost-
ninger for virksomheder, når de deltager i offentlige udbud.

Forsyningssekretariatet Styrket effektivisering af vandsektoren gennem målrettet regule-
ring og kompetent håndhævelse af reglerne.

R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Udgift i alt.................................................... 198,4 214,6 212,9 205,1 195,9 192,9 186,4

0. Generelle fællesomkostninger ............. 57,3 54,2 55,8 79,9 78,4 77,0 74,5
1. Konkurrence- og forbrugerforhold her-

under konkurrenceudsættelse af offent-
lige opgaver ......................................... 112,5 102,3 100,8 101,3 99,1 97,7 93,8

2. Forsyningssekretariatet ........................ 8,4 8,4 8,4 8,3 8,2 8,0 7,9
3. Administration for eksterne................. 20,2 49,7 47,9 15,6 10,2 10,2 10,2

http://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=113858
http://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=121329
http://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=4858
http://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=125346
http://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=175507
http://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=181609
http://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=188880
http://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=191823
http://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=199825
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7. Specifikation af indtægter
R R B F BO1 BO2 BO3

Mio. kr. 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Indtægter i alt .............................................. 42,7 41,6 45,0  41,5 35,9 35,7 35,5
1. Indtægtsdækket virksomhed .................. 4,2 5,2 5,4  4,6 3,9 3,9 3,9
4. Afgifter og gebyrer ................................ 15,1 13,9 15,5  15,5 15,3 15,1 14,9
6. Øvrige indtægter .................................... 23,4 22,6 24,1  21,4 16,7 16,7 16,7
Bemærkninger: Afgifter og gebyrer består af indtægter fra tilsyn med vand forsyningsvirksomheder samt indtægter fra
tilsyn efter lov om betaling er . De øvrige i ndtægter på kontoen vedrører ydelser fra Koncern HR, administration af Se-
kretariatet for Energitilsynet, administration for Stormrådet, driftsfællesskab med Bygningsstyrelsen og overførsel fra EU
vedrørende Forbruger Europa og indtægter fra klagesagsbehandling efter friboligplejeloven og renter.

8. Personale
 R R B F BO1 BO2 BO3

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Personale i alt (årsværk) ............................ 220 261 255  246 240 235 228
Lønninger i alt (mio. kr.) .......................... 121,3 143,6 140,1  135,3 131,8 129,5 125,6
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.) .... 18,4 18,0 18,9  16,1 14,3 14,1 13,8

Lønsumsloft (mio. kr.) ............................... 102,9 125,6 121,2  119,2 117,5 115,4 111,8

9. Finansieringsoversigt
R R B F BO1 BO2 BO3

Mio. kr. 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Reguleret egenkapital ................................. - - 3,2 - - - -
Overført overskud ....................................... - - 43,6 - - - -
Egenkapital i alt .......................................... - - 46,8 - - - -

Langfristet gæld primo ............................... 12,3 9,7 10,0 7,6 7,8 9,7 10,5
+ anskaffelser .............................................. 0,4 1,5 2,7 2,3 4,3 2,3 2,4
+ igangværende udviklingsprojekter .......... 0,4 -0,5 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4
- afhændelse af aktiver ............................... 14,5 5,0 - - - - -
- afskrivninger ............................................. -11,1 -1,9 2,8 2,5 2,8 1,9 2,3
Samlet gæld ultimo ..................................... 9,7 7,7 10,3 7,8 9,7 10,5 11,0

Låneramme .................................................. - - 23,4 23,4 23,4 23,4 23,4
Udnyttelsesgrad (i pct.) .............................. - - 44,0 33,3 41,5 44,9 47,0

10. Almindelig virksomhed
Under kontoen afholdes omkostninger til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens almindelige

virksomhed.
Bevillingen er som følge af interne omprioriteringer opjusteret med 2,0 mio. kr. årligt i pe-

rioden 2019-2021 til finansiering af initiativer under Forbrugerpolitisk udspil.
Bevillingen er forhøjet med 2,4 mio. kr. i 2019, heraf 0,3 mio. kr. i lønsum og 1,4 mio. kr.

årligt i 2020-2021, heraf 0,3 mio. kr. i lønsum, til håndtering af udgifter knyttet til initiativer, som
skal styrke Danmarks digitale vækst, jf. Aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti og Radikale
Venstre om initiativer for Danmarks digitale vækst af februar 2018.
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11. Forsyningssekretariatet
Forsyningssekretariatet er en uafhængig myndighed, som gennemfører benchmarking af de

største vandselskaber og fastsætter økonomiske rammer for alle vandselskaber. Desuden varetager
Forsyningssekretariatet indberetningsmyndighedens opgaver efter lov om kommuners afståelse
af værdier fra vandforsyninger og spildevandsforsyninger. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
stiller sekretariatsbistand til rådighed for Forsyningssekretariatet. Omkostningerne forbundet med
Forsyningssekretariatet er fuldt ud dækket af formålsbestemte afgifter opkrævet fra vand- og
spildevandsforsyninger.

 Lønudgifter til Forsyningssekretariatet er ikke omfattet af lønsumsloftet.

12. Forbrugerombudsmandens sekretariat
Forbrugerombudsmanden er en uafhængig tilsynsmyndighed udnævnt af erhvervsministeren,

der har til opgave at føre tilsyn med, at erhvervslivet overholder reglerne i den forbrugerbeskyt-
tende lovgivning, herunder markedsføringsloven, betalingsloven, tobaksreklameloven, lov om
juridisk rådgivning og lov om tjenesteydelser i det indre marked.

Forbrugerombudsmanden søger på eget initiativ eller på baggrund af klager og henvendelser
gennem forhandling at påvirke virksomhederne til at virke i overensstemmelse med markedsfø-
ringsloven og de af erhvervsministeren fastsatte bestemmelser.

Herudover har Forbrugerombudsmanden en særlig søgsmålskompetence efter lov om finansiel
virksomhed til at anlægge sager mod finansielle virksomheder.

Af underkontoen kan Forbrugerombudsmanden i 2019 disponere over 15,5 mio. kr. til For-
brugerombudsmandens og medarbejdernes løn samt øvrig drift. Der kan afholdes omkostninger
til advokatbistand til førelse af retssager samt anden sagkyndig bistand i henhold til lov om be-
talinger. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen afholder herudover Forbrugerombudsmandens andel
af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens fællesomkostninger. Forbrugerombudsmandens
bevilling på 15,5 mio. kr. påvirkes ikke af ændringer i fællesomkostninger.

Bevillingen er forhøjet med 2,5 mio. kr. årligt fra 2018 og frem med henblik på at styrke
Forbrugerombudsmandens arbejde med forbrugerbeskyttelse.

13. Sekretariatsbetjening af Stormrådet
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen sekretariatsbetjener Stormrådet med administration, her-

under bl.a. tilsyn og behandling af klager. Endvidere bistår Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Stormrådet i forbindelse med behandlingen af sager om erstatning for skader forårsaget af over-
svømmelse fra søer og vandløb.

Omkostningerne i forbindelse med sekretariatsbetjeningen afholdes af stormflods- og over-
svømmelsespuljen og af stormfaldspuljen. Lønudgifter til sekretariatsbetjening af Stormrådet er
ikke omfattet af lønsumsloftet.

14. Administration for Energitilsynet
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen servicerer det selvstændige Sekretariatet for Energitilsy-

net i form af husfællesskab og basal administration. Kontoen omfatter omkostninger ved den le-
verede service. Lønudgifter til administration for det selvstændige sekretariatet for Energitilsynet
er ikke omfattet af lønsumsloftet.

15. Koncern HR
Under kontoen afholdes omkostninger og indtægter til driften af ministeriets Koncernfælles

HR-funktion. Kontoen er oprettet i 2018, da ministeriets koncernfælles HR blev flyttet fra De-
partementet til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen. Koncern HR er delvist finansieret ved ind-
tægter.
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90. Indtægtsdækket virksomhed
Under den indtægtsdækkede virksomhed udføres analyse, rådgivning og kursusvirksomhed

indenfor styrelsens faglige ekspertiseområde.
Der udføres sekretariatsbetjening af Ankenævnet på Energiområdet og Ankenævnet for Fi-

nansieringsselskaber. Endvidere dækkes omkostningerne ved driftsfællesskab med Bygningssty-
relsen og Søfartsstyrelsen. For aktiviteterne er ved budgetteringen forudsat et personaleforbrug
på 6 årsværk. Den indtægtsdækkede virksomhed er registreret i henhold til merværdiafgiftsloven.

08.21.02. Forskellige indtægter under Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen (tekst-
anm. 2)

Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Udgiftsbevilling ........................................... 0,0 0,4 - - - - -
Indtægtsbevilling ......................................... 17,5 13,9 15,8 14,1 14,1 14,1 14,1

10. Klagenævnsgebyrer og gebyrer i
henhold til betalingsmiddelloven
Udgift ................................................... 0,0 0,4 - - - - -
22. Andre ordinære driftsomkostninger 0,0 0,4 - - - - -
Indtægt ................................................ 1,5 1,2 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4
21. Andre driftsindtægter .................... 0,0 0,2 - - - - -
25. Finansielle indtægter .................... - 0,0 - - - - -
30. Skatter og afgifter .......................... 1,5 1,0 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4

11. Økonomiske sanktioner i hen-
hold til lov om håndhævelse af

 udbudsreglerne
Indtægt ................................................ 0,3 3,8 - - - - -
30. Skatter og afgifter .......................... 0,3 3,8 - - - - -

12. Gebyrindtægter vedr. fusions-
 kontrol

Indtægt ................................................ 15,7 8,9 14,4 12,7 12,7 12,7 12,7
13. Kontrolafgifter og gebyrer ............ 15,7 8,9 14,4 12,7 12,7 12,7 12,7

10. Klagenævnsgebyrer og gebyrer i henhold til betalingsmiddelloven
Indtægterne er vedrørende Forbrugerombudsmandens tilsyn efter lov om betalinger.

11. Økonomiske sanktioner i henhold til lov om håndhævelse af udbudsreglerne
Indtægterne vedrører sanktioner pålagt en ordregiver af Klagenævnet for Udbud i henhold til

§ 19 i LBK nr. 593 af 2. juni 2016 om håndhævelse af udbudsreglerne mv. En økonomisk
sanktion vil som minimum være på 25.000 kr. og maksimalt på 10,0 mio. kr. Endvidere indgår
på kontoen indtægter fra administrative bødeforlæg udstedt i henhold til § 23 b i LBK nr. 155
af 1. marts 2018.

Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres Beskrivelse

BV 2.3.1.2 Gebyrerne for behandling af fusionssager kan fastsættes således, ind-
tægterne er mindre end de omkostninger, der er forbundet med sagsbe-
handlingen.
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12. Gebyrindtægter vedr. fusionskontrol
Indtægterne er gebyr for anmeldelse af fusion til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen.

08.21.03. Tilskud til Dansk Varefakta Nævn (Reservationsbev.)

Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Udgiftsbevilling ........................................... 0,7 - - - - - -

10. Dansk Varefakta Nævn
Udgift ................................................... 0,7 - - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... 0,7 - - - - - -

10. Dansk Varefakta Nævn
Tilskuddet er ophørt med udgangen af 2016.

08.21.04. Forbrugerrådet Tænk (tekstanm. 101)
Kontoen administreres af § 08.11.01 Departementet

Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Udgiftsbevilling ........................................... 23,2 20,7 20,6 20,4 17,3 17,3 17,3

10. Forbrugerrådet Tænk
Udgift ................................................... 17,9 17,7 17,5 17,3 17,3 17,3 17,3
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... 17,9 17,7 17,5 17,3 17,3 17,3 17,3

20. Forbrugerrådet Tænk Kemi
Udgift ................................................... 5,3 3,0 3,1 3,1 - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... 5,3 3,0 3,1 3,1 - - -

10. Forbrugerrådet Tænk
Tilskuddet til Forbrugerrådet Tænk ydes med det formål at muliggøre opretholdelsen af en

forbrugerpolitisk interesseorganisation, der er uafhængig af offentlige myndigheder, erhvervsliv
og politiske partier, og som inden for sit vedtægtsmæssige formål kan varetage forbrugerpolitiske
interesser i den offentlige debat, drive oplysningsvirksomhed samt tjene som høringsorgan for
offentlige myndigheder i sager af særlig forbrugerpolitisk betydning.

Tilskuddet til Forbrugerrådet Tænk administreres af § 08.11.01. Departementet.
Tilskuddet er på finansloven for 2016 nedjusteret med 0,4 mio. kr. i 2016, 0,7 mio. kr. i 2017,

1,1 mio. kr. i 2018 og 1,5 mio. kr. i 2019.

Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres Beskrivelse

BV 2.2.11 Tilskud gives som tilsagn.
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20. Forbrugerrådet Tænk Kemi
Kontoen blev oprettet med en bevilling på 6,3 mio. kr. i 2015 og 5,3 mio. kr. i 2016 til ini-

tiativet Forbrugerrådet Tænk Kemi (tidligere benævnt KemiWatch), som er etableret i Forbru-
gerrådet Tænk. Initiativet skal sikre oplysning om kemikalier i produkter samt fokus på EU-re-
gulering af kemiske stoffer, så beskyttelse af mennesker og miljø tilgodeses.

Kontoen er videreført med 3,0 mio. kr. i hvert af årene 2017-2019 med henblik på bl.a. fortsat
drift og forbedring af applikationen "Kemiluppen", jf. Aftale mellem regeringen (V), Dansk Fol-
keparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om finansloven for 2017 af november
2016.

08.21.05. Stormflod og stormfald (Lovbunden)
Kontoen er oprettet med henblik på træk på og tilbagebetaling vedrørende den afsatte stats-

garanti, jf. LBK nr. 1129 af 20. oktober 2014
Kontoen disponeres af § 08.11.01. Departementet.

Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Udgiftsbevilling ........................................... - - - - - - -
Indtægtsbevilling ......................................... 120,0 60,0 62,8 62,2 82,2 2,2 2,2

10. Træk på statsgaranti
Udgift ................................................... - - - - - - -
54. Statslige udlån, tilgang ................. - - - - - - -

20. Tilbagebetaling af statsgaranti
Indtægt ................................................ 120,0 60,0 62,8 62,2 82,2 2,2 2,2
34. Øvrige overførselsindtægter .......... -20,0 - 2,8 2,2 2,2 2,2 2,2
55. Statslige udlån, afgang .................. 140,0 60,0 60,0 60,0 80,0 - -

10. Træk på statsgaranti
Kontoen omfatter træk på den afsatte statsgaranti.

20. Tilbagebetaling af statsgaranti
Kontoen omfatter tilbagebetaling vedrørende den afsatte statsgaranti. Tilbagebetalingen fast-

sættes af Stormrådet på baggrund af det løbende regnskabsresultat. I perioden 2017-2020 for-
ventes trækket på garantien tilbagebetalt. Der forventes tilbagebetalt henholdsvis 60 mio. kr. i
2017, 60 mio. kr. i 2018, 60 mio. kr. i 2019 og 80 mio. kr. i 2020, hvorefter trækket i 2014 på
stormflodsordningens statsgaranti på 400 mio. kr. er tilbagebetalt.

08.21.10. Nævnenes Hus (Driftsbev.)

1. Budgetoversigt 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Nettoudgiftsbevilling ................................... 115,4 131,3 113,8 111,4 109,3 103,3 101,4

Indtægt ......................................................... 15,6 17,8 13,9 11,9 11,6 11,5 11,5
Udgift ........................................................... 138,0 155,4 127,7 123,3 120,9 114,8 112,9

Årets resultat ............................................... -7,1 -6,3 -  - - - -

10. Almindelig virksomhed
Udgift .................................................... 123,0 144,2 114,7 112,3 110,2 104,2 102,3
Indtægt .................................................. 2,2 2,7 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9
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11. Disciplinær og klagenævnet for
 beskikkede bygningssagkyndige

Udgift .................................................... 6,2 6,4 6,5 4,6 4,6 4,6 4,6
Indtægt .................................................. 6,2 6,8 6,5 4,6 4,6 4,6 4,6

12. Revisornævnet
Udgift .................................................... 5,7 3,3 4,9 4,8 4,6 4,5 4,5
Indtægt .................................................. 5,2 6,4 4,9 4,8 4,6 4,5 4,5

13. Disciplinærnævnet for Ejen-
 domsmæglere

Udgift .................................................... 3,1 1,6 1,6 1,6 1,5 1,5 1,5
Indtægt .................................................. 1,9 1,9 1,6 1,6 1,5 1,5 1,5

90. Indtægtsdækket virksomhed
Udgift .................................................... - - - - - - -

3. Hovedformål og lovgrundlag

Virksomhedsstruktur
08.21.10. Nævnenes Hus, CVR-nr. 37795526.
Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

Som en del af Erhvervsministeriet understøtter Nævnenes Hus koncernens samlede mission
ved at arbejde målrettet for, at der kan træffes korrekte afgørelser af høj faglig kvalitet inden for
kortest mulige tid til gavn for borgere og virksomheder.

Nævnenes Hus understøtter koncernens samlede vision om at skabe Europas bedste vækst-
vilkår ved at arbejde for visionen om at blive Europas bedste klagesagsmyndighed. Sammen-
lægningen af en række nævnssekretariater i en stærk juridisk styrelse med speciale i klagesags-
behandling gør dette muligt.

Nævnenes Hus sekretariatsbetjener:

Ankenævnet for Praktikpladsvirksomhed
- Bekendtgørelse nr. 1517 af 13. december 2007 om Ankenævnet vedrørende Praktikvirksomhe-
der
- Bekendtgørelse nr. 50 af 21. januar 1997 om erhvervsskolers godkendelse af praktikvirksom-
heder § 3

Ankenævnet for Søfartsforhold
- LBK nr. 72 af 17. januar 2014 om sikkerhed til søs som ændret ved lov nr. 724 af 25. juni 2014,
§ 21
- Bekendtgørelse nr. 1121 af 19. september 2013 om forretningsorden for Ankenævnet for Sø-
fartsforhold

Byfornyelsesnævnet
- LBK nr. 1228 af 3. oktober 2016 om byfornyelse og udvikling af byer, kapitel 10

Det Psykiatriske Patientklagenævn
- LBK nr. 1160 af 29. september 2015 om lov om anvendelse af tvang i psykiatrien

Disciplinærnævnet for Ejendomsmæglere
- lov nr. 526 af 28. maj 2014 om formidling af fast ejendom, kapitel 7
- Bekendtgørelse nr. 1258 af 27. november 2014 om Disciplinærnævnet for ejendomsmæglere
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- Bekendtgørelse nr. 356 af 18. april 2016 om gebyr vedrørende klager til og driften af Discipli-
nærnævnet for Ejendomsmæglere

Disciplinær og klagenævnet for beskikkede bygningssagkyndige
- Lov nr. 1532 af 21. december 2010 om beskikkede bygningssagkyndige mv.
- Bekendtgørelse nr. 20 af 12. januar 2011 om disciplinær- og klagenævnet for beskikkede byg-
ningssagkyndige
- Bekendtgørelse nr. 1123 af 22. september 2015 om lov om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse
af fast ejendom mv.

Energiklagenævnet
- Energiklagenævnet er nedsat i henhold til § 5, stk. 2, i lov nr. 405 af 14. juni 1995 om stats-
tilskud til dækning af udgifter til kuldioxidafgift i visse virksomheder med et stort energiforbrug,
nu LBK nr. 424 af 08. maj 2012
- Bekendtgørelse nr. 664 af 19. juni 2006 om forretningsorden for Energiklagenævnet

Erhvervsankenævnet
- Bekendtgørelse om Erhvervsankenævnet LBK nr. 1374 af 10. december 2013
- Bekendtgørelse nr. 1154 af 18. december 1994 om Erhvervsankenævnet

Forbrugerklagenævnet
- Lov nr. 524 af 29. april 2015 om alternativ tvistløsning i forbindelse med forbrugerklager
(forbrugerklageloven)
- Bekendtgørelse nr. 1152 af 30. september 2015 om behandling af forbrugerklager i Konkur-
rence- og Forbrugerstyrelsen samt Forbrugerklagenævnet
- Bekendtgørelse nr. 127 af 15. februar 2016 om gebyrer ved godkendte private klage- eller an-
kenævn
- Bekendtgørelse nr. 1151 af 30. september 2015 om godkendelse af private tvistløsningsorganer

Klageinstans vedrørende kommunernes afgørelser efter byggeloven
- Bekendtgørelse nr. 1178 af 23. september 2016 af byggeloven

Klagenævnet for Udbud
- Bekendtgørelse nr. 887 af 11. august 2011 om Klagenævnet for Udbud

Konkurrenceankenævnet
- Konkurrencelovens §§ 19-21
- Bekendtgørelse nr. 175 af 22. februar 2013 om konkurrenceankenævnet

Miljø- og Fødevareklagenævnet
- Lov nr. 1715 af 27. december 2016 om Miljø- og Fødevareklagenævnet
- Bekendtgørelse nr. 132 af 30. januar 2017 om gebyr for indbringelse af klager for Miljø- og
Fødevareklagenævnet mv.
- Bekendtgørelse nr. 131 af 30. januar 2017 om forretningsorden for Miljø- og Fødevareklagen-
ævnet

Planklagenævnet
- Lov nr. 1658 af 20. december 2016 om Planklagenævnet
- Bekendtgørelse nr. 130 af 28. januar 2017 om udnyttelse af tilladelser, frist for indgivelse af
klage, indsendelse af klage til Planklagenævnet og opsættende virkning af klage for visse afgø-
relser truffet efter lov om planlægning og visse andre love
- Bekendtgørelse nr. 108 af 28. januar 2017 om gebyr for indbringelse af klager for Planklagen-
ævnet
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Revisornævnet 
- Revisorlovens § 43, stk. 3 og 4 og Nævnets virksomhed er desuden reguleret i Bekendtgørelse
nr. 727 af 15. juni 2016 om Revisornævnet

Sekretariatet for nævnet for Helbredsbedømmelser i Tjenestemandssager
- Bekendtgørelse nr. 1329 af 21. november 2006 om betaling for helbredsoplysninger til brug for
Nævnet for Helbredsbedømmelser i Tjenestemandssager (Helbredsnævnet)

Teleklagenævnet
- Lovbekendtgørelse nr. 128 af 7. februar 2014 om elektroniske kommunikationsnet og -tjenester
- Bekendtgørelse nr. 383 af 21. april 2011 om Teleklagenævnets virksomhed

Tvistighedsnævnet
- Lov om erhvervsuddannelser § 47, stk. 2-4, og § 64, stk. 6
- Bekendtgørelse nr. 729 af 29. juni 2012 om Tvistighedsnævnet

Nævnenes Hus indgår en mål- og resultatplan med Erhvervsministeriets departement, hvor
oplysninger om strategiske målsætninger og resultatmål for Nævnenes Hus fremgår.

4. Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres Beskrivelse

BV 2.2.9 Der er hjemmel til at oppebære indtægter fra § 29.11.01. Departe-
mentet for udført klagesagsbehandling relateret til Energi-, Forsy-
nings- og Klimaministeriets område.

BV 2.3.1.2 Gebyrer for behandling af klager, der indbringes for Teleklagenævnet,
Erhvervsankenævnet, Konkurrenceankenævnet, Helbredsnævnet og
Klagenævnet for Udbud, kan fastsættes, så indtægterne ikke fuldt
modsvarer de omkostninger, som er forbundet med nævnenes virk-
somhed.

BV 2.3.1 Satserne for gebyrer vedrørende kontrol og tilsyn er reguleret inden
for prisstigningsloftet. Prisstigningsloftet er et loft over gebyret på
ydelserne, der er budgetteret på § 08.21.10.12. Revisornævnet. Loftet
er beregnet med udgangspunkt i prisniveauet for gebyrerne i budgettet
for indeværende år reguleret med det generelle pris- og lønindeks inkl.
niveaukorrektion og fratrukket en produktivitetsfaktor.

BV 2.10.5 Via standardkonto 33 og 44 er der adgang til at overføre midler fra §
08.22.41. Sikkerhedsstyrelsen til § 08.21.10.11. Disciplinær og kla-
genævnet for beskikkede bygningssagkyndige til dækning af udgifter
af nævnets drift mv.

BV 2.5.1 Der ydes vederlag til formand og medlemmer af Byfornyelsesnævnet,
Det Psykiatriske Patientklagenævn, Ankenævnet for Søfartsforhold,
Energiklagenævnet, Tvistighedsnævnet og Ankenævnet for Praktik-
pladsvirksomhed, Disciplinær og klagenævnet for beskikkede byg-
ningssagkyndige, Forbrugerklagenævnet, Planklagenævnet, Miljø- og
Fødevareklagenævnet, Teleklagenævnet, Erhvervsankenævnet, Kon-
kurrenceankenævnet, Disciplinærnævnet for Ejendomsmæglere, Kla-
genævnet for Udbud, Revisornævnet, Ankenævnet for Patenter og
Varemærker og Nævnet for Helbredsbedømmelser i Tjenestemands-
sager.
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5. Opgaver og mål

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

7. Specifikation af indtægter
R R B F BO1 BO2 BO3

Mio. kr. 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Indtægter i alt .............................................. 15,6 17,8 13,9  11,9 11,6 11,5 11,5
4. Afgifter og gebyrer ................................ 13,8 10,3 8,0  7,9 7,6 7,5 7,5
6. Øvrige indtægter .................................... 1,7 7,5 5,9  4,0 4,0 4,0 4,0
Bemærkninger: Angående a fgifter og gebyrer. Indtægterne omfatter gebyr for drift af Disciplinærnævnet for Ejendoms-
mæglere, Revisornævnet, Teleklagenævnet, Disciplinærnævnet for bygningssagkyndige. Revisornævnets gebyrer er regu-
leret inden for prisstigningsloftet for 201 9 . Prisstigningsloftet er beregnet med udgangspunkt i prisniveauet for gebyrerne
i budgettet for indeværende år, reguleret med det generelle pris- og lønindeks inkl. niveaukorrektion og fratrukket en
produktivitetsfaktor. Prisstigningsloftet udgør i 201 9 -1,1 pct. Øvrige indtægter. Disciplinær og klagenævnet for beskik-
kede bygningssagkyndige finansieres primært af gebyrindtægter fra Huseftersynsordningen. Der overføres derfor ved in-
tern statslig overførsel midler fra § 08.22.41.75. til § 08.21.10.1 1 . til dækning af nettoudgifterne vedrørende Disciplinær
og klagenævnet for beskikkede bygningssagkyndige. 

8. Personale
 R R B F BO1 BO2 BO3

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Personale i alt (årsværk) ............................ 194 209 192  193 189 180 177
Lønninger i alt (mio. kr.) .......................... 97,1 104,8 96,0  96,7 94,7 89,9 88,3

Lønsumsloft (mio. kr.) ............................... 97,1 104,8 96,0  96,7 94,7 89,9 88,3

9. Finansieringsoversigt
R R B F BO1 BO2 BO3

Mio. kr. 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Reguleret egenkapital ................................. - - - - - - -
Overført overskud ....................................... - - 23,3 - - - -
Egenkapital i alt .......................................... - - 23,3 - - - -

Langfristet gæld primo ............................... 3,3 2,7 6,2 12,5 14,0 14,0 13,5
+ anskaffelser .............................................. 0,2 -0,9 1,2 - - - -
+ igangværende udviklingsprojekter .......... 0,0 2,1 - 4,5 3,0 2,5 2,0
- afhændelse af aktiver ............................... 0,3 -0,3 - - - - -
- afskrivninger ............................................. 0,5 0,6 1,1 3,0 3,0 3,0 3,0
Samlet gæld ultimo ..................................... 2,7 3,5 6,3 14,0 14,0 13,5 12,5

Opgaver Mål
Sekretariatsbetjene en række uafhængige
nævn

At sikre en effektiv sekretariatsbetjening af en
række uafhængige nævn, så der træffes korrekte
afgørelser inden for kortest mulig tid.

 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr.  2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Udgift i alt.................................................... 143,5 159,9 128,5 123,3 120,9 114,8 112,9

0. Generelle fællesomkostninger ............. 20,2 46,0 18,0 17,3 16,9 16,1 15,8
1 Sekretariatsbetjening af en række selv-

stændige nævn ..................................... 123,3 113,9 110,5 106,0 104,0 98,7 97,1
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Låneramme .................................................. - - 14,1 17,0 17,0 17,0 17,0
Udnyttelsesgrad (i pct.) .............................. - - 44,7 82,4 82,4 79,4 73,5

10. Almindelig virksomhed
Under kontoen afholdes udgifter og indtægter i forbindelse med sekretariatsbetjening af en

række nævn.
Under kontoen afholdes udgifter til Planklagenævnet og Miljø- og Fødevareklagenævnets

opgaver med at træffe afgørelser i klagesager på natur-, plan- og miljøområdet samt yde infor-
mation om sager og praksis.

Under kontoen afholdes udgifter til det offentlige forbrugerklagesystem. Forbrugerklagesy-
stemet er opdelt i to faser: En mediationsfase og en nævnsbehandlingsfase. Klagebehandlingen
omfatter klager fra private forbrugere om varer eller arbejds- og tjenesteydelser købt hos er-
hvervsdrivende. Erhvervsdrivende samt offentlige myndigheder og offentlige institutioner kan
ikke indgive klager. Forbrugere kan som udgangspunkt kun indgive en klage over en erhvervs-
drivende, som er etableret i Danmark.

Under kontoen afholdes udgifter og indtægter, der relaterer sig til Teleklagenævnets almin-
delige virksomhed. Teleklagenævnet behandler primært klager over afgørelser truffet på tele- og
radiokommunikationsområdet, men er også udpeget som administrativ klageinstans på enkelte
andre områder.

Under kontoen afholdes udgifter til Energiklagenævnet, der er en uafhængig og sagkyndig
klageinstans, som træffer endelig administrativ afgørelse inden for energiområdet og som ved lov
eller regler udstedt i medfør heraf er henlagt til nævnet.

Under kontoen afholdes udgifter til Tvistighedsnævnet og Ankenævnet vedrørende Praktik-
virksomheder.

Under kontoen afholdes udgifter til Klagenævnet for Udbud, der behandler klager over of-
fentlige ordregiveres overtrædelser af udbudsloven, EU's udbudsdirektiver, EUF-traktaten og de
heraf afledte principper om ligebehandling og gennemsigtighed m.v. og tilbudsloven.

Under kontoen afholdes udgifter til Konkurrenceankenævnet, som behandler klager over af-
gørelser truffet af Konkurrencerådet samt afgørelser efter Lov om vandsektorens organisering og
økonomiske forhold.

Under kontoen afholdes udgifter og indtægter, der relaterer sig til Nævnet for Helbredsbe-
dømmelser i Tjenestemandssager.

Under kontoen afholdes udgifter til Erhvervsankenævnet, der er klageinstans for den lovgiv-
ning, der administreres af bl.a. Finanstilsynet, Erhvervsstyrelsen og Rejsegarantifonden.

Under kontoen afholdes udgifter til Ankenævnet for Søfartsforhold, som behandler klager for
sager afgjort efter Lov om skibes besætning og tilhørende bekendtgørelser, Lov om søfarendes
ansættelsesforhold m.v., Lov om sikkerhed til søs, Lov om beskyttelse af havmiljøet, Lov om
dykkerarbejde og dykkermateriel, Søloven, Lodsloven og Lov om sikkerhedsundersøgelse af
ulykke til søs.

Under kontoen afholdes udgifter til Byfornyelsesnævnet, der behandler klager over kommu-
nalbestyrelsernes beslutninger om byfornyelse for så vidt angår beslutninger om friarealer, er-
statningsboliger og kondemnering.

Under kontoen afholdes udgifter til Det Psykiatriske Patientklagenævn, som behandler klager
om tvangsindgreb, der har fundet sted under indlæggelse på en psykiatrisk afdeling.

Patent- og Varemærkestyrelsen har adgang til at finansiere Ankenævnet for Patenter og Va-
remærker under Nævnenes Hus.

Bevillingen er forhøjet med 10,1 mio. kr. i 2018, 10,0 mio. kr. i 2019 samt 9,8 mio. kr. årligt
fra 2020 og frem, som følge af ressortoverførsel af Byfornyelsesnævnet og Det Psykiatriske Pa-
tientklagenævn fra § 15.12.01. Statsforvaltningen.

Bevillingen er forhøjet med 2,4 mio. kr. årligt i perioden 2018-2020 til at håndtere den for-
ventede stigning i antallet af kystsager som konsekvens af etableringen af en fast track model til
behandling af kystbeskyttelsessager, jf. Aftale om kommunernes økonomi for 2018 af 1. juni
2017.
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Bevillingen er forhøjet med 1,6 mio. kr. årligt i perioden 2018-2020 med henblik på, at
kystbeskyttelsessager kan håndteres inden for maksimalt 6 måneder.

Bevillingen er forhøjet med 1,3 mio. kr. årligt fra 2019 og frem som følge af ressortover-
førslen af Sekretariatet for nævnet for Helbredsbedømmelser i Tjenestemandssager fra § 07.14.01.
Moderniseringsstyrelsen, jf. kongelig resolution af 12. marts 2018.

Bevillingen er forhøjet med 2,3 mio. kr. årligt i 2019 og 2020 samt med 2,2 mio. kr. årligt
fra 2021 og frem som følge af ressortoverførslen af klager vedrørende kommunernes afgørelser
efter byggeloven fra § 15.12.01. Statsforvaltningen.

11. Disciplinær og klagenævnet for beskikkede bygningssagkyndige
Under kontoen afholdes udgifter og indtægter i forbindelse med Disciplinær og klagenævnet

for beskikkede bygningssagkyndige. Nævnet kan opkræve gebyr for klagebehandling, jf. § 6, stk.
3, i lov nr. 1532 af 21. december 2010 om beskikkede bygningssagkyndige mv. Ordningen, der
finansieres via et gebyr for hver udfærdiget tilstandsrapport mv., skal på sigt hvile i sig selv, så
staten ikke påføres udgifter som følge af ordningens drift. Gebyrerne opkræves i henhold til lov
nr. 1532 af 21. december 2010 om beskikkede bygningssagkyndige.

Der er adgang til at overføre midler fra § 08.22.41. Sikkerhedsstyrelsen til underkontoen til
dækning af udgifter vedrørende nævnets drift mv.

12. Revisornævnet
Under kontoen afholdes udgifter og indtægter i forbindelse med opkrævning af et årligt gebyr

pr. revisor, der er godkendt og tilknyttet en revisionsvirksomhed. Gebyret dækker omkostningerne
ved drift, sekretariatsbetjening mv. af Revisornævnet, jf. Revisorloven, LBK nr. 468 af 17. juni
2008 med senere ændringer.

13. Disciplinærnævnet for Ejendomsmæglere
Under kontoen afholdes udgifter og indtægter i forbindelse med opkrævning af årsgebyr hos

alle registrerede ejendomsmæglere til finansiering af disciplinærnævnet, jf. Lov om formidling
af fast ejendom mv., lov nr. 526 af 28. maj 2014.

90. Indtægtsdækket virksomhed
Der kan udføres sekretariatsbetjening for private ankenævn.

08.21.14. Forskellige indtægter og udgifter under Nævnenes Hus

Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Udgiftsbevilling ........................................... 0,9 0,2 0,9 - - - -
Indtægtsbevilling ......................................... 2,4 2,3 2,5 1,8 1,8 1,8 1,8
10. Klagesagsgebyrer vedrørende

Miljø- og Fødevarenævnet og
 Planklagenævnet

Udgift ................................................... 0,0 - - - - - -
22. Andre ordinære driftsomkostninger 0,0 - - - - - -
Indtægt ................................................ 0,5 1,2 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7
30. Skatter og afgifter .......................... 0,5 1,2 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7

20. Klagenævnsgebyrer vedrørende
 Forbrugerklagenævnet

Udgift ................................................... 0,4 - 0,7 - - - -
22. Andre ordinære driftsomkostninger 0,4 - 0,7 - - - -
Indtægt ................................................ 1,2 0,8 1,2 0,5 0,5 0,5 0,5
13. Kontrolafgifter og gebyrer ............ - -0,1 - - - - -
21. Andre driftsindtægter .................... 0,1 - 0,1 - - - -
25. Finansielle indtægter .................... 0,0 - - - - - -
30. Skatter og afgifter .......................... 1,1 0,9 1,1 0,5 0,5 0,5 0,5

http://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=134700
http://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=134700
http://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=183855
http://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=163284


40 § 08.21.14.

30. Bøder udstedt af revisornævnet
Udgift ................................................... - - 0,1 - - - -
22. Andre ordinære driftsomkostninger - - 0,1 - - - -
Indtægt ................................................ 0,0 0,0 - 0,1 0,1 0,1 0,1
21. Andre driftsindtægter .................... 0,0 - - 0,1 0,1 0,1 0,1
30. Skatter og afgifter .......................... - 0,0 - - - - -

40. Adfærdsregulerende afgifter i
henhold til Lov om omsætning
af fast ejendom
Udgift ................................................... 0,5 0,2 0,1 - - - -
22. Andre ordinære driftsomkostninger 0,5 0,2 0,1 - - - -
Indtægt ................................................ 0,7 0,3 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5
21. Andre driftsindtægter .................... - - 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
30. Skatter og afgifter .......................... 0,7 0,3 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4

50. Bøder vedr. lov om beskikkede
 bygningssagkyndige mv.

Indtægt ................................................ - - 0,1 - - - -
30. Skatter og afgifter .......................... - - 0,1 - - - -

Bemærkninger: ad 20. Af- og nedskrivninger : Kontoen omfatter restancer, der er oversendt til Moderniseringsstyrelsen
og SKAT til inddrivelse. ad 21. Andre driftsindtægter: Indtægterne vedrører restancer, som Moderniseringsstyrelsen og
SKAT har inddrevet. ad 30. Skatter og afgifter: Kontoen omfatter budgetteret provenu af afgifter og bøder.

10. Klagesagsgebyrer vedrørende Miljø- og Fødevarenævnet og Planklagenævnet
I medfør lov nr. 1715 af 27. december 2016 om Miljø- og Fødevareklagenævnet samt lov

nr. 1658 af 20. december 2016 om Planklagenævnet kan der opkræves gebyr på klager, som
indbringes for nævnene. Gebyrerne tilbagebetales i tilfælde, hvor klager helt eller delvis får
medhold, hvor klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse
eller fordi klagen ikke er omfattet af nævnets kompetence. For behandling af klager, der ind-
bringes for nævnet, herunder anmodninger om genoptagelse, betaler klager et gebyr på 900 kr.
for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder og organisationer (i 2016-niveau). Indtægterne
tilfalder staten.

20. Klagenævnsgebyrer vedrørende Forbrugerklagenævnet
Kontoen modtager indtægter fra erhvervsdrivende, der taber eller forliger en sag ved For-

brugerklagenævnet og indtægtsførte forbrugerklagegebyrer, hvor brugeren har tabt sagen. Ind-
tægterne tilfalder staten.

30. Bøder udstedt af revisornævnet
Kontoen administrerer indtægter fra bøder udstedt af Revisornævnet, jf. revisorlovens § 44,

stk. 1, jf. LBK nr. 468 af 17. juni 2008. Indtægterne overføres til Rigspolitiet.

Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres Beskrivelse

BV 2.3.1.2 Gebyrerne for behandling af klager, som indbringes for Forbrugerkla-
genævnet, Miljø- og Fødevarenævnet og Planklagenævnet, kan fast-
sættes så indtægterne ikke modsvarer de omkostninger, der er forbundet
med nævnets virksomhed.
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40. Adfærdsregulerende afgifter i henhold til Lov om omsætning af fast ejendom
Kontoen administrerer indtægter fra bøder udstedt af Disciplinærnævnet for Ejendomsmæg-

lere i medfør af § 29 b, stk. 1 og 4, i lov om omsætning af fast ejendom, jf. LBK nr. 1073 af 2.
november 2006. Bøderne tilfalder staten.

50. Bøder vedr. lov om beskikkede bygningssagkyndige mv.
Kontoen administrerer indtægter fra bøder i medfør af § 3, stk. 2 i lov nr. 1532 af 21. de-

cember 2010 om beskikkede bygningssagkyndige mv. Indtægterne tilfalder staten.

08.21.20. Erhvervsstyrelsen (Driftsbev.)

1. Budgetoversigt 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Nettoudgiftsbevilling ................................... 430,5 431,2 374,3 442,7 370,5 348,4 321,2

Indtægt ......................................................... 108,5 124,4 99,6 106,2 106,2 105,7 105,8
Udgift ........................................................... 500,6 556,3 473,9 548,9 476,7 454,1 427,0

Årets resultat ............................................... 38,4 -0,7 -  - - - -

10. Almindelig virksomhed
Udgift .................................................... 469,4 436,9 387,0 456,7 384,6 362,0 334,9
Indtægt .................................................. 30,3 26,9 23,8 23,6 23,7 23,2 23,3

13. Gebyrer på revisorområdet
Udgift .................................................... 0,9 7,9 13,7 12,2 12,2 12,2 12,2
Indtægt .................................................. 8,0 10,2 13,7 12,2 12,2 12,2 12,2

14. Erhvervsdrivende fonde
Udgift .................................................... 1,2 8,7 7,2 7,2 7,2 7,2 7,2
Indtægt .................................................. 12,2 7,9 7,2 7,2 7,2 7,2 7,2

15. Børspoliti
Udgift .................................................... 0,5 3,8 4,4 4,2 4,1 4,1 4,1
Indtægt .................................................. 4,4 4,4 4,4 4,2 4,1 4,1 4,1

16. Næringsbasen
Udgift .................................................... -0,2 - - - - - -

17. Selskabsregistrering
Udgift .................................................... 0,2 62,8 57,8 61,5 61,5 61,5 61,5
Indtægt .................................................. 25,9 39,0 33,8 38,0 38,0 38,0 38,0

18. Kollektive investeringsforenin-
 ger (UCITS)

Udgift .................................................... - - - - - - -
Indtægt .................................................. - - - - - - -

20. Medlemsbidrag til internationale
 organisationer

Udgift .................................................... 3,4 2,3 2,1 1,0 1,0 1,0 1,0

21. Support til fælles digitale løsnin-
 ger

Udgift .................................................... - - - 5,1 5,1 5,1 5,1

24. Budgetregulering
Udgift .................................................... - - -15,0 -20,0 -20,0 -20,0 -20,0

90. Indtægtsdækket virksomhed
Udgift .................................................... 2,5 2,8 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5
Indtægt .................................................. 2,5 2,9 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5
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95. Tilskudsfinansieret forsknings-
 virksomhed

Udgift .................................................... 0,3 -0,3 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
Indtægt .................................................. - - 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1

97. Andre tilskudsfinansierede akti-
 viteter

Udgift .................................................... 22,3 31,4 14,1 18,4 18,4 18,4 18,4
Indtægt .................................................. 25,2 33,1 14,1 18,4 18,4 18,4 18,4

3. Hovedformål og lovgrundlag

Virksomhedsstruktur
08.21.20. Erhvervsstyrelsen, CVR-nr. 10150817, er virksomhedsbærende hovedkonto. I virk-
somhedens balance, og dermed i finansieringsoversigten, indgår følgende hovedkonti:

08.21.21. Styrket virksomhedskontrol
08.35.15. Ejendomsoplysninger

Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration
- At sikre en effektiv og kompetent styrelse med gode rammer for opgavevaretagelsen.

Erhvervsservice og digitalisering
- At sikre erhvervslivet en effektiv og professionel serviceoplevelse med fokus på professionel
digital forvaltning med brugervenlige løsninger og med korte sagsbehandlingstider. Samt at sikre
en lettere hverdag for virksomhederne gennem brugervenlige digitale løsninger samt at styrke
effektiviteten og innovationen gennem sikker anvendelse af data.

Erhvervsudvikling
- At styrke vækstmuligheder i hele landet gennem planlægning, færre byrder, erhvervsfremme,
digital vækst, tilskyndelse til fornyelse og internationalt arbejde.

Erhvervsregulering
- At styrke danske virksomheders konkurrenceevne gennem erhvervsregulering, tilsyn og kontrol,
som fremmer ansvarlighed og sætter ind mod misbrug og svindel, uden at medføre uforholds-
mæssige byrder for virksomhederne.

Erhvervsstyrelsens arbejdsområde omfatter hel og delvis administration af følgende hovedlove:

Erhvervsudvikling
Lov om markedsmodningsfonden, jf. lov nr. 113 af 1. februar 2010 med senere ændringer.
Lov om administration af tilskud fra Den Europæiske Regionalfond og Den Europæiske

Socialfond, jf. LB nr. 347 af 14. april 2016.
Lov om administration af forordning om oprettelse af en europæisk gruppe for territorialt

samarbejde (EGTS), jf. LB nr. 346 af 14. april 2016.
Lov om erhvervsfremme og regional udvikling, jf. LB nr. 820 af 28. juni 2016.

Virksomhed og erhverv
Lov om finansiel virksomhed, jf. LB nr. 1140 af 26. september 2017. (Delt med Finanstil-

synet) med senere ændringer.
Lov om CO2-kvoter, jf. LB nr. 1605 af 14. december 2016.
Lov om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder (revisorloven), jf. LB nr. 1167 af 9.

september 2016 med senere ændringer.
Årsregnskabsloven, jf. LB nr. 1580 af 10. december 2015 med senere ændringer.
Lov om aktie- og anpartsselskaber (selskabsloven), jf. LB nr. 1089 af 14. september 2015
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Lov om investeringsforeninger mv., jf. LB nr. 1051 af 28. august 2015 med senere ændringer.
(Delt med Finanstilsynet).

Lov om medarbejderinvesteringsselskaber, jf. lov nr. 1284 af 9. december 2014 med senere
ændringer.

Lov om erhvervsdrivende fonde, jf. lov nr. 712 af 25. juni 2014 med senere ændringer.
Lov om registrerede socialøkonomiske virksomheder (SØV-loven), jf. lov nr. 711 af 25. juni

2014.
Lov om formidling af fast ejendom m.v., jf. lov nr. 526 af 28. maj 2014 med senere æn-

dringer.
Lov om visse erhvervsdrivende virksomheder (erhvervsvirksomhedsloven), jf. LB nr. 1295

af 15. november 2013 med senere ændringer.
Lov om fremgangsmåden ved anmeldelse mv. af visse oplysninger hos Erhvervs- og Sel-

skabsstyrelsen, jf. LB nr. 1204 af 14. oktober 2013.
Lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme

(hvidvaskningsloven), jf. lov nr. 651 af 8. juni 2017 med senere ændringer. (Delt med Finanstil-
synet)

Lov om mæglings- og klage institutionen for ansvarlig virksomhedsadfærd, jf. lov nr. 546
af 18. juni 2012 med senere ændringer.

Lov om næring (næringsloven), jf. lov nr. 595 af 14. juni 2011, som ændret ved lov nr. 1231
af 18. december 2012.

Lov om restaurationsvirksomhed og alkoholbevilling m.v. (restaurationsloven), jf. LB nr. 135
af 18. januar 2010 med senere ændringer.

Lov om Det Centrale Virksomhedsregister, jf. LB nr. 653 af 15. juni 2006 med senere æn-
dringer.

Lov om det europæiske selskab (SE-loven), jf. LB nr. 654 af 15. juni 2006 med senere æn-
dringer.

Bogføringsloven, jf. LB nr. 648 af 15. juni 2006 med senere ændringer.
Lov om kommuners udførelse af opgaver for andre offentlige myndigheder og kommuners

og regioners deltagelse i selskaber, jf. lov nr. 548 af 8. juni 2006 med senere ændringer.
Lov om det europæiske andelsselskab (SCE-loven), jf. lov nr. 454 af 22. maj 2006 med se-

nere ændringer.
Lov om detailsalg fra butikker m.v. (Lukkeloven), jf. lov nr. 606 af 24. juni 2005 med senere

ændringer.
Lov om administration af Det Europæiske Økonomiske Fællesskabs forordning om indførelse

af europæiske økonomiske firmagrupper, jf. LB nr. 281 af 17. april 1997 med senere ændringer.

Bolig- og planlovgivning
Lov om Landdistriktsfonden, jf. LB nr. 766 af 19. juni 2017. (Delt med Miljø- og Fødeva-

reministeriet).
Lov om Hav- og Fiskerifonden, jf. LB nr. 19 af 4. januar 2017. (Delt med Miljø- og Føde-

vareministeriet).
Planloven jf. LB nr. 50 af 19. januar 2018 med senere ændringer.
Lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber, jf. LB nr. 447 af 21. marts 2015.
Lov om sommerhuse og campering mv. (sommerhusloven), jf. LB nr. 949 af 3. juli 2013

med senere ændringer.
Lov om ejerlejligheder jf. LB nr. 1713 af 16. december 2010 med senere ændringer.
Lov om leje af erhvervslokaler mv. (erhvervslejeloven), jf. LB nr. 1714 af 16. december 2010

med senere ændringer.
Lov om støtte til de små øsamfund (ø-støtteloven), jf. LB nr. 787 af 21. juni 2007 med senere

ændringer.
Lov om kolonihaver (kolonihaveloven), jf. LB nr. 790 af 21. juni 2007 med senere ændringer.
Lov om anvendelse af Frøstruplejren, jf. LB nr. 791 af 21. juni 2007 med senere ændringer.
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Lov om et testcenter for store vindmøller ved Østerild, jf. LB nr. 1500 af 8. december 2015
med senere ændring.

Internationale forhold/EU
Lov for Grønland om kontrol med eksport af produkter med dobbelt anvendelse, jf. lov nr.

616 af 8. juni 2016.
Lov om anvendelsen af visse af Den Europæiske Unions retsakter om økonomiske forbin-

delser til tredjelande m.v. (Bemyndigelsesloven), jf. LB nr. 635 af 9. juni 2011 som ændret ved
lov nr. 1231 af 18. december 2012.

Lov om tjenesteydelser i det indre marked, jf. lov nr. 384 af 25. maj 2009 som ændret ved
lov. Nr. 1871 af 29. december 2015.

Lov om Rådets forordning (EF) om beskyttelse mod eksterritorial lovgivning vedtaget af et
tredjeland (fsva. § 3), jf. lov nr. 312 af 3. juni 1998.

Lov om inspektioner, erklæringsafgivelse og kontrol i medfør af De Forenede Nationers
konvention om forbud mod kemiske våben, jf. lov nr. 443 af 14. juni 1995 med senere ændringer.

Internet, datasikkerhed og databeskyttelse
Lov om internetdomæner (Domæneloven), jf. lov nr. 164 af 26. februar 2014.
Lov om elektroniske kommunikationsnet og - tjenester, jf. LBK nr. 128 af 7. februar 2014

med senere ændringer. (Delt med Energistyrelsen).

Erhvervsstyrelsen opkræver afgifter og gebyrer til hel eller delvis dækning af styrelsens
omkostninger ved opgavevaretagelsen i medfør af visse af de af styrelsens helt eller delvist ad-
ministrerede love. Afgifts- og gebyrsatserne fastsættes i overensstemmelse med gældende regler
herom.

Yderligere oplysninger om Erhvervsstyrelsen kan findes på www.erst.dk

4. Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres Beskrivelse

BV 2.2.9 Indkomne indtægter fra bankgarantier, der er gjort gældende i forbin-
delse med Industrisamarbejdsaftaler, kan - efter fradrag for Erhvervs-
styrelsens udgifter til administration af Industrisamarbejdsaftaler - om-
disponeres fra § 08.21.20.10. Almindelig virksomhed til § 08.32.08.
Iværksætteri- og innovationsinitiativer, hvor midlerne anvendes til
forsknings- og udviklingsaktiviteter, som har til formål at fremme op-
fyldelsen af fremtidige forsvarsmaterielbehov for forsvaret.

BV 2.6.5 Såfremt der er indtægter fra bankgarantier, der er gjort gældende i
forbindelse med Industrisamarbejdsaftaler, kan lønsumsrammen forøges
med de til administrationen af Industrisamarbejdsaftaler medgåede
lønudgifter, jf. bemærkningerne til LB nr. 820 af 28. juni 2016 om lov
om erhvervsfremme og regional udvikling.

BV 2.6.5 Der er adgang til at overføre midler fra øvrig drift til lønsum i forbin-
delse med en intern statslig overførsel fra § 08.35.01.60. Medfinansi-
ering af teknisk assistance mv.
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BV 2.3.1.2 Styrelsens opgaveområde digital indberetning og fokuseret vejledning
omfatter registreringsopgaver vedrørende aktie- og anpartsselskaber
og lignende selskabsformer med begrænset ansvar. De enkelte gebyrer
vedrørende disse registreringsopgaver kan fastsættes således, at ind-
tægterne ikke modsvarer de omkostninger, der er forbundet med sty-
relsens registreringsvirksomhed.

BV 2.3.1.2 Gebyrer vedrørende registrering af kollektive investeringsforeninger
(UCITS) kan fastsættes således, at der ved underdækning kan til-
stræbes balance over en 8-årig periode.

BV 2.3.1.2 Gebyrer vedrørende administration og drift mv. af CO2-kvoteregiste-
ret kan fastsættes således, at indtægterne ikke modsvarer de omkost-
ninger, der er forbundet med styrelsens administration af registeret.

BV 2.2.13 Tilskud kan forudbetales.
BV 2.2.14 Der er adgang til at foretage udlæg vedrørende Revisortilsynets kva-

litetskontrol.
BV 2.2.14 Erhvervsstyrelsen har adgang til at foretage udlæg for Danmarks

Tekniske Universitet (DTU) for udgifter i forbindelse med udvidelse
af testvindmøllepladser i Østerild og Høvsøre.

BV 2.4.8 Der er adgang til at udbetale og modtage tilskud til/fra regioner,
kommuner, private og offentlige organisationer, virksomheder og
fonde.

BV 2.6.1 Der kan afholdes udgifter til kontingenter til foreninger, organisatio-
ner mv., som Erhvervsstyrelsen er medlem af ud fra erhvervsmæssige
interesser, herunder til nationale og internationale organisationer.

BV 2.3.1 Satserne for gebyrer vedrørende kontrol og tilsyn er reguleret inden
for prisstigningsloftet for 2019. Prisstigningsloftet er et loft over ge-
byret på ydelserne, der er budgetteret på § 08.21.20.13. Gebyrer på
revisorområdet, § 08.21.20.14. Erhvervsdrivende fonde, §
08.21.20.15. Børspoliti, § 08.21.20.17. Selskabsregistrering og §
08.21.20.18. Kollektive investeringsforeninger. Loftet er beregnet
med udgangspunkt i prisniveauet for gebyrerne i budgettet for 2014
reguleret med det generelle pris- og lønindeks inkl. niveaukorrektion
og fratrukket en produktivitetsfaktor. I 2019 udgør det generelle pris-
og lønindeks inkl. niveaukorrektion 0,9 pct., jf. statens pris- og løn-
forudsætninger. Produktivitetsfaktoren udgør -2,0 pct. i 2019. Samlet
udgør prisstigningsloftet -1,1 pct. i 2019.

BV 2.6.1 Erhvervsstyrelsen kan i forbindelse med internationalt samarbejde,
konferencer, møder mv. afholde de fornødne udgifter til rejse- og
opholdsudgifter for de delegerede samt repræsentation og øvrige ud-
gifter, som måtte være forbundet hermed.

BV 2.10.5 Der er adgang til via standardkontiene 33 og 43 at overføre midler
fra og til § 24.21.01. Landbrugsstyrelsen og § 06.51.01. Fiskeristy-
relsen til § 08.21.20. Erhvervsstyrelsen som teknisk bistand til
iværksættelse, administration og drift af landdistrikts- og fiskeriud-
viklingsprogrammet, herunder bl.a. til oprettelse og drift af netværk.
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5. Opgaver og mål

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

7. Specifikation af indtægter
R R B F BO1 BO2 BO3

Mio. kr. 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Indtægter i alt .............................................. 108,5 124,4 99,6  106,2 106,2 105,7 105,8
1. Indtægtsdækket virksomhed .................. 2,5 2,9 2,5  2,5 2,5 2,5 2,5
2. Tilskudsfinansierede forskningsaktiviteter - - 0,1  0,1 0,1 0,1 0,1
3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter ... 25,2 33,1 14,1  18,4 18,4 18,4 18,4
4. Afgifter og gebyrer ................................ 69,2 71,3 65,4  67,9 67,8 67,8 67,8
6. Øvrige indtægter .................................... 11,6 17,1 17,5  17,3 17,4 16,9 17,0
Bemærkninger: Angående Indtægtsdækket virksomhed . Den indtægtsdækkede virksomhed udføres på områder, hvor sty-
relsen i forvejen har faglig ekspertise. Der udføres bl.a. drifts-, rådgivnings-, analyse- og evalueringsopgaver. Den ind-

BV 2.2.9 Der er adgang til at overføre bevilling, både drift og løn, mellem §
07.12.01. Digitaliseringsstyrelsen, § 08.21.20. Erhvervsstyrelsen og §
20.11.31. Styrelsen for It og Læring til finansieringen af Partnerskab
for it-udvikling.

BV 2.2.9 Der kan efter aftale med Finansministeriet overføres løn- og drifts-
midler fra § 35.11.50. Reserve til Skatteministeriet til § 08.21.20.
Erhvervsstyrelsen til dækning af Erhvervsstyrelsens omkostninger
forbundet med udvikling, drift og vedligehold af Plandataregisteret til
brug for nye ejendomsvurderinger.

Opgaver Mål
Hjælpefunktioner samt gene-
rel ledelse og administration

At sikre en effektiv og kompetent styrelse med gode rammer for
opgavevaretagelsen.

Erhvervsservice og digitalise-
ring

At sikre erhvervslivet en effektiv og professionel serviceoplevelse
med fokus på professionel digital forvaltning med brugervenlige
løsninger og med korte sagsbehandlingstider. Samt at sikre en
lettere hverdag for virksomhederne gennem brugervenlige digitale
løsninger samt at styrke effektiviteten og innovationen gennem
sikker anvendelse af data.

Erhvervsudvikling At styrke vækstmuligheder i hele landet gennem planlægning,
færre byrder, erhvervsfremme, digital vækst, tilskyndelse til for-
nyelse og internationalt arbejde.

Erhvervsregulering At styrke danske virksomheders konkurrenceevne gennem er-
hvervsregulering, tilsyn og kontrol, som fremmer ansvarlighed og
sætter ind mod misbrug og svindel, uden at medføre uforholds-
mæssige byrder for virksomhederne.

R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Udgift i alt ........................................................... 526,0 577,6 482,4 548,9 476,7 454,1 427,0

0. Generelle fællesomkostninger ................... 100,2 100,7 84,2 95,9 84,1 79,6 74,2
1. Erhvervsservice og digitalisering .............. 202,9 234,2 195,7 216,6 182,4 162,4 159,0
2. Erhvervsudvikling ...................................... 166,8 181,8 151,7 182,6 161,3 160,1 140,7
3. Erhvervsregulering ..................................... 56,1 60,9 50,8 53,8 48,9 52,0 53,1



§ 08.21.20. 47

tægtsdækkede virksomhed er registreret iht. lov om almindelig omsætningsafgift, jf. SKR nr. 157 af 12. maj 1967. An-
gående Tilskudsfinansierede forskningsaktiviteter. Indtægten vedrører forsknings- og analyseopgaver, der finansieres af
tilskud og gaver fra f.eks. private, offentlige fonds- og programmidler samt midler fra EU-forskningsprogrammer. Angå-
ende Andre tilskudsfinansierede aktiviteter. Under den tilskudsfinansierede forskningsvirksomhed udføres forsknings- og
analyseopgaver, der finansieres af tilskud og gaver fra f.eks. private, offentlige fonds- og programmidler samt midler fra
EU-forskningsprogrammer. Kontoen rummer desuden midler til betaling af administrationsudgifter vedrørende EU-fonde.
Der overføres 14,1 mio. kr. fra 08.35.01.60. Medfinansiering af teknisk assistance mv. ved intern statslig overførsel.
Herudover overføres fra § 24.21.01. Landbrugsstyrelsen 3,5 mio. kr. og 0,8 mio. kr. fra § 06.51.01 . Fiskeristyrelsen årligt
fra 2018 og frem omfattende den andel af ressourcerne, der medfinansieres i form af teknisk bistand i forbindelse med
administration mv. af landdistrikts- og fiskeriudviklingsprogrammerne . Angående Afgifter og gebyrer. Indtægterne om-
fatter en række gebyrer, jf. i øvrigt anmærkningerne til underkonto 10. Almindelig virksomhed . Indtægterne omfatter
gebyrer på revisorområdet, erhvervsdrivende fonde, børspoliti, selskabsregistrering, kollektive investeringsforeninger og
drift af CO2 - kvoteregisteret og ordninger under eksportkontrol samt administration af love og regler på de pågældende
områder. Styrelsens gebyrer er reguleret inden for prisstigningsloftet for 201 9 . Prisstigningsloftet er beregnet med ud-
gangspunkt i prisniveauet for gebyrerne i budgettet for 201 9 , reguleret med det generelle pris- og lønindeks på 0,9 pct.
inkl. niveaukorrektion og fratrukket en produktivitetsfaktor på 2,0 pct. , Prisstigningsloftet udgør i 2019 -1,1 pct.  Angå-
ende Øvrige indtægter . Omfatter hovedsageligt salg ej frikøbte selskabsdata samt renteindtægter. Endelig overføres 1,4
mio. kr. fra § 08.35.14. Digitaladgang til oplysninger ifm. ejendomshandel (DIADEM) til dækning af fællesomkostninger
.

8. Personale
 R R B F BO1 BO2 BO3

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Personale i alt (årsværk) ............................ 468 506 479  567 513 493 463
Lønninger i alt (mio. kr.) .......................... 248,3 268,6 253,8  300,7 271,8 261,2 245,4
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.) .... 13,0 20,9 10,8  13,4 13,4 13,4 13,4

Lønsumsloft (mio. kr.) ............................... 235,3 247,7 243,0  287,3 258,4 247,8 232,0

9. Finansieringsoversigt
R R B F BO1 BO2 BO3

Mio. kr. 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Reguleret egenkapital ................................. - - 8,4 - - - -
Overført overskud ....................................... - - 74,3 - - - -
Egenkapital i alt .......................................... - - 82,7 - - - -

Langfristet gæld primo ............................... 202,8 166,7 187,9 165,5 145,5 125,5 105,5
+ anskaffelser .............................................. 40,1 30,9 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0
+ igangværende udviklingsprojekter .......... -8,3 9,3 - - - - -
- afhændelse af aktiver ............................... 0,3 - - - - - -
- afskrivninger ............................................. 67,5 39,7 52,4 50,0 50,0 50,0 50,0
Samlet gæld ultimo ..................................... 166,7 167,2 165,5 145,5 125,5 105,5 85,5

Låneramme .................................................. - - 206,8 199,6 199,6 199,6 199,6
Udnyttelsesgrad (i pct.) .............................. - - 80,0 72,9 62,9 52,9 42,8

10. Almindelig virksomhed
Under kontoen afholdes udgifter og opkræves indtægter i forbindelse med Erhvervsstyrelsens

almindelige virksomhed. 
Under kontoen afholdes udgifter til basisdrift af virk.dk, herunder drift, opdateringer og de-

sign. Der afholdes udgifter til fælles offentlige komponenter, som anvendes af myndigheder i
forbindelse med myndighedernes anvendelse af virk.dk. Hvis enkelte myndigheder måtte have
særlige ønsker til deres anvendelse af fælles komponenterne kan der afholdes udgifter, som efter
aftale refunderes af de pågældende myndigheder. Bevillingen er på finansloven for 2016 opju-
steret med 35,2 mio. kr. årligt i 2016-2017, heraf 17,0 mio. kr. i lønsum, 35,2 mio. kr. i 2018
heraf 15,6 mio. kr. i lønsum og 35,2 mio. kr. årligt fra 2019 heraf 17,0 mio. kr. i lønsum til
dækning af udgifter til basisdrift af virk.dk.
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Bevillingen til Virk.dk på 35,2 mio. kr. er fastlagt til og med 2019, hvorefter der skal tages
fornyet stilling til videreførelsen af Virk.dk.

Som led i den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi er der afsat 9,8 mio. kr. i 2017, heraf
6,6 mio. kr. i løn, 4,7 mio. kr. i 2018, heraf 3,1 mio. kr. i løn, 4,5 mio. kr. i 2019, heraf 3,0 mio.
kr. i løn og 2,5 mio. kr. i 2020, heraf 1,6 mio. kr. i løn til at løfte opgaver i regi af strategien på
finansloven for 2017 .

Bevillingen er forhøjet med 3,8 mio. kr. i 2015, heraf 2,5 mio. kr. i lønsum, 7,5 mio. kr. i
2016, heraf 4,4 mio. kr. i lønsum, 7,2 mio. kr. i 2017, heraf 4,1 mio. kr. i lønsum, 7,3 mio. kr. i
2018, heraf 4,1 mio. kr. i lønsum, og 5,6 mio. kr. i 2019, heraf 2,9 mio. kr. i lønsum, til udvikling
af register over reelle ejere.

Der er endvidere afsat 2,6 mio. kr. årligt fra 2019, heraf 2,3 mio. kr. årligt i lønsum til styrket
tilsyn med hvidvask.

Der er afsat 6,9 mio. kr. i 2016, heraf 2,3 mio. kr. i lønsum, 8,5 mio. kr. i 2017, heraf 1,9
mio. kr. i lønsum, 7,4 mio. kr. i 2018, heraf 0,8 mio. kr. i lønsum, og 7,2 mio. kr. i 2019, heraf
0,8 mio. kr. i lønsum til den koordinerede myndighedsindsats mod social dumping, styrket kontrol
med udenlandske virksomheder og selvstændige, og styrkelse af RUT-registeret.

Som led i Aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative
Folkeparti om vækst og udvikling i hele Danmark af februar 2016 er der til videreførelse af
rådgivnings- og finansieringsinitiativet Proof-of-Business afsat 4,9 mio. kr. i hvert af årene
2017-2019.

Som led i Aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative
Folkeparti om vækst og udvikling i hele Danmark af februar 2016 er der afsat 0,7 mio. kr. i 2017
og 2018 samt 0,4 mio. kr. i 2019 til at gøre det muligt for virksomheder, hvor der er én person,
som tegner virksomheden, at anvende sit private NemID på vegne af virksomheden, og dels at
tilpasse NemKontos selvbetjeningsløsning, så virksomhedsejere kan administrere virksomhedens
NemKonto med deres private NemID.

Der er til administration af initiativerne Erhvervspartnerskab for avanceret produktion og
Målrettet erhvervsindsats i områder præget af stærk tilbagegang i Aftale mellem regeringen,
Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om vækst og udvikling i hele
Danmark af februar 2016 afsat 0,4 mio. kr., heraf 0,3 mio. kr. i lønsum, i hvert af årene 2017-
2019.

Der er afsat 1,1 mio. kr. i 2017, heraf 0,6 mio. kr. i lønsum, 0,8 mio. kr. i 2018, heraf 0,2
mio. kr. i lønsum og 0,5 mio. kr. årligt fra 2019 til obligatorisk ejer registrering.

Der opkræves et gebyr i forbindelse med henholdsvis tildelt gratiskvote i EU's CO2-kvote-
register; personbeholdningskonto i EU's CO2-kvoteregister; handelskonto i EU's CO2-kvoteregi-
ster; samt gebyr pr. personbeholdningskonto i Det Danske Kyoto-register, jf. LBK nr. 1605 af
14. december 2016 om CO2-kvoter. Gebyrerne dækker delvist omkostningerne ved den samlede
kontoadministration. Der forventes indtægter og udgifter på 9,2 mio. kr. i 2018, 8,9 mio. kr. i
2019 og 8,7 mio. kr. i 2020 og 2021.

Der opkræves gebyrer i forbindelse med tilladelse til pengeoverførsler til og fra Iran, jf.
Iran-forordningen; ansøgninger om tilladelse til udførsel af visse dual-use produkter (produkter
med både civil og militær anvendelse) til Iran; tekniske vurderinger af om olie-/gas- og petroke-
miske produkter er omfattet af Iran-forordningen; samt ansøgninger om tilladelse til at frigive
visse indefrosne pengemidler efter Iran-forordningen.  

Der opkræves gebyr for ansøgninger om tilladelse til udførsel af dual-use produkter til Syrien,
samt for tekniske vurderinger af, om olie og gasprodukter er omfattet af Syrien-forordningen.

Der opkræves gebyr for ansøgninger om tilladelse til at udføre produkter efter antitorturfor-
ordningen.

Der opkræves gebyr for ansøgning om tilladelse til at eksportere varer og ydelser, der kan
anvendes i oliesektoren i Rusland.

Bevillingen er forhøjet med 0,7 mio. kr., heraf 0,5 mio. kr. i lønsum i hvert af årene 2018-
2020 i forbindelse med udarbejdelse af vejledning med eksempler på datagrundlag der kan ind-
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arbejdes i kommune- og lokalplaner og indgå i kommunernes arbejde med klimatilpasning for
at imødegå oversvømmelse og erosion af vitale områder.

Bevillingen er forhøjet med 2,0 mio. kr. i 2018-2021, heraf 0,5 mio. kr. årligt i lønsum, til
videreførelse af Start Up Denmark samt en øget markedsføringsindsats overfor udenlandske
iværksættere.

Bevillingen er forhøjet med 0,2 mio. kr. årligt fra 2018-2021 til kommunale udgifter i for-
bindelse med bedre forebyggelse mod oversvømmelse og erosion i kommunernes planlægning i
form af revision af kortlægning af risikoområder.

Bevillingen er forhøjet med 0,4 mio. kr. i 2018, heraf 0,3 mio. kr. i lønsum, og 0,2 mio. kr.
årligt i perioden 2019-2023 til videreudvikling af RUT, jf. Aftale om finansloven for 2018.
Midlerne anvendes til udvikling af myndighedsmodulet, så Arbejdstilsynet kan foretage en myn-
dighedsregistrering af en virksomhed, der vedvarende undlader at anmelde sig i RUT. Oplysnin-
gerne gøres tilgængelige for politiet og SKAT.

Bevillingen er via interne omprioriteringer forhøjet med 1,4 mio. kr., heraf 1,0 mio. kr. løn-
sum, i 2019 til en styrket indsats på boligområdet.

Bevillingen er via interne omprioriteringer forhøjet med 1,9 mio. kr., heraf 1,0 mio. kr. løn-
sum, i 2019 til planlovsimplementering.

Bevillingen er forhøjet med 4,7 mio. kr., heraf 2,5 mio. kr. i lønsum i 2019, 4,1 mio. kr., heraf
2,6 mio. kr. i lønsum i 2020, 1,4 mio. kr., heraf 1,0 mio. kr. i lønsum i 2021, og 0,7 mio. kr. årligt,
heraf 0,5 mio. kr. i lønsum fra 2022 og frem til implementering af seks udvalgte e-handelsiniti-
ativer under initiativ 4.2 (Digitale udbud og indkøb) i den fælles offentlige digitaliseringsstrategi
(FODS).

Bevillingen er forhøjet med 8,8 mio. kr. årligt, heraf 1,8 mio. kr. i lønsum fra 2019 og frem
som følge af, at ressortansvaret for sager vedrørende regulering af tekniske indretninger og stan-
darder vedrørende betalingsforvaltning (NemHandel) er overført fra Moderniseringsstyrelsen til
Erhvervsstyrelsen, jf. kongelig resolution af 6. februar 2018.

Bevillingen er forhøjet med 5,0 mio. kr. årligt fra 2019 og frem til nye kontrolopgaver her-
under tjek af indberetninger fra skattemyndighederne, udskrivelse af bødeforlæg mv. med henblik
på håndhævelse af grænsen for korttidsudlejning af helårsboliger, jf. Aftale mellem regeringen,
Dansk Folkeparti, Socialdemokratiet og Radikale Venstre af maj om dele- og platformsøkonomi.

Bevillingen er forhøjet med 13,0 mio. kr. i 2018 heraf 6,2 mio. kr. i lønsum, 22,7 mio. kr. i
2019, heraf 13,2 mio. kr. i lønsum, 21,6 mio. kr. i 2020, heraf 12,4 mio. kr. i lønsum, 19,6 mio.
kr. i 2021, heraf 11,7 mio. kr. i lønsum og 3,3 mio. kr. i 2022, heraf 1,3 mio. kr. i lønsum, samt
1,5 mio. kr. i 2023 og 1,0 mio. kr. i 2024 og 2025 som følge af udmøntning af en række initia-
tiver, som skal styrke Danmarks digitale vækst, jf. Aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti
og Radikale Venstre om initiativer for Danmarks digitale vækst af februar 2018.

Bevillingen er forhøjet med 11,8 mio. kr. i 2019 til arbejdet med automatisk erhvervsrap-
portering og offentlige data til erhvervslivet i regi af den fælles offentlige digitaliseringsstrategi
(FODS).

Bevillingen er forhøjet med 3,2 mio. kr., heraf 1,7 mio. kr. i lønsum i 2018, 7,2 mio. kr., heraf
2,4 mio. kr. i lønsum i 2019, 6,7 mio. kr., heraf 2,4 mio. kr. i lønsum i 2020 og 5,2 mio. kr., heraf
1,7 mio. kr. i lønsum i 2021 til gennemførelse af tre initiativer: fælles digital indgang til indbe-
retninger, erhvervspartnerskab for øget it-sikkerhed i dansk erhvervsliv og styrket internationalt
engagement, jf. regeringens National strategi for cyber- og informationssikkerhed.

Bevillingen er forhøjet med 37,0 mio. kr. årligt, heraf 24,0 mio. kr. i lønsum, fra 2019 og
frem, jf. Aftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti om forenkling af erhvervsfremmesystemet
af maj 2018. Af bevillingen afholdes udgifter til sekretariatsbistand samt tilskudsadministration,
jf. § 08.32.19. Pulje under Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse. Dertil kommer udgifter til re-
kruttering, honorar til bestyrelsen, rejseudgifter mv., samt udgifter til indkøb af ekstern bistand
fx til at udarbejde relevante analyser, gennemføre evalueringer, juridisk bistand, kommunikation
og til at arrangere relevante arrangementer og konferencer mv.

Bevillingen er forhøjet med 3,2 mio. kr. årligt, heraf 1,8 mio. kr. i lønsum fra 2019 og frem
til gennemførelse af flere tilsynsbesøg og til igangsættelse af en kommunikations- og vejled-
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ningsindsats på hvidvaskområdet samt til tilpasning af Erhvervsstyrelsens IT-systemer vedr. det
reelle ejer-register som følge af 5. hvidvaskdirektiv.

Bevillingen er forhøjet med 0,3 mio. kr. i 2019, heraf 0,2 mio. kr. i lønsum og 0,2 mio. kr.
årligt i 2020-2021, heraf 0,1 mio. kr. i lønsum til administration af Fonden for Entreprenørskab
og Early Warning.

13. Gebyrer på revisorområdet
Der opkræves årsgebyrer for drift mv. af Revisortilsynet og Public Oversigt samt gebyr for

udførelse af lovpligtig kvalitetskontrol i revisionsvirksomheder, der reviderer selskaber af of-
fentligt interesse, LBK nr. 1167 af 9. september 2016 med senere ændringer om godkendte re-
visorer og revisionsvirksomheder (revisorloven). Gebyrerne for drift mv. opkræves årligt hos alle
godkendte revisorer, der pr. 1. januar i det pågældende år er beskikket og tilknyttet en revi-
sionsvirksomhed. Gebyret for kvalitetskontrol opkræves pr. time anvendt på kvalitetskontrol
vedrørende den enkelte revisionsvirksomhed.

14. Erhvervsdrivende fonde
Der opkræves årsgebyr for tilsyn med erhvervsdrivende fonde, jf. lov nr. 712 af 25. juni 2014

med senere ændringer om erhvervsdrivende fonde. Gebyret opkræves hos alle erhvervsdrivende
fonde.

15. Børspoliti
Der opkræves årsafgift for regnskabskontrollen med børsnoterede selskaber, jf. LBK nr. 1580

af 10. december 2015 med senere ændringer om årsregnskabsloven. Afgiften opkræves hos
virksomheder omfattet af årsregnskabsloven, som har kapitalandele, gældsinstrumenter eller andre
værdipapirer optaget til handel på et reguleret marked i et EU/EØS-land og ikke-finansielle
virksomheder fra lande uden for EU/EØS, som har værdipapirer optaget til handel på et reguleret
marked i Danmark, og som er underlagt dansk regnskabskontrol.

16. Næringsbasen
Indtægts- og udgiftsbevillingen vedrørende næringsbasen er på finansloven for 2015 nedlagt

som følge af nedlæggelse af næringsbrevsordningen, jf. Aftale mellem den daværende SR-rege-
ring, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Det Konservative Fol-
keparti om en vækstpakke af juni 2014. Kontoen indeholder kun regnskabstal.

17. Selskabsregistrering
Der opkræves gebyrer for stiftelse, ændring og genoptagelser af aktie- og anpartsselskaber

samt øvrige selskabsformer med samme grad af begrænset ansvar i det omfang, der er hjemmel
til opkrævning af gebyrer hos disse selskabsformer. Gebyrerne opkræves til delvis dækning af
de direkte omkostninger knyttet til selskabsregistreringen. Der er tale om en delvis gebyrfinansi-
ering.

18. Kollektive investeringsforeninger (UCITS)
Der opkræves gebyr for stiftelse af kollektive investeringsforeninger (UCITS), jf. LBK nr.

1051 af 25. august 2015 med senere ændringer om investeringsforeninger mv. Gebyret opkræves
til dækning af Erhvervsstyrelsens omkostninger knyttet til registrering af virksomhedsoplysninger
og tildeling af CVR-nummer og SE-nummer. Endvidere opkræves hos kollektive investerings-
foreninger (UCITS) en årlig afgift i henhold til samme lov. Årsafgiften opkræves til dækning af
Erhvervsstyrelsens omkostninger knyttet til administration af lovgivningen mv.
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20. Medlemsbidrag til internationale organisationer
Som et led i varetagelsen af Erhvervsstyrelsens hovedformål betaler styrelsen medlemsbidrag

til en række internationale organisationer.

21. Support til fælles digitale løsninger
Kontoen er oprettet i forbindelse med etableringen af et samlet supporttilbud for en række

fælles digitale løsninger. Der afsættes 5,1 mio. kr. årligt, heraf 3,6 mio. kr. i lønsum, fra 2019
og frem.

Kontoen omfatter midler til support af borger.dk, som Erhvervsstyrelsen har varetaget på
vegne af Digitaliseringsstyrelsen siden juni 2018. Bevillingen er overført fra Digitaliseringssty-
relsens § 07.12.02. Fællesoffentlige initiativer.

Under kontoen afholdes udgifter til at yde support i forbindelse med håndtering af henven-
delser fra borgere, der har brug for hjælp til borger.dk.

24. Budgetregulering
Kontoen omfatter en negativ budgetkorrektion på 20,0 mio. kr. årligt fra 2019 og frem.

90. Indtægtsdækket virksomhed
Den indtægtsdækkede virksomhed består af en supportopgave i forbindelse med NemLogin

for Digitaliseringsstyrelsen svarende til ca. 3,5 årsværk og til at dække
Erhvervsstyrelsens assistance til Socialstyrelsen i forbindelse med etablering af kontrol set-up

inden for EU programmet FEAD.

95. Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed
Under den tilskudsfinansierede forskningsvirksomhed udføres forsknings- og analyseopgaver,

der finansieres af tilskud fra private eller offentlige fonds- og programmidler samt midler fra
EU-forskningsprogrammer.

97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter
Der afholdes af kontoen indtægter og udgifter i forbindelse med ekstern finansiering af pro-

jekter vedrørende udvikling af virksomheders sociale ansvar og partnerskaber i Danmark. Ind-
tægterne kan variere betydeligt, hvorfor budgetteringen er usikker. Tilskudsfinansierede aktiviteter
omfatter desuden aktiviteter, der finansieres med støtte fra statslige fonde, program- og pulje-
ordninger, EU med flere.

08.21.21. Styrket virksomhedskontrol (Driftsbev.)

1. Budgetoversigt 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Nettoudgiftsbevilling ................................... - - 20,0  20,0 20,0 20,0 -

Udgift ........................................................... - - 20,0  20,0 20,0 20,0 -

Årets resultat ............................................... - - -  - - - -

10. Almindelig virksomhed
 Udgift .................................................... - - 20,0 20,0 20,0 20,0 -
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Virksomhedsstruktur
Virksomhedsbærende hovedkonto: 08.21.20. Erhvervsstyrelsen, CVR-nr. 10150817.

3. Hovedformål og lovgrundlag

Styrket virksomhedskontrol
Målet er at anvende ny teknologi til at udsøge virksomheder, der oprettes med henblik på

svindel for derigennem at kunne foretage en mere målrettet kontrol af virksomhederne. Investe-
ringen vil bidrage til en mere effektiv og datadrevet kontrolindsats og således sikre bedre mu-
ligheder for at identificere nye typer af svigsmønstre.

5. Opgaver og mål

6. Specifikation af udgifter på opgaver

8. Personale
 R R B F BO1 BO2 BO3

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Personale i alt (årsværk) ............................ - - 18  19 19 19 -
Lønninger i alt (mio. kr.) .......................... - - 8,8  9,4 9,2 9,2 -

Lønsumsloft (mio. kr.) ............................... - - 8,8  9,4 9,2 9,2 -

10. Almindelig virksomhed
Der er afsat 20,0 mio. kr. i 2018, heraf 8,8 i lønsum, 20,0 mio. kr. i 2019, heraf 9,4 mio. kr.

i lønsum, 20,0 mio. kr. i 2020, heraf 9,2 mio. kr. i lønsum og 20,0 mio. kr. i 2021, heraf 9,2 i
lønsum, til styrket kontrol i virksomhedsregistreringen i Erhvervsstyrelsen, jf. Aftale mellem re-
geringen og Dansk Folkeparti, Socialdemokratiet, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og
Alternativet af 28. november 2017 om styrket kontrol og vejledning.

Under kontoen afholdes udgifter til faglige opgaver og it-investeringer med henblik på en
styrket kontrol ved virksomhedsregistreringen i Erhvervsstyrelsen igennem anvendelsen af ny
teknologi til at udsøge virksomheder, der oprettes med henblik på svindel for derigennem at
kunne foretage en mere målrettet kontrol af virksomhederne.

Investeringen vil bidrage til en mere effektiv og datadrevet kontrolindsats og således sikre
bedre muligheder for at identificere nye typer af svigsmønstre.

Opgaver Mål
Styrket virksomhedskontrol At sikre en mere målrettet kontrol af virksomhederne igennem en

effektiv og datadrevet kontrolindsats og således sikre bedre mu-
ligheder for at identificere nye typer af svigsmønstre.

R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Udgift i alt ........................................................... - - 20,4 20,0 20,0 20,0 -

1. Styrket virksomhedskontrol....................... - - 20,4 20,0 20,0 20,0 -
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08.21.25. Forskellige indtægter under Erhvervsstyrelsen

Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Udgiftsbevilling ........................................... 0,0 15,3 3,1 3,1 3,1 3,1 3,1
Indtægtsbevilling ......................................... 27,3 25,3 28,2 28,4 28,4 28,4 28,4

10. Adfærdsregulerende afgifter i
henhold til årsregnskabsloven
Udgift ................................................... 0,0 15,3 1,1 1,0 1,0 1,0 1,0
22. Andre ordinære driftsomkostninger 0,0 15,3 1,1 1,0 1,0 1,0 1,0
Indtægt ................................................ 27,0 24,9 25,1 25,0 25,0 25,0 25,0
21. Andre driftsindtægter .................... 0,4 0,8 3,1 3,1 3,1 3,1 3,1
30. Skatter og afgifter .......................... 26,6 24,1 22,0 21,9 21,9 21,9 21,9

20. Bøder i forbindelse med ulovli-
 ge aktionærlån

Udgift ................................................... - - 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0
22. Andre ordinære driftsomkostninger - - 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0
Indtægt ................................................ 0,3 0,3 3,1 3,1 3,1 3,1 3,1
30. Skatter og afgifter .......................... 0,3 0,3 3,1 3,1 3,1 3,1 3,1

40. Tvangsbøder i forbindelse med
manglende registrering af ejer-

 forhold
Udgift ................................................... - - - 0,1 0,1 0,1 0,1
22. Andre ordinære driftsomkostninger - - - 0,1 0,1 0,1 0,1
Indtægt ................................................ - - - 0,3 0,3 0,3 0,3
30. Skatter og afgifter .......................... - - - 0,3 0,3 0,3 0,3

Bemærkninger: ad 20. Af- og nedskrivninger: Kontoen omfatter restancer, der er oversendt til Moderniseringsstyrelsen
og SKAT til inddrivelse. ad 21. Andre driftsindtægter: Indtægterne vedrører restancer, som Moderniseringsstyrelsen og
SKAT har inddrevet. ad 30.  Skatter og afgifter: Kontoen omfatter budgetteret provenu af afgifter og bøder.

10. Adfærdsregulerende afgifter i henhold til årsregnskabsloven
Der oppebæres indtægter og afholdes udgifter vedrørende adfærdsregulerende afgifter i hen-

hold til årsregnskabslovens § 162, jf. LBK nr. 1580 af 10. december 2015 i forbindelse med for
sen indsendelse af årsregnskaber. Indtægterne tilfalder staten.

20. Bøder i forbindelse med ulovlige aktionærlån
Der forvaltes indtægter og afholdes udgifter ved konstatering af ulovlige aktionærlån, jf.

selskabslovens § 210 stk. 1., jf. LBK nr. 1089 af 14. september 2015. Indtægterne tilfalder staten.

40. Tvangsbøder i forbindelse med manglende registrering af ejerforhold
Der forvaltes indtægter og afholdes udgifter i forbindelse med pålæggelse af tvangsbøder jf.

§ 22 i lov om visse erhvervsdrivende virksomheder, jf. LBK nr. 1295 af 15. november 2013 i
forbindelse med manglende registrering af ejerforhold. Indtægterne tilfalder staten.

08.21.31. Vejnings- og målingsfonden
Ordningen er ophørt pr. 31. december 2015. Fondens kapital udgør pr. 1. januar 2017 0,00

kr.
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Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Udgiftsbevilling ........................................... 0,0 - - - - - -
Indtægtsbevilling ......................................... 0,0 - - - - - -

10. Almindelig virksomhed
Udgift ................................................... 0,0 - - - - - -
22. Andre ordinære driftsomkostninger 0,0 - - - - - -
58. Værdipapirer, tilgang .................... 0,0 - - - - - -
Indtægt ................................................ 0,0 - - - - - -
59. Værdipapirer, afgang .................... 0,0 - - - - - -

10. Almindelig virksomhed
Ordningen er ophørt med udgangen af 2015.
Kontoen administreres af § 08.21.20. Erhvervsstyrelsen.

08.21.41. Patent- og Varemærkestyrelsen (tekstanm. 13) (Statsvirksomhed)

1. Budgetoversigt 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Nettoudgiftsbevilling ................................... - - - - - - -

Indtægt ......................................................... 156,8 157,2 158,0 159,0 160,0 161,0 162,0
Udgift ........................................................... 151,0 153,6 158,0 159,0 160,0 161,0 162,0

Årets resultat ............................................... 5,8 3,6 -  - - - -

10. Driftsbudget
Udgift .................................................... 131,7 132,9 158,0 159,0 160,0 161,0 162,0
Indtægt .................................................. 136,8 136,4 158,0 159,0 160,0 161,0 162,0

90. Indtægtsdækket virksomhed
Udgift .................................................... 12,3 14,0 - - - - -
Indtægt .................................................. 12,9 14,1 - - - - -

97. Tilskudsfinansierede aktiviteter
Udgift .................................................... 7,0 6,6 - - - - -
Indtægt .................................................. 7,0 6,6 - - - - -

3. Hovedformål og lovgrundlag

Virksomhedsstruktur
08.21.41. Patent- og Varemærkestyrelsen, CVR-nr. 17039415.
Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

Patent- og Varemærkestyrelsen har til formål at fremme kreativitet og innovation og dermed
styrke dansk erhvervslivs konkurrencekraft på det nationale og internationale marked. Patent- og
Varemærkestyrelsens primære opgave er at udstede patenter samt at registrere varemærker,
brugsmodeller og design.

Styrelsens mission
Patent- og Varemærkestyrelsens mission er at være center for strategisk information og be-

skyttelse af teknik og forretningskendetegn.
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Styrelsens vision
Patent- og Varemærkestyrelsens vision er at hjælpe virksomheder med at gøre ideer til akti-

ver.

Patent- og Varemærkestyrelsens fire forretningsområder (hovedformål):
- Teknik omfatter styrelsens aktiviteter i relation til patenter og brugsmodeller med opgaver

som rettighedsudstedelse og registrering, underleverancer til udenlandske myndigheder samt er-
hvervsservice inden for teknik.

- Forretningskendetegn omfatter styrelsens aktiviteter i relation til varemærker og design med
opgaver som rettighedsregistrering, underleverancer til udenlandske myndigheder samt erhvervs-
service inden for kendetegn.

- IP-Politik omfatter opgaver med løbende forbedring af den nationale og internationale re-
gulering af intellektuel ejendomsret samt bidrag til regeringens vækstpolitik.

- Internationale projekter omfatter styrelsens indsats for at udbygge kendskabet til og har-
monisering af praksis i andre landes IP-myndigheder til gavn for danske virksomheders interna-
tionale intellektuelle ejendomsret.

Styrelsens opgaver omfatter administration af:
- Varemærkeloven, jf. LBK nr. 223 af 26. februar 2017 med senere ændringer
- Designloven, jf. LBK nr. 219 af 26. februar 2017 med senere ændringer
- Patentloven, jf. LBK nr. 221 af 26. februar 2017
- Lov om brugsmodeller, jf. LBK nr. 220 af 26. februar 2017
- Fællesmærkeloven, jf. LBK nr. 103 af 24. januar 2012
- Lov om hemmelige patenter, jf. LBK nr. 107 af 24. januar 2012
- Lov om arbejdstageres opfindelser, jf. LBK nr. 104 af 24. januar 2012
- Lov om beskyttelse af halvlederprodukters udformning (topografi), jf. LBK nr. 222 af 26. fe-
bruar 2017
- Bekendtgørelse nr. 485 af 10. juni 2003 om registrering af rederiers skorstensmærker og
kontorflag
- Bekendtgørelse nr. 600 af 12. juni 2007 om registrering af kommunevåben og -segl

4. Særlige bevillingsbestemmelser

Patentområdet omfatter gebyrer for sagsbehandling i henhold til patentloven, jf. LBK nr. 221
af 26. februar 2017.

Brugsmodelområdet omfatter gebyrer for sagsbehandling i henhold til lov om brugsmodeller,
jf. LBK nr. 220 af 26. februar 2017.

Varemærkeområdet omfatter gebyrer for sagsbehandling i henhold til varemærkeloven, jf.
LBK nr. 223 af 26. februar 2017 med senere ændringer og fællesmærkeloven, jf. LBK nr. 103
af 24. januar 2012.

Designområdet omfatter gebyrer for sagsbehandling i henhold til designloven, jf. LBK nr.
219 af 26. februar 2017 med senere ændringer, og lov om beskyttelse af halvlederprodukters
udformning (topografi), jf. LBK nr. 222 af 26. februar 2017.

Regel der fraviges
eller suppleres Beskrivelse

BV 2.3.1.1 Styrelsens gebyrer er fastsat ved lov. Styrelsens gebyrer kan henføres
til følgende fire rettighedsområder: Patenter, Brugsmodeller, Vare-
mærker og Design. Der kan frit overføres midler mellem områderne.

http://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=187015
http://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=187006
http://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=187012
http://www.retsinformation.dk/Forms/r0710.aspx?id=187011
http://www.retsinformation.dk/Forms/r0710.aspx?id=140023
http://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=140028
http://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=140024
http://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=187014
http://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=26271
http://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=27613
http://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=187012
http://www.retsinformation.dk/Forms/r0710.aspx?id=187011
http://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=187015
http://www.retsinformation.dk/Forms/r0710.aspx?id=140023
http://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=187006
http://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=187014
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5. Opgaver og mål

6. Specifikation af udgifter på opgaver

Bemærkninger: I budgettet vedrørende IP-Politik indgår 2, 3 mio. kr. som medlemsbidrag til World Intellectual Property
Organization (WIPO).

Regeringerne i Danmark, Norge og Island har i 2008 oprettet Nordic Patent Institute (NPI)
som en interstatslig organisation til samarbejde inden for patentområdet med henblik på samar-
bejde mellem patentmyndighederne i de pågældende lande.

I henhold til regelsættet for NPI skal patentmyndighederne, herunder Patent- og Varemær-
kestyrelsen, hvor det er nødvendigt yde særlige økonomiske bidrag.

Patent- og Varemærkestyrelsen er, sammen med den norske og islandske patentmyndighed,
forpligtet til at dække et eventuelt underskud i NPI.

Patent- og Varemærkestyrelsen har kautioneret for en kassekredit til NPI på 10,0 mio. kr.

Opgaver Mål
Teknik Det er et mål for styrelsen at operere med korte sagsbehandlingstider

set i internationalt perspektiv. Styrelsen vil endvidere arbejde for, at
patentaktiviteten i Danmark stiger og sigter derfor på, at antallet af
ansøgninger og serviceydelser øges. Underleverancer for udenlandske
patentmyndigheder bidrager til effektiv udnyttelse og udbygning af
styrelsens kompetencer. Endvidere dækker området styrelsens er-
hvervsservicearbejde inden for teknik.

Forretningskendetegn Styrelsen sigter på at fastholde de korte sagsbehandlingstider set i in-
ternationalt perspektiv og vil samtidig arbejde for at øge kvaliteten i
sagsbehandlingen. Det er endvidere et mål at yde en bedre og mere
målrettet service over for virksomhederne og dermed øge virksomhe-
dernes brug af styrelsens kompetencer og serviceydelser. Endvidere
dækker området styrelsens erhvervsservicearbejde inden for kendetegn.

IP-Politik Det er en vigtig opgave for styrelsen at skabe gode vilkår for innova-
tion og vækst i Danmark. Styrelsen vil derfor løbende arbejde for et
effektivt og billigt system for beskyttelse af intellektuel ejendomsret.
Endvidere sigter styrelsen på at skabe bedre udnyttelse af intellektuel
ejendomsret bl.a. gennem etablering af bedre rammer for handel med
viden og information målrettet små- og mellemstore virksomheder.

Internationale projek-
ter

Styrelsen arbejder for fortsat deltagelse i internationale projekter, hvor
bl.a. andre landes myndigheder drager nytte af styrelsens kompetencer.
Dette sker for at skabe en bedre IP-infrastruktur i de pågældende lande
til gavn for danske virksomheder. Hertil kommer, at styrelsen også
bruger de internationale projekter i sit politiske arbejde på europæisk
såvel som på globalt plan.

R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Udgift i alt .............................................. 158,7 159,4 160,8 159,0 160,0 161,0 162,0

 0. Generelle fællesomkostninger........... 66,0 55,5 56,0 55,4 55,7 56,1 56,4
 1. Teknik ................................................ 55,6 59,0 59,5 58,9 59,3 59,6 60,0
 2. Forretningskendetegn ........................ 14,2 20,9 21,1 20,8 20,9 21,1 21,2
 3. IP-Politik ........................................... 15,9 15,3 15,4 15,2 15,3 15,4 15,5
 4. Internationale projekter ..................... 7,0 8,7 8,8 8,7 8,8 8,8 8,9
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Patent- og Varemærkestyrelsens gebyrer er fastsat ved lov, og disse er fuldt omkostnings-
dækkede, men der indregnes ikke en kalkulatorisk momsandel i styrelsens gebyrer.

7. Specifikation af indtægter
R R B F BO1 BO2 BO3

Mio. kr. 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Indtægter i alt .............................................. 156,8 157,2 158,0  159,0 160,0 161,0 162,0
1. Indtægtsdækket virksomhed .................. 12,9 14,1 -  - - - -
3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter ... 7,0 6,6 -  - - - -
4. Afgifter og gebyrer ................................ 124,8 131,2 137,0  137,0 137,0 137,0 138,0
6. Øvrige indtægter .................................... 12,0 5,2 21,0  22,0 23,0 24,0 24,0
Bemærkninger: Punkt 1. Indtægtsdækket virksomhed omhandler erhvervsservice og de internationale projekter , som hører
under IDV. Indtægtsniveauet for styrelsens gebyrer - under punkt 4 - er fastsat på baggrund af styrelsens forventninger
til antal ansøgninger og fornyelse mv. inden for de enkelte rettig hedsområder . Det budgetterede indtægtsniveau afspejler
det forventede aktivitetsniveau hos styrelsens kunder. Styrelsen PL-regulerer ikke sine indtægter, hvorfor indtægterne for
alle år er fastholdt i faktiske priser. Det samme gør sig gældende for styrelsens udgifter.

Budgetteringsforudsætninger:
Patentområdet: Forventningerne til indtægter fra europæiske patenter med gyldighed i Dan-

mark (årsgebyrer) er baseret på en række skøn bl.a. oplysninger fra Den Europæiske Patentorga-
nisation (EPO). Det er et af styrelsens strategiske mål fortsat at indgå internationale leveranceaf-
taler med andre nationale myndigheder. Opgaver af denne type skal være med til at opretholde
og udvikle den sammensætning af patenttekniske kompetencer, som dansk erhvervsliv efterspør-
ger. Styrelsen har indgået aftale med de nationale myndigheder i flere lande.

Brugsmodelområdet: Indtægten vedrørende brugsmodeller har de seneste år været faldende.
Det seneste regnskabstal viser, at tendensen nu er vendt og styrelsen forventer, at indtægten vil
være svagt stigende.

Varemærkeområdet: På varemærkeområdet er der ligeledes budgetteret med svagt stigende
indtægter.

Designområdet: Indtægten vedrørende design har en årrække været faldende. Denne tendens
er nu vendt til en mindre stigning i indtægterne.

Erhvervsservice (Indtægtsdækket virksomhed): Der budgetteres med en mindre forøgelse af
serviceopgaverne.

Internationale projekter (delvist tilskudsfinansierede aktiviteter): Det forventes, at indtægter
på internationale projekter vil stige en anelse i forhold til 2018-niveauet.

8. Personale
 R R B F BO1 BO2 BO3

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Personale i alt (årsværk) ............................ 194 200 202  206 208 208 208
Lønninger i alt (mio. kr.) .......................... 102,7 105,8 107,0  109,0 110,0 110,0 111,0

9. Finansieringsoversigt
R R B F BO1 BO2 BO3

Mio. kr. 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Reguleret egenkapital ................................. - - 8,1 - - - -
Reserveret egenkapital ................................ - - 28,1 - - - -
Overført overskud ....................................... - - - - - - -
Egenkapital i alt .......................................... - - 36,2 - - - -

Langfristet gæld primo ............................... 3,1 2,6 8,4 12,5 15,3 16,6 14,7
+ anskaffelser .............................................. 1,5 0,1 2,6 7,0 5,0 0,5 0,5
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+ igangværende udviklingsprojekter .......... 0,0 7,7 3,5 0,8 0,8 0,8 0,8
- afhændelse af aktiver ............................... 11,7 - - - - - -
- afskrivninger ............................................. -9,7 1,2 2,0 5,0 4,5 3,2 2,5
Samlet gæld ultimo ..................................... 2,6 9,3 12,5 15,3 16,6 14,7 13,5

Låneramme .................................................. - - 28,9 28,9 28,9 28,9 28,9
Udnyttelsesgrad (i pct.) .............................. - - 43,3 52,9 57,4 50,9 46,7
Bemærkninger: Der er adgang til at indregne internt afholdte omkostninger til udviklingsprojekter.

10. Driftsbudget
På kontoen afholdes indtægter og udgifter til Patent- og Varemærkestyrelsens myndigheds-

opgaver og øvrige opgaver i relation hertil.
Patent- og Varemærkestyrelsen har adgang til at finansiere Ankenævnet for Patenter og Va-

remærker under Nævnenes Hus.

90. Indtægtsdækket virksomhed
Kontoen omfatter indtægter og udgifter til Patent- og Varemærkestyrelsens indtægtsdækkede

virksomhed. Under indtægtsdækket virksomhed udfører styrelsen erhvervsserviceopgaver, som
er en udløber af Patent- og Varemærkestyrelsens ordinære aktiviteter. Indtægtsvirksomhed inde-
holder opgaver omhandlende dialogsøgninger, kopiservice, nyhedsundersøgelser, internationale
projekter (som ikke er tilskudsfinansierede), særlige kurser mm.

97. Tilskudsfinansierede aktiviteter
Kontoen omfatter indtægter og udgifter til Patent- og Varemærkestyrelsens tilskudsfinansi-

erede aktiviteter.

08.21.79. Finansielle sager hos Forbrugerombudsmanden (Reservationsbev.)

Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Udgiftsbevilling ........................................... - - - - - - -

10. Reserve til finansielle sager
Udgift ................................................... - - - - - - -
49. Reserver og budgetregulering ....... - - - - - - -

Videreførselsoversigt: 
 Beholdning
Mio. kr. primo 2018

Øvrige beholdninger ....................................................................................................... 2,8
I alt .................................................................................................................................. 2,8

10. Reserve til finansielle sager
Kontoen er oprettet som følge af akt. 2 af 14. oktober 2010. Reserven er oprettet til udgifter

til større verserende sager ved Forbrugerombudsmanden, som allerede er påbegyndt, og hvor der
kan forventes prøvning i flere retsinstanser og en deraf følgende varighed og kompleksitet af sa-
gerne, som kræver bl.a. Kammeradvokatens bistand. Dertil kommer sager fra de finansielle an-
kenævn, herunder Pengeinstitutankenævnet, hvor de pågældende banker ikke vil følge de ken-
delser, der er truffet i nævnene.

Bevillingen er ophørt ved udgangen af 2016.
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08.22. Erhvervs- og sikkerhedsforhold

08.22.41. Sikkerhedsstyrelsen (tekstanm. 102) (Driftsbev.)

1. Budgetoversigt 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Nettoudgiftsbevilling ................................... 14,7 71,5 70,3 67,9 66,5 65,1 63,9

Indtægt ......................................................... 103,0 53,4 46,2 44,3 44,9 46,7 47,1
Udgift ........................................................... 116,3 123,7 116,5 112,2 111,4 111,8 111,0

Årets resultat ............................................... 1,4 1,2 -  - - - -

10. Alm. virksomhed
Udgift .................................................... 70,4 75,5 71,0 68,1 66,7 65,3 64,1
Indtægt .................................................. 58,4 1,0 0,7 0,2 0,2 0,2 0,2

30. Gassikkerhed
Udgift .................................................... 9,1 7,0 7,9 7,8 7,6 7,4 7,3
Indtægt .................................................. 7,9 7,8 7,9 7,8 7,6 7,4 7,3

70. Eleftersynsordningen
Udgift .................................................... 3,3 6,6 5,2 5,8 5,8 5,8 5,8
Indtægt .................................................. 5,0 5,5 5,2 5,8 5,8 5,8 5,8

75. Huseftersynsordningen
Udgift .................................................... 23,1 15,7 11,8 13,5 13,5 13,5 13,5
Indtægt .................................................. 21,2 12,0 11,8 13,5 13,5 13,5 13,5

77. E-cigaretter
Udgift .................................................... 6,1 8,2 10,8 7,6 7,6 7,6 7,6
Indtægt .................................................. 6,1 11,1 10,8 7,6 7,6 7,6 7,6

78. Tobaksvarer
Udgift .................................................... 2,5 9,1 7,7 7,6 7,6 7,6 7,6
Indtægt .................................................. 2,5 14,0 7,7 7,6 7,6 7,6 7,6

80. Autorisationsordningen
Udgift .................................................... 1,3 1,3 1,8 1,6 1,6 1,6 1,6
Indtægt .................................................. 1,6 1,6 1,8 1,6 1,6 1,6 1,6

Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres Beskrivelse

BV 2.3.1.2 Der er adgang til at overføre løn- og driftsmidler inden for og mellem
aktivitetsområde § 08.22. Erhvervs- og sikkerhedsforhold og § 08.21.
Erhvervsregulering og -registrering, konkurrence og forbrugerbeskyt-
telse og -oplysning, § 08.71.01. Søfartsstyrelsen og § 08.11.01. De-
partementet. Undtaget er dog § 08.11.01.90. Indtægtsdækket virk-
somhed, § 08.21.01.90. Indtægtsdækket virksomhed, § 08.21.02. For-
skellige indtægter under Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, §
08.21.20.97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter, § 08.21.25. For-
skellige indtægter under Erhvervsstyrelsen og § 08.21.41. Patent- og
Varemærkestyrelsen.
Der er adgang til at overføre låneramme mellem § 08.22. Erhvervs-
og sikkerhedsforhold og § 08.23.01. Finanstilsynet.
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85. Tatoveringsordningen
Udgift .................................................... - - - 0,2 1,0 3,0 3,5
Indtægt .................................................. - - - 0,2 1,0 3,0 3,5

90. Indtægtsdækket virksomhed
Udgift .................................................... 0,3 0,3 0,3 - - - -
Indtægt .................................................. 0,3 0,4 0,3 - - - -

3. Hovedformål og lovgrundlag

Virksomhedsstruktur
08.22.41. Sikkerhedsstyrelsen, CVR-nr. 27403123.
Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

Sikkerhedsstyrelsen har det overordnede ansvar for sikkerhed i forbindelse med el- og ga-
sinstallationer samt fyrværkeri og er koordinerende myndighed i forhold til produktsikkerhedslo-
ven.

Sikkerhedsstyrelsen administrerer en række autorisationsordninger for virksomheder på el-,
vvs- og kloakinstallationsområdet og varetager en række generelle lovforberedende og admini-
strative opgaver vedrørende teknisk sikkerhed ved anlæg, installationer og produkter.

Sikkerhedsstyrelsen varetager herudover opgaver på metrologiområdet, myndighedsopgaver
i relation til akkreditering samt opgaver på ædelmetalkontrolområdet.

Sikkerhedsstyrelsen varetager endvidere administrationen af huseftersynsordningens til-
standsrapporter og elinstallationsrapporter. For så vidt angår elinstallationsrapporter varetages
tillige kontroltilsyn.

Sikkerhedsstyrelsen varetager opgaver på e-cigaretter og tobaksområdet, samt fører kontrol
med overholdelse af kravene i tobaksvaredirektivet.

Sikkerhedsstyrelsen varetager opgaver på tatoveringsområdet, samt fører tilsyn med registre-
rede tatoveringssteder.

Sikkerhedsstyrelsens virksomhed omfatter hel eller delvis administration af:
- Lov om fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler, jf. LBK nr. 363 af 9. april 2013 med senere

ændringer.
-  Lov nr. 308 af 17. maj 1995 om kontrol med arbejder af ædle metaller m.v. med senere

ændringer.
-  Lov nr. 525 af 29. april 2015 om sikkerhed ved elektriske anlæg, elektriske installationer

og elektrisk materiel (elsikkerhedsloven).
-  Lov nr. 401 af 28. april 2014 om autorisation af virksomheder på el-, vvs- og kloakinstal-

lationsområdet med senere ændringer.
- Lov om sikkerhed for gasanlæg, gasinstallationer og gasmateriel, jf. Lov nr. 61 af 30. januar

2018
- Lov om erhvervsfremme og regional udvikling (for akkreditering og metrologi), jf. LBK nr.

820 af 28. juni 2016.
- Lov om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom mv. (for tilstandsrapporter og

elinstallationsrapporter), jf. LBK nr. 1123 af 22. september 2015.
-  Lov nr. 1532 af 21. december 2010 om beskikkede bygningssagkyndige mv.
-  Lov nr. 1262 af 16. december 2009 om produktsikkerhed med senere ændringer.
- Lov om fremme af energibesparelser i bygninger (for godkendelsesordninger for virksomhe-

der, der installerer eller monterer små VE-anlæg), jf. LBK nr. 636 af 19. juni 2012 med se-
nere ændringer.

-  Lov nr. 718 af 25. juni 2014 om solarier (kontrolmåling i solarier)
-  Lov nr. 426 af 18. maj 2016 om elektroniske cigaretter mv.
-  Lov nr. 608 af 7. juni 2016 om tobaksvarer mv.

http://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=146258
http://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=66345
http://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=169711
http://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=162734
http://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=198294
http://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=183274
http://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=164748
http://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=134700
http://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=129114
http://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=142572
http://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=163654
http://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=180119
http://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=181751
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- Tatoveringslov, jf. Lov nr. 695 af 8. juni 2018.

Med udgangspunkt i ovenstående lovgrundlag er det Sikkerhedsstyrelsens opgave:
- At foretage lovforberedende arbejde, udforme bekendtgørelser og tekniske forskrifter vedrø-

rende elsikkerhedsbekendtgørelserne, gassikkerhedsbekendtgørelserne, fyrværkeriområdet,
generelle produkter og legetøj samt akkreditering og metrologi. Derudover deltager styrelsen
i EU- og andet internationalt samarbejde, herunder standardiseringsarbejde på de berørte
områder.

- At foretage markedsovervågning og kontrol med elektrisk materiel, gasudstyr, fyrværkeriar-
tikler, generelle forbrugerprodukter, herunder legetøj, samt foretage ulykkesefterforskning og
-registrering.

- At foretage tilsyn med el- og gasinstallationer og fyrværkerioplag samt yde teknisk service
til interessenterne i de pågældende brancher og andre myndigheder.

- At varetage opgaven som koordinerende produktsikkerhedsmyndighed i Danmark for for-
brugerprodukter, herunder at foretage notifikation af farlige produkter.

- At administrere autorisationsordningerne for virksomheder på el-, vvs- og kloakinstallations-
området.

- At varetage godkendelse og efterprøvelse af kontrolinstanser for autoriserede og godkendte
virksomheder på el-, vvs- og kloakinstallationsområdet samt VE-montør- og -installations-
virksomheder.

- At varetage de nationale og internationale opgaver på metrologiområdet.
- At samarbejde med Den Danske Akkrediteringsfond (DANAK) om varetagelse af myndig-

hedsopgaverne på akkrediteringsområdet.
- At samarbejde med Ædelmetalkontrollen (opgaven varetages af Force Technology under

kontrakt) om nationale og internationale myndighedsopgaver på ædelmetalkontrolområdet,
herunder varetage sekretariatsopgaverne for Ædelmetalnævnet.

- At varetage administrationen af huseftersynsordningen med undtagelse af varetagelse af se-
kretariatsfunktionen for Disciplinær- og klagenævnet for beskikkede bygningssagkyndige,
som varetages af Nævnenes Hus.

- At varetage opgaven med modtagelse af anmeldelser, registreringer og indberetninger på e-
cigaretter og tobaksområdet samt at føre kontrol.

- At varetage opgaven med modtagelse af registreringer på tatoveringsområdet samt føre tilsyn
med registrerede tatoveringssteder.

I relation til de opgaver vedrørende el- og gasteknisk sikkerhed, som Sikkerhedsstyrelsen
varetager i medfør af lovgivningen, er Rådet for El- og Gasteknisk Sikkerhed nedsat. Medlem-
merne af Rådet repræsenterer tilsammen et højt strategisk niveau med en bred faglig indsigt og
en særlig viden om el- og gasteknisk sikkerhed. Erhvervsministeren rådfører sig med rådet.

Styrelsen er registreret i henhold til loven om almindelig omsætningsafgift.

Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres Beskrivelse

BV 2.3.1.2 Der gælder 6-årig balanceperiode i opstartsperioden 2018-2023 for §
08.22.41.85. Tatoveringsordningen.

http://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=201811
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5. Opgaver og mål

6. Specifikation af udgifter på opgaver

7. Specifikation af indtægter
R R B F BO1 BO2 BO3

Mio. kr. 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Indtægter i alt .............................................. 103,0 53,4 46,2  44,3 44,9 46,7 47,1
1. Indtægtsdækket virksomhed .................. 0,3 0,4 0,3  - - - -
4. Afgifter og gebyrer ................................ 101,4 51,9 45,2  44,1 44,7 46,5 46,9
6. Øvrige indtægter .................................... 1,3 1,1 0,7  0,2 0,2 0,2 0,2
Bemærkninger: Den indtægtsdækkede virksomhed omfatter kursus- og rådgivningsvirksomhed vedrørende el- og gassik-
kerhed, fyrværkeri samt sikkerhed vedrørende legetøj og generelle forbrugerprodukter i ind- og udland samt opgaver
vundet ved kontrolbud på udbudte ydelser.
Autorisations-, eleftersyns-, huseftersyns-, e-cigaret- og tobaksgebyrerne er fastsatte, så det tilstræbes, at indtægter og
omkostninger balancerer over en løbende fireårig periode. Gebyret vedrørende tatoveringsordningen er i opstarten fastsat,
så det tilstræbes, at indtægter og omkostninger balancerer over en 6-årig periode. Gebyrer for tilsyn med kontrolinstan-
serne på VE-området fastsættes, så de dækker de faktiske omkostninger forbundet med tilsynet. Udgifter til test af pro-
dukter kan kræves dækket af producent eller importør efter regler nærmere fastsat i materiel lovgivning.
Satsen for gasafgiften er reguleret inden for prisstigningsloftet for 201 9 . G asafgiften er beregnet med udgangspunkt i
afgiftens størrelse i 201 8 reguleret med det generelle pris- og lønindeks inkl. niveaukorrektion og fratrukket en produk-
tivitetsfaktor. I 201 9 udgør det generelle pris- og lønindeks inkl. niveaukorrektion 0,9 pct. jf. statens pris- og lønforud-
sætninger. Produktivitets faktoren udgør i 201 9 -2,0 pct., hvorfor gasafgifter netto er justeret med -1,1 pct. De samlede
gebyrindtægter forventes herefter at udgøre 44, 1 mio. kr., hvoraf gasafgiften reguleret under prisstigningsloftet udgør 7,
8 mio. kr.

Opgaver Mål
Markedsovervågning Sikre at elektriske anlæg, elektriske installationer og gasinstallatio-

ner udføres og drives, så de ikke frembyder fare for personer, hus-
dyr eller ejendom. Sikre at elektrisk materiel, gasmateriel og gene-
relle forbrugerprodukter, herunder legetøj samt fyrværkeriartikler
ved korrekt installation og ved anvendelse i overensstemmelse med
sit formål under forudseelige forhold, ikke frembyder fare for per-
soner, husdyr eller ejendom. Sikre, at der føres den nødvendige
kontrol med områderne for e-cigaretter og tobaksvarer, herunder
blandt andet, at der sikres korrekt indberetning og anmeldelse af
produkterne på området.
Sikre, at der føres det nødvendige tilsyn med registrerede tatove-
ringssteder, herunder blandt andet, at der sikres korrekt registrering
af tatoveringssteder og tatovører.
Sikre at kravene til måleinstrumenter følger europæiske regler og
at de danske regler for akkreditering af laboratorier, certificerings-
og inspektionsorganer er baseret på internationale aftaler.
Styrelsen varetager endvidere Huseftersynsordningen for så vidt
angår elinstallationsområdet og tilstandsrapporter.

R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Udgift i alt ................................................. 116,3 123,7 116,5 112,2 111,4 111,8 111,0

0. Generelle fællesomkostninger........... 27,9 29,7 28,0 27,0 27,0 27,0 27,0
1. Markedsovervågning ......................... 88,4 94,0 88,5 85,2 84,4 84,8 84,0
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8. Personale
 R R B F BO1 BO2 BO3

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Personale i alt (årsværk) ............................ 106 122 122  122 120 101 99
Lønninger i alt (mio. kr.) .......................... 58,2 67,3 67,5  67,5 66,4 55,9 54,9
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.) .... 0,1 0,1 0,2  - - - -

Lønsumsloft (mio. kr.) ............................... 58,1 67,2 67,3  67,5 66,4 55,9 54,9

9. Finansieringsoversigt
R R B F BO1 BO2 BO3

Mio. kr. 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Reguleret egenkapital ................................. - - 1,5 - - - -
Overført overskud ....................................... - - 25,1 - - - -
Egenkapital i alt .......................................... - - 26,6 - - - -

Langfristet gæld primo ............................... 4,6 3,5 2,3 4,8 4,2 3,2 2,6
+ anskaffelser .............................................. -0,5 0,7 4,0 1,0 0,5 0,5 0,5
- afhændelse af aktiver ............................... -0,8 0,7 - - - - -
- afskrivninger ............................................. 1,4 0,7 1,5 1,6 1,5 1,1 0,8
Samlet gæld ultimo ..................................... 3,5 2,8 4,8 4,2 3,2 2,6 2,3

Låneramme .................................................. - - 16,1 16,1 16,1 16,1 16,1
Udnyttelsesgrad (i pct.) .............................. - - 29,8 26,1 19,9 16,1 14,3

10. Alm. virksomhed
På kontoen fremgår indtægter og udgifter til Sikkerhedsstyrelsens bevillingsfinansierede

virksomhed vedrørende elsikkerhed, generel produktsikkerhed, herunder legetøj og fyrværkeri,
samt akkreditering, metrologi og ædelmetalkontrol.

30. Gassikkerhed
På kontoen fremgår indtægter og udgifter til Sikkerhedsstyrelsens virksomhed på gassikker-

hedsområdet.

70. Eleftersynsordningen
På kontoen afholdes indtægter og udgifter til Sikkerhedsstyrelsens virksomhed på elefter-

synsområdet, som sker i forbindelse med, at Huseftersynsordningen (tilstandsrapporter) pr. 1. maj
2012 udvidedes med en elinstallationsrapport. Udgifterne finansieres via et gebyr på hver ud-
færdiget elinstallationsrapport, og ordningen tilstræbes at hvile i sig selv over en løbende fireårig
periode.

75. Huseftersynsordningen
På kontoen afholdes indtægter og udgifter til Sikkerhedsstyrelsens virksomhed på husefter-

synsområdet vedrørende administration af tilstandsrapporter. Udgifterne finansieres via et gebyr
på hver udfærdiget tilstandsrapport mv., og ordningen tilstræbes samlet set at hvile i sig selv over
en løbende fireårig periode.

Nævnenes Hus varetager sekretariatsfunktionen for Disciplinær- og klagenævnet for beskik-
kede bygningssagkyndige. Indtægter og udgifter i forbindelse hermed fremgår af konto
08.21.10.11. Aktiviteterne for Nævnenes Hus på området finansieres, ud over klagegebyr og
betaling for afholdte syns- og skønsudgifter i forbindelse med klage- og disciplinærsager, af de
generelle gebyrindtægter på ordningen, som opkræves af Sikkerhedsstyrelsen på konto
08.22.41.75. En andel af de generelle gebyrer overføres som intern statslig overførsel fra konto
08.22.41.75. til 08.21.10.11. efter særskilt aftale om finansiering af aktiviteterne på ordningen.
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77. E-cigaretter
På kontoen afholdes indtægter og udgifter til Sikkerhedsstyrelsens virksomhed på e-cigaret-

området samt områderne for urtebaserede rygeprodukter og nye kategorier af tobaksvarer. Ud-
gifterne finansieres via gebyrer for anmeldelse af nye produkter og opretholdelse af anmeldelser.
Ordningen tilstræbes samlet set at hvile i sig selv over en løbende fireårig periode.

Lønsumsbevillingen er reduceret med 4,3 mio. kr. fra og med 2021 svarende til den fulde
lønsum på gebyrområdet. Reduktionen hænger sammen med, at lønsummen til det nye markeds-
overvågningsområde skal revurderes senest i forbindelse med udarbejdelse af Finanslovsforslag
2020, hvor lønsummen fastsættes på ny gældende fra 2021.

78. Tobaksvarer
På kontoen afholdes indtægter og udgifter til Sikkerhedsstyrelsens virksomhed på tobaksva-

reområdet (alm. tobaksvarer). Udgifterne finansieres via gebyrer, der opkræves hos fabrikanter
og importører af tobaksvarer på baggrund af markedsandel vurderet i forhold til afregnet to-
baksvareafgift til SKAT. Ordningen tilstræbes samlet set at hvile i sig selv over en løbende fire-
årig periode.

Lønsumsbevillingen er reduceret med 4,7 mio. kr. fra og med 2021 svarende til den fulde
lønsum på gebyrområdet. Reduktionen hænger sammen med, at lønsummen til det nye markeds-
overvågningsområde skal revurderes senest i forbindelse med udarbejdelse af Finanslovsforslag
2020, hvor lønsummen fastsættes på ny gældende fra 2021.

80. Autorisationsordningen
På kontoen fremgår indtægter og udgifter til Sikkerhedsstyrelsens virksomhed på autorisa-

tionsområdet. Udgifterne finansieres via et gebyr for ansøgning om autorisation, og ordningen
tilstræbes at hvile i sig selv over en løbende fireårig periode.

85. Tatoveringsordningen
På kontoen fremgår indtægter og udgifter til Sikkerhedsstyrelsens virksomhed på tatove-

ringsområdet. Udgifterne finansieres via gebyr for registrering af tatoveringssteder, og ordningen
tilstræbes i opstarten at balancere over en seksårig periode, hvorefter ordningen overgår til den
almindelige gældende praksis jf. BV 2.3.1.2.

90. Indtægtsdækket virksomhed
Den indtægtsdækkede virksomhed omfatter kursusvirksomhed på fyrværkeriområdet samt

opgaver vundet ved kontrolbud efter udbud.

08.22.42. Tilskud til Ædelmetalkontrollen mv.
På kontoen afholdes udgifter til Ædelmetalkontrollen som følge af omlægning af finansiering

af Ædelmetalkontrollen, jf. akt. 130 af 18. december 1996.
Kontoen administreres af § 08.22.41. Sikkerhedsstyrelsen.

Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Udgiftsbevilling ........................................... 3,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

10. Tilskud til Ædelmetalkontrollen
Udgift ................................................... 3,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0
22. Andre ordinære driftsomkostninger 3,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0
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10. Tilskud til Ædelmetalkontrollen
På kontoen afholdes udgifter til Ædelmetalkontrollen. Opgaverne varetages eksternt under

kontrakt med Sikkerhedsstyrelsen. Lovgrundlaget for kontoens aktiviteter er Lov nr. 308 af 17.
maj 1995 om kontrol med arbejdet af ædle metaller mv. med senere ændringer.  

08.22.43. Akkreditering
Kontoen omfatter Danmarks internationale forpligtelser i forhold til akkreditering.
Kontoen administreres af § 08.22.41. Sikkerhedsstyrelsen.

Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Udgiftsbevilling ........................................... 4,8 2,3 2,2 2,1 2,1 2,1 2,1

10. Akkreditering
Udgift ................................................... 4,8 2,3 2,2 2,1 2,1 2,1 2,1
22. Andre ordinære driftsomkostninger 4,7 2,3 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1
43. Interne statslige overførsels-

  udgifter .......................................... 0,1 0,0 0,1 - - - -

10. Akkreditering
Af kontoen afholdes udgifter til varetagelse af nationale og internationale opgaver inden for

akkrediteringsområdet. Opgaverne varetages af DANAK (Den Danske Akkrediterings- og Me-
trologifond) under kontrakt med Sikkerhedsstyrelsen. Lovgrundlaget for kontoens aktiviteter er
Lov om erhvervsfremme og regional udvikling (for akkreditering og metrologi), jf. LBK nr. 820
af 28. juni 2016.

Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres Beskrivelse

BV 2.12.4 Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingen til afholdelse
af udgifter i forbindelse med administration af aktiviteterne mv., heraf
højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift.
Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevilling til §
08.22.41. Sikkerhedsstyrelsen.

http://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=66345
http://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=183274
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08.23. Finansielt tilsyn
Aktivitetsområdet omhandler tilsynet med den finansielle sektor.

08.23.01. Finanstilsynet (Driftsbev.)

1. Budgetoversigt 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Nettoudgiftsbevilling ................................... - - - - - - -

Indtægt ......................................................... 307,3 340,0 348,8 350,8 349,4 349,4 349,4
Udgift ........................................................... 304,6 335,0 348,8 350,8 349,4 349,4 349,4

Årets resultat ............................................... 2,6 5,1 -  - - - -

10. Almindelig virksomhed
Udgift .................................................... 304,6 335,0 348,8 350,8 349,4 349,4 349,4
Indtægt .................................................. 307,3 340,0 348,8 350,8 349,4 349,4 349,4

3. Hovedformål og lovgrundlag

Virksomhedsstruktur
08.23.01. Finanstilsynet, CVR-nr. 10598184.
Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

Finanstilsynets opgave er at medvirke til finansiel stabilitet og tillid til den finansielle sektor
hos borgere og virksomheder i ind- og udland. Opgaven løses ved, at Finanstilsynet fører tilsyn
med de finansielle virksomheder og markeder, dels ved inspektioner og dels på grundlag af de
løbende indberetninger fra virksomhederne, udarbejder regler på det finansielle område og belyser
udviklingen i den finansielle sektor i Danmark gennem statistik og løbende information.

Finanstilsynets bestyrelse godkender tilsynsvirksomhedens tilrettelæggelse og fastlægger de
strategiske mål for tilsynsvirksomheden samt træffer tilsynsmæssige afgørelser i sager af princi-
piel karakter eller som har videregående betydelige følger. Bestyrelsen godkender endvidere
regler og vejledninger på de områder, hvor Finanstilsynet er bemyndiget til at udstede disse.
Bestyrelsen giver herudover blandt andet faglig, organisatorisk og ledelsesmæssig sparring til
Finanstilsynets direktion samt godkender Finanstilsynets årsrapport.

Finanstilsynet har tre faglige hovedformål:

Tilsynsvirksomhed: Finanstilsynets hovedopgave er tilsynet med finansielle virksomheder,
herunder penge- og realkreditinstitutter, pensions- og forsikringsselskaber, investeringsforeninger,
investeringsselskaber og fondsmæglere m.fl. Den centrale tilsynsaktivitet er at overvåge, at virk-
somhederne har tilstrækkelig kapital i forhold til risici, de har påtaget sig (solvenstilsyn). Her-
udover føres der tilsyn med, at virksomhederne overholder den øvrige finansielle lovgivning. Fi-
nanstilsynet fører tillige tilsyn med regnskabs- og revisionsmæssige bestemmelser i alle tilsyns-
belagte virksomheder. Tilsynsvirksomheden baserer sig på udstedelse af tilladelser mv., løbende
indberetninger og inspektioner på stedet. Fortolkning af lovgivningen er også en del af tilsyns-
virksomheden.

Reguleringsvirksomhed: Finanstilsynet bidrager til udformningen af den finansielle lovgiv-
ning og udsteder administrative forskrifter. I relation hertil deltager Finanstilsynet i betydeligt
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omfang i den internationale regelskabelse, bl.a. på EU-niveau. Reguleringsvirksomheden omfatter
endvidere ministerbetjening.

Informationsvirksomhed: Finanstilsynet bidrager til indsamling og formidling af viden om
den finansielle sektor. Finanstilsynets virksomhed er i 2007 blevet udvidet ved lov nr. 576 af 6.
juni 2007 om finansiel virksomhed og forskellige andre love med senere ændringer, hvor der
indførtes regler om et nyt Penge- og Pensionspanel. Panelet har til formål på en objektiv måde
at fremme forbrugernes interesse for og viden om finansielle produkter og ydelser.

Resultatkontrakt
Finanstilsynet indgår hvert år en mål- og resultatplan for finansåret.

Finanstilsynets arbejdsområde omfattes bl.a. af nedenstående lovgrundlag:
- Lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber, jf. LBK nr. 1050 af 8. september

2017 med senere ændringer.
- Lov om finansiel stabilitet, jf. LBK nr. 875 af 15. september 2009 med senere æn-

dringer.
- Lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask og finansiering af terrorisme

(hvidvaskloven), jf. LOV nr. 651 af 8. juni 2017 med senere ændringer.
- Lov om forsikringsformidling, jf. LBK nr. 1065 af 22. august 2013 med senere æn-

dringer.
- Lov om et skibsfinansieringsinstitut, jf. LBK nr. 851 af 25. juni 2014.
- Lov om Lønmodtagernes Dyrtidsfond, jf. LBK nr. 1109 af 9. oktober 2014 med senere

ændringer.
- Lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension, jf. LBK nr. 1110 af 10. oktober 2014 med

senere ændringer.
- Lov om betalinger, jf. LOV nr. 652 af 8. juni 2017 med senere ændringer.
- Lov om en indskyder- og investorgarantiordning, jf. LBK nr. 917 af 8. juli 2015 med

senere ændring.
- Lov om ligebehandling af mænd og kvinder i forbindelse med forsikring, pension og

lignende finansielle ydelser, jf. LBK nr. 950 af 14. august 2015.
- Lov om tilsyn med firmapensionskasser, jf. LBK nr. 953 af 14. august 2015 med senere

ændringer.
- Lov om realkreditlån og realkreditobligationer m.v., jf. LBK nr. 959 af 21. august 2015

med senere ændringer.
- Lov om investeringsforeninger m.v., jf. LBK nr. 1051 af 25. august 2015 med senere

ændringer.
- Lov om ejendomskreditselskaber, jf. LBK nr. 1023 af 30. august 2017 med senere

ændringer.
- Lov om finansielle rådgivere og boligkreditformidlere, jf. LBK nr. 1079 af 5. juli 2016

med senere ændring.
- Lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v., jf. LBK nr. 1074 af 6. juli

2016 med senere ændringer.
- Lov om finansiel virksomhed, jf. LBK nr. 1140 af 26. september 2017 med senere

ændringer.
- Lov om arbejdsskadesikring, jf. LBK nr. 216 af 27. februar 2017 med senere ændring.
- Lov om kapitalmarkeder, jf. LBK nr. 12 af 8. januar 2018.

Finanstilsynet er fuldt ud finansieret af afgifter fra virksomheder underlagt Finanstilsynets
tilsyn. Yderligere information om Finanstilsynet kan findes på www.finanstilsynet.dk.

http://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=27612
http://www.retsinformation.dk/Forms/R0900.aspx?s21=lov+om+en+garantifond&s22=%7c10%7c&s113=0
http://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=126347
http://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=191822
http://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=158060
http://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=164014
http://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=164383
http://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=164210
http://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=191823
http://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=170564
http://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=168655
http://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=173086
http://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=173399
http://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=173131
http://www.retsinformation.dk/Forms/R0900.aspx?s21=Lov+om+ejendomskreditselskaber&s22=%7c10%7c&s113=0
http://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=180366
http://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=182135
http://www.retsinformation.dk/Forms/R0900.aspx?s21=Lov+om+finansiel+virksomhed&s22=%7c10%7c&s113=0
http://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=186989
http://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=196949
http://www.finanstilsynet.dk
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4. Særlige bevillingsbestemmelser

5. Opgaver og mål

6. Specifikation af udgifter på opgaver

7. Specifikation af indtægter
R R B F BO1 BO2 BO3

Mio. kr. 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Indtægter i alt .............................................. 307,3 340,0 348,8  350,8 349,4 349,4 349,4
4. Afgifter og gebyrer ................................ 305,7 339,8 348,8  350,8 349,4 349,4 349,4
6. Øvrige indtægter .................................... 1,6 0,3 -  - - - -
Bemærkninger: Virksomheder, som er under finansielt tilsyn, omfatter bl.a. banker og sparekasser, realkreditinstitutter,
forsikringsselskaber, pensionskasser, investeringsforeninger, specialforeninger, fåmandsforeninger, fondsmæglerselskaber,
investeringsforvaltningsselskaber, forsikringsmæglerselskaber, filialer af udenlandske kreditinstitutter samt hedgeforenin-
ger. Derudover er der en række specifikke virksomheder, som ligeledes er under finansielt tilsyn, jf. kapitel 22 i lov om
finansiel virksomhed. Finanstilsynet fastsætter årligt afgifterne i henhold til bestemmelserne herom i lov om finansiel
virksomhed.

Regel der fraviges
eller suppleres Beskrivelse

BV 2.4.7. Finanstilsynets bevilling er inklusiv ikke-fradragsberettiget købsmoms.
BV 2.4.8. Der er adgang til at udbetale og modtage tilskud til/fra regioner, kom-

muner, private og offentlige organisationer, virksomheder og fonde i
forbindelse med aktiviteter af særlig faglig interesse i forhold til Fi-
nanstilsynets virksomhed.

BV 2.2.9. Der er adgang til at overføre låneramme mellem § 08.23.01. Finanstil-
synet og § 08.11.01. Departementet.

Opgaver  Mål
Tilsyn Det er Finanstilsynets målsætning løbende at føre et stærkt og effektivt

tilsyn i overensstemmelse med principperne for risikobaseret tilsyn.
Regulering Det er Finanstilsynets målsætning at bidrage konstruktivt til udarbej-

delsen af den nationale og internationale regulering, der øger den fi-
nansielle sektors robusthed og beskytter forbrugerne.

Information Det er Finanstilsynets målsætning at skabe klar kommunikation til
væsentlige interessentgrupper om tilsynsregler og tilsynspraksis.

 R R B F BO1 BO2 BO3
 Mio. kr.  2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Udgift i alt ................................................. 320,1 347,7 355,1 350,8 349,4 349,4 349,4

0. Generelle fællesomkostninger ............. 136,2 141,7 150,8 146,0 145,4 145,4 145,4
1. Tilsyn ................................................... 158,9 180,2 176,5 178,1 177,4 177,4 177,4
2. Regulering ............................................ 20,0 20,3 22,1 21,2 21,1 21,1 21,1
3. Information .......................................... 5,0 5,5 5,7 5,5 5,5 5,5 5,5
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8. Personale
 R R B F BO1 BO2 BO3

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Personale i alt (årsværk) ............................ 292 318 334  336 334 334 334
Lønninger i alt (mio. kr.) .......................... 189,9 207,0 217,3  218,4 217,4 217,4 217,4

Lønsumsloft (mio. kr.) ............................... 189,9 207,0 217,3  218,4 217,4 217,4 217,4

9. Finansieringsoversigt
R R B F BO1 BO2 BO3

Mio. kr. 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Reguleret egenkapital ................................. - - 2,9 - - - -
Overført overskud ....................................... - - 21,2 - - - -
Egenkapital i alt .......................................... - - 24,1 - - - -

Langfristet gæld primo ............................... 10,7 16,4 15,5 24,8 23,9 23,9 23,6
+ anskaffelser .............................................. 13,8 6,1 3,0 1,2 1,4 1,4 1,4
+ igangværende udviklingsprojekter .......... -3,6 5,3 2,0 4,9 5,9 5,9 6,9
- afskrivninger ............................................. 4,4 4,1 4,0 7,0 7,3 7,6 9,1
Samlet gæld ultimo ..................................... 16,4 23,7 16,5 23,9 23,9 23,6 22,8

Låneramme .................................................. - - 18,5 30,0 30,0 30,0 30,0
Udnyttelsesgrad (i pct.) .............................. - - 89,2 79,7 79,7 78,7 76,0

10. Almindelig virksomhed
Kontoen omfatter Finanstilsynets almindelige driftsaktiviteter.
Der kan på driftsbudgettet afholdes udgifter til støtte for konferencer, seminarer, informa-

tionsprojekter, karrieremesser mv., der har et fagligt sigte, og som ligger inden for styrelsens
virksomhed.

På finansloven for 2018 er indtægter og udgifter forøget med 6,0 mio. kr., heraf 4,3 mio. kr.
i lønsum, til at styrke hvidvasktilsynet over for finansielle virksomheder, herunder med valuta-
vekslingsvirksomheder, jf. Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Det
Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om styrket hvidvask mv. i den finansielle sektor af
juni 2017.

På finansloven for 2018 er indtægter og udgifter forøget med 24,5 mio. kr., heraf 13,8 mio.
kr. i lønsum, til finansiering af en Innovation Hub for Fintech-virksomheder, til at styrke tilsynet
på forsikrings- og pensionsområdet, styrket tilsyn med it-sikkerhed, implementering af beta-
lingstjenestedirektivet, arbejdet med det europæiske krisehåndteringsdirektiv samt til FIONA-
samarbejdet med Nationalbanken. Indtægter og udgifter er reduceret med 1,4 mio. kr., heraf 1,0
mio. kr. i lønsum, årligt fra 2020, idet opgaverne i forbindelse med afviklingsplanerne ophører.

08.23.02. Forskellige indtægter under Finanstilsynet
Hovedkontoen omfatter Finanstilsynets indtægter vedrørende bøder udstedt af Finanstilsynet.
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Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Udgiftsbevilling ........................................... - - - - - - -
Indtægtsbevilling ......................................... 0,1 - - - - - -

10. Bøder i henhold til lov om fi-
nansiel virksomhed og lov om

 værdipapirhandel
Udgift ................................................... - - - - - - -
22. Andre ordinære driftsomkostninger - - - - - - -
Indtægt ................................................ 0,1 - - - - - -
30. Skatter og afgifter .......................... 0,1 - - - - - -

10. Bøder i henhold til lov om finansiel virksomhed og lov om værdipapirhandel
Der kan oppebæres indtægter vedrørende bøder udstedt af Finanstilsynet i medfør af be-

kendtgørelse udstedt som følge af § 373a i lov om finansiel virksomhed, jf. LBK nr. 174 af 31.
januar 2017 med senere ændringer og § 93a i lov om værdipapirhandel, jf. LBK nr. 251 af 21.
marts 2017. Bøderne tilfalder statskassen.

08.23.03. Indtægter vedr. risikopræmie for terrorforsikring
Hovedkontoen omhandler indtægter vedrørende terrorforsikringsordningen.
Kontoen administreres af Departementet.

Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Indtægtsbevilling ......................................... 15,0 15,0 16,6 16,8 16,8 16,8 16,8

20. Indtægter vedr. risikopræmie for
 terrorforsikring

Indtægt ................................................ 15,0 15,0 16,6 16,8 16,8 16,8 16,8
34. Øvrige overførselsindtægter .......... 15,0 15,0 16,6 16,8 16,8 16,8 16,8

20. Indtægter vedr. risikopræmie for terrorforsikring
Der kan oppebæres indtægter i form af risikopræmier fra forsikringsselskaber, der benytter

sig af terrorforsikringsordningen, jf. lov nr. 469 af 17. juni 2008 om en terrorforsikringsordning
på skadesforsikringsområdet. Terrorforsikringsordningen omfatter forsikringer, der dækker nu-
kleare, biologiske, kemiske og radioaktive terrorrisici mv. Præmien vil variere afhængigt af for-
sikringsselskabernes selvrisiko, der er variabel fra år til år.

08.23.04. Krisehåndteringsopgaver i Finansiel Stabilitet (Reservationsbev.)
Hovedkontoen, som blev oprettet i 2015, omhandler indtægter og udgifter til Finansiel Sta-

bilitets opgaver vedrørende krisehåndtering og afviklingsforberedelse.

http://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=186075
http://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=187095
http://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=117637
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Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Udgiftsbevilling ........................................... 19,6 15,6 16,0 16,1 16,1 16,1 16,1
Indtægtsbevilling ......................................... 19,6 15,6 16,0 16,1 16,1 16,1 16,1

10. Tilskud til Finansiel Stabilitet til
finansiering af opgaver vedrø-
rende restrukturering og afvik-
ling af kreditinstitutter og inve-

 steringsselskaber mv.
Udgift ................................................... 19,6 15,6 16,0 16,1 16,1 16,1 16,1
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... 19,6 15,6 16,0 16,1 16,1 16,1 16,1
Indtægt ................................................ 19,6 15,6 16,0 16,1 16,1 16,1 16,1
13. Kontrolafgifter og gebyrer ............ 19,6 15,6 16,0 16,1 16,1 16,1 16,1

20. Tilskud til Finansiel Stabilitet til
finansiering af egentlige afvik-

 lingsforberedelser
Udgift ................................................... - - - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... - - - - - - -
Indtægt ................................................ - - - - - - -
13. Kontrolafgifter og gebyrer ............ - - - - - - -

10. Tilskud til Finansiel Stabilitet til finansiering af opgaver vedrørende restrukturering og
afvikling af kreditinstitutter og investeringsselskaber mv.

På kontoen er der optaget indtægter og udgifter på 19,6 mio. kr. årligt i 2015 og 2016 og 15,6
mio. kr. årligt fra 2017 til finansiering af opgaver vedrørende genopretning og afvikling af kre-
ditinstitutter og investeringsselskaber mv. Indtægterne overføres fra Finanstilsynet, der opkræver
en afgift til formålet. Indtægterne må alene anvendes til Finansiel Stabilitets opgaver vedrørende
udarbejdelse og løbende ajourføring af afviklingsplaner, kriseforberedelse samt etablering af et
kriseberedskab. Det tilstræbes, at der med tilskuddet opnås balance mellem indtægter og udgifter
over en fire-årig periode.

Kontoen administreres af Finanstilsynet.

20. Tilskud til Finansiel Stabilitet til finansiering af egentlige afviklingsforberedelser
På kontoen optages der indtægter og udgifter til egentlige afviklingsforberedelser efter fore-

læggelse for regeringens økonomiudvalg. Udgifter til egentlige afviklingsforberedelser er bl.a.
kendetegnet ved, at de afholdes i en situation, hvor et institut er nødlidende eller potentielt nød-
lidende, og forberedelsen af en overtagelse er påbegyndt, men hvor Finansiel Stabilitet ender med
ikke at overtage instituttet. I sådanne situationer kan Finansiel Stabilitet ikke viderefakturere de
afholdte udgifter til det nødlidende institut. Udgifterne til egentlige afviklingsforberedelser kan
derfor finansieres ved et afgiftsfinansieret tilskud fra Finanstilsynet. Finansiel Stabilitet skal ud-
vise skyldige økonomiske hensyn, når der iværksættes afviklingsforberedelser.

Kontoen administreres af Finanstilsynet.

08.23.05. Tab på Kreditpakken samt tabsgaranti vedr. Roskilde Bank A/S
På hovedkontoen optages tab på kapitalindskud (hybrid kernekapital) i kreditinstitutter, jf. lov

nr. 67 af 3. februar 2009 om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter.
Kontoen administreres af Departementet.

http://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=123380
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Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Udgiftsbevilling ........................................... 2.549,9 - - - - - -

25. Tab på kapitalindskud
Udgift ................................................... - - - - - - -
26. Finansielle omkostninger .............. - - - - - - -

30. Afregning af statens tabsgaranti
vedr. Roskilde Bank A/S
Udgift ................................................... 2.549,9 - - - - - -
26. Finansielle omkostninger .............. 2.549,9 - - - - - -

35. Tab på kapitalindskud i medfør
 af Kreditpakken

Udgift ................................................... - - - - - - -
26. Finansielle omkostninger .............. - - - - - - -

25. Tab på kapitalindskud
På kontoen optages tab på kapitalindskud. Udgifter optages direkte på de årlige tillægsbevil-

lingslove.

30. Afregning af statens tabsgaranti vedr. Roskilde Bank A/S
På kontoen optages tab på statens tabsgaranti vedrørende Roskilde Bank A/S. Udgifter opta-

ges direkte på de årlige tillægsbevillingslove.

35. Tab på kapitalindskud i medfør af Kreditpakken
På kontoen optages tab på kapitalindskud i medfør af Kreditpakken. Udgifter optages direkte

på de årlige tillægsbevillingslove.

08.23.06. Indtægter fra Bankpakken og Kreditpakken
På hovedkontoen optages udbytte i forbindelse med Bankpakke I-V aktiviteterne. Indtægterne

kommer fra udlodninger af udbytte fra Finansiel Stabilitet til staten. Kontoen er opført på statens
indtægtsside. Renteindtægter for statens kapitalindskud i kreditinstitutterne optages på § 37.63.04.
Renter af særlige mellemværende, Kreditpakken.

Kontoen administreres af Departementet.

Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Indtægtsbevilling ......................................... - - - - - - -

10. Udbytte fra Finansiel Stabilitet
Indtægt ................................................ - - - - - - -
25. Finansielle indtægter .................... - - - - - - -

10. Udbytte fra Finansiel Stabilitet
På kontoen optages udbytte fra Finansiel Stabilitet. Indtægter optages direkte på de årlige

tillægsbevillingslove.
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08.25. Nordsøfonden mv.

08.25.02. Nedlukning af anlæg til olie- og gasproduktion (statsgarantier) (tekstanm.
121)

Kontoen administreres af Departementet.

Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Udgiftsbevilling ........................................... - - - - - - -

10. Nedlukning af anlæg til olie- og
 gasproduktion

Udgift ................................................... - - - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... - - - - - - -

20. Øvrige forpligtelser i forbindelse
med olie- og gasproduktion
Udgift ................................................... - - - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... - - - - - - -

10. Nedlukning af anlæg til olie- og gasproduktion
I overensstemmelse med bemærkninger til lov nr. 527 af 28. maj 2014 om Nordsøenheden

og Nordsøfonden deltager Nordsøfonden i en række kulbrintelicenser, herunder som partner i
Dansk Undergrunds Consortium (DUC).

Nordsøfonden skal i forbindelse med sine aktiviteter kunne dokumentere, at den er i stand
til at opfylde sine forpligtelser, herunder pligt til at afholde sin andel af de samlede udgifter til
nedlukning af aktiviteter (afvikle og fjerne faste anlæg, herunder platforme og andre indretninger,
der anvendes til produktion af olie og gas).

Dokumentationen tilvejebringes ved, at staten stiller en garanti for, at der er midler til af-
holdelse af Nordsøfondens fjernelsesomkostninger. Statsgarantien gives som et tilsagn, da der er
tale om forpligtelser, som med sikkerhed vil opstå. Skønnet for Nordsøfondens andel af fjernel-
sesomkostninger er i øjeblikket på 8 mia. kr.

Den budgetterede udgift modsvarer en forøgelse af hensættelser optaget på § 41.21.01. Sta-
tens almindelige beholdningsbevægelser.

20. Øvrige forpligtelser i forbindelse med olie- og gasproduktion
I overensstemmelse med bemærkninger til lov nr. 527 af 28. maj 2014 om Nordsøenheden

og Nordsøfonden er Nordsøfonden pr. 9. juli 2012 partner i Dansk Undergrunds Consortium
(DUC) med en ejerandel på 20 pct.

Nordsøfonden skal i lighed med øvrige DUC-partnere kunne dokumentere over for bevil-
lingshaveren , at Nordsøfonden er i stand til at opfylde sine forpligtelser i medfør af DUC-sam-
arbejdsaftalen. Dokumentationen tilvejebringes ved, at staten stiller en garanti for Nordsøfondens
forpligtelser. Garantien kan blandt andet dække Nordsøfondens andel af de samlede udgifter til
besluttede investeringer i feltudbygninger og ikke forsikringsdækkede skader.

Nordsøfonden forventes at kunne finansiere udgifterne af de løbende indtægter, som fonden
oppebærer gennem salget af Nordsøfondens olie og gas, alternativt gennem genudlån. Den stats-
lige udgift forbundet med statsgarantien indgår dermed som et nul.

http://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=163285
http://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=163285
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08.25.03. Udbytte fra Nordsøfonden (tekstanm. 124)
Kontoen administreres af Departementet.

Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Indtægtsbevilling ......................................... - 600,0 300,0 - - - -

10. Udbytte
Indtægt ................................................ - 600,0 300,0 - - - -
25. Finansielle indtægter .................... - 600,0 300,0 - - - -

10. Udbytte
I henhold til § 7 i lov nr. 527 af 28. maj 2014 om Nordsøenheden og Nordsøfonden får staten

ejerandele igennem statsdeltagelsen i alle nyere tilladelser efter undergrundsloven. I 9. juli 2012
fik staten også en ejerandel i Dansk Undergrunds Consortium (DUC).

Ifølge § 9 i loven skal overskudslikviditeten fra fondens aktiviteter først anvendes til at
dække alle fondens udgifter vedrørende statsdeltagelsen, herunder administrationsomkostninger-
ne. Renter og afdrag på Nordsøfondens lån skal endvidere afholdes, før overskudslikviditet
overføres til staten som udbytte. Nordsøfonden er kulbrinteskattepligtig efter kulbrinteskatteloven
og skal derfor betale selskabsskat og kulbrinteskat af fondens overskud. Statens indtægter fra
statsdeltagelsen bliver dermed fordelt på: selskabsskat, kulbrinteskat samt udbytte fra Nordsø-
fonden. Den betalte selskabsskat og kulbrinteskat indgår i indtægterne på § 38.13.11.10. Skatter
i henhold til kulbrinteskatteloven.

Nordsøfonden betaler udbytte senest ved udgangen af december måned i finansåret. Indtæg-
terne er på finansloven for 2019 nedjusteret med 30,0 mio. kr. årligt, idet den selvstændige of-
fentlige virksomhed Nordsøenhedens udgifter til administration mv. pr. 1. januar 2014 skal fi-
nansieres af indtægterne fra Nordsøfonden, inden disse optages på kontoen, jf. lov nr. 527 af 28.
maj 2014 om Nordsøenheden og Nordsøfonden. Der henvises i øvrigt til tekstanmærkning 124.

Der forventes ikke indtægter fra Nordsøfonden som følge af væsentlige investeringer.

08.25.04. Omdannelse af Nordsøenheden til selvstændig offentlig virksomhed
Kontoen administreres af Departementet.

Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Udgiftsbevilling ........................................... - - - - - - -

10. Omdannelse af Nordsøenheden
til selvstændig offentlig virk-

 somhed
Udgift ................................................... - - - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... - 10,7 - - - - -
58. Værdipapirer, tilgang .................... - -10,7 - - - - -

10. Omdannelse af Nordsøenheden til selvstændig offentlig virksomhed
På kontoen blev der i 2014 optaget 10,7 mio. kr. i forbindelse med omdannelsen af Nordsø-

enheden til selvstændig offentlig virksomhed. Midlerne blev overført fra § 08.25.01. Enhed til
administration af statens deltagelse i kulbrintelicenser.

http://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=163285
http://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=163285
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Erhvervsfremme

08.31. Fællesudgifter
Aktivitetsområdet omfatter § 08.31.05. Tilskud til standardisering mv.

08.31.05. Tilskud til standardisering mv.
Kontoen administreres af Erhvervsstyrelsen.

Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Udgiftsbevilling ........................................... 25,5 20,1 20,4 22,1 22,6 23,1 23,1

10. Tilskud til standardisering mv.
Udgift ................................................... 25,5 20,1 20,4 22,1 22,6 23,1 23,1
22. Andre ordinære driftsomkostninger - 0,3 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4
45. Tilskud til erhverv ........................ 25,5 19,8 - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... - - 20,0 21,7 22,2 22,7 22,7

10. Tilskud til standardisering mv.
Lovgrundlaget for kontoens aktiviteter er lov om erhvervsfremme og regional udvikling, jf.

LBK nr. 820 af 28. juni 2016.
Fonden Dansk Standard er den nationale standardiseringsorganisation i Danmark. Der kan

afholdes udgifter til Fonden Dansk Standards varetagelse af opgaver i forhold til national og eu-
ropæisk/international standardisering, herunder til sekretariatsbetjening, rejser, udviklingsopgaver,
formidling af information om standarder mv. Af kontoen kan endvidere afholdes udgifter til im-
plementering af initiativer samt til udviklingsopgaver, analyser, faglige aktiviteter mv., der
iværksættes i forbindelse med opfølgning af initiativerne i regeringens strategi for den danske
standardiseringsindsats. Fonden Dansk Standards ydelser præciseres i forbindelse med indgåelse
af årlige resultatkontrakter med staten.

Der afsættes 0,4 mio. kr. af bevillingen til udviklingsopgaver og analyser mv.
Bevillingen er forhøjet med 1,5 mio. kr. i 2019, 2,0 mio. kr. i 2020 og 2,5 mio. kr. årligt fra

2021 og frem til håndtering af flytningen af Miljømærkning Danmark til Løgstør.

Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres Beskrivelse

BV 2.2.5 Der er adgang til at genanvende indtægter i forbindelse med konferen-
cer og lignende, der afholdes til fremme af de i anmærkningerne anførte
formål.

BV 2.2.5 Der er adgang til at genanvende indtægter fra andre statslige virksom-
heder i forbindelse med tilsagn, hvor Erhvervsstyrelsen og anden stats-
lig virksomhed er fælles om udgifterne. Bevillingsbestemmelsen har
alene til formål at sikre en administrativ enkel forvaltning af projekter
med flere offentlige finansieringskilder, herunder strukturfondsmidler.

BV 2.2.11 Tilskud afgives som tilsagn.
BV 2.2.10 Der er adgang til at foretage flerårige dispositioner angående kontrakter

om driftslignende udgifter.
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08.32. Erhvervsudvikling, iværksætteri og innovation
Aktivitetsområdet omfatter en række ordninger, hvis overordnede formål er erhvervsudvik-

ling, iværksætteri og innovation. Aktivitetsområdet omfatter endvidere bevillinger til design, ar-
kitektur, kultur- og oplevelsesøkonomi: § 08.32.04. Markedsmodningsfonden, § 08.32.08.
Iværksætteri- og innovationsinitiativer, § 08.32.09. Væksthusene og grønt iværksætterhus, §
08.32.10. Design, , § 08.32.14. Hjemmeservice, § 08.32.15. Reserve til grøn omstillingsfond, §
08.32.16. Pulje til teknologiudvikling og investeringsstøtte til shreddervirksomheder, § 08.32.17.
Digital Hub Denmark, § 08.32.18 National organisation til fremme af kliniske forsøg i Danmark
og § 08.32.19 Pulje under Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse.

08.32.04. Markedsmodningsfonden (Reservationsbev.)
Lovgrundlaget for kontoen er lov om Markedsmodningsfonden, jf. lov nr. 113 af 1. februar

2010 med senere ændringer.
Formålet med fonden er at skabe vækst, beskæftigelse og eksport, herunder særligt i små og

mellemstore virksomheder inden for områder med særlige styrker og potentialer. Det kan ek-
sempelvis være grøn omstilling, sundheds- og velfærdsløsninger samt design og andre kreative
erhverv.

Fondens midler skal anvendes til at fremme virksomhedernes vækst, beskæftigelse og eksport
gennem tre former for markedsmodning:
Markedsmodning af virksomheders innovative produkter og serviceydelser. Fondens midler kan
anvendes til at færdigudvikle kommercielle produkter og serviceydelser tæt på markedet. Ved
innovative produkter og serviceydelser forstås produkter og serviceydelser, som har en høj ny-
hedsværdi i forhold til eksisterende produkter samt serviceydelser på det globale marked.
Markedsmodning baseret på innovationsfremmende offentlig efterspørgsel. Fondens midler kan
anvendes til markedsmodning baseret på innovationsfremmende offentlig efterspørgsel. Ved in-
novativ offentlig efterspørgsel forstås offentlige institutioners anvendelse af innovationsfrem-
mende udbuds- og samarbejdsformer. Innovative udbuds- og samarbejdsformer kan bl.a. omfatte
udbud med funktionskrav og prækommercielle indkøb.
Markedsmodning gennem etablering eller deltagelse i partnerskaber, foreninger mv. Fondens
midler kan anvendes til, at fonden i tæt samarbejde med relevante parter kan arbejde for at un-
derstøtte aktiviteter, der fremmer fondens formål.

Fonden kan anvende en række instrumenter som eksempelvis tilskud til test og tilpasning,
tilskud til udbud med funktionskrav, støtte til prækommercielle indkøb og indskydelse af midler
i partnerskaber, foreninger, erhvervsdrivende fonde mv. samt deltagelse i eller etablering af
partnerskaber, foreninger mv.

I forbindelse med fondens etablering af eller deltagelse i partnerskaber, alliancer mv. har
fonden mulighed for at hensætte, indskyde og administrere midler til disse partnerskaber, andre
offentlige myndigheder, organisationer mv.

I forbindelse med partnerskaber mv. har fonden mulighed for at modtage medfinansierings-
bidrag fra bl.a. regioner og kommuner, andre offentlige institutioner, virksomheder, fonde og
private og forestå videreudbetaling heraf.

Fonden kan løbende tilpasse sin brug af instrumenter mv. til de behov, som udviklingen i
markedet foranlediger.

Derudover vil fonden kunne henlægge varetagelsen af konkrete opgaver til andre statslige
institutioner og aktører i det offentligt støttede erhvervsfremmesystem.

Fonden ledes af en selvstændig, professionel bestyrelse bestående af en formand og syv
medlemmer, der er udpeget i deres personlige egenskab af erhvervsministeren.

Igangsatte initiativer, projekter mv. under Fornyelsesfonden videreføres og administreres af
Markedsmodningsfonden.
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Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Udgiftsbevilling ........................................... 56,4 25,0 30,5 - - - -

10. Markedsmodningsfonden
Udgift ................................................... 56,4 25,0 30,5 - - - -
22. Andre ordinære driftsomkostninger 3,5 1,7 - - - - -
45. Tilskud til erhverv ........................ 52,9 23,2 30,5 - - - -

Videreførselsoversigt: 
 Beholdning
Mio. kr. primo 2018

Øvrige beholdninger ....................................................................................................... 1,0
I alt .................................................................................................................................. 1,0

10. Markedsmodningsfonden
Fondens midler kan anvendes til initiativer, aktiviteter, projekter mv., der inden for fondens

tre forskellige former for markedsmodning har til formål at skabe vækst, beskæftigelse og eksport,
herunder særligt i små og mellemstore virksomheder inden for områder med særlige styrker og
potentialer.

Der kan gives tilsagn om støtte til offentlige, halvoffentlige og private aktører og institutioner
og lignende, herunder private virksomheder, statsinstitutioner, regioner, kommuner, fonde, selv-
ejende institutioner mv.

Tilskud gives primært som tilsagn, men i forbindelse med fondens etablering af eller delta-
gelse i partnerskaber, alliancer mv. har fonden mulighed for at hensætte, indskyde og administrere
midler til disse partnerskaber, andre offentlige myndigheder, organisationer mv.

I forbindelse med partnerskaber mv. har fonden mulighed for at modtage medfinansierings-
bidrag fra bl.a. regioner og kommuner, andre offentlige institutioner, virksomheder, fonde og
private og forestå videreudbetaling heraf.

Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres Beskrivelse

BV 2.2.5 Der er adgang til at genanvende indtægter i forbindelse med konferen-
cer og lignende, der afholdes til fremme af de i anmærkningerne anførte
formål.

BV 2.2.5 Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
BV 2.2.11 Tilskud kan gives som tilsagn.
BV 2.2.13 Tilskud kan forudbetales.
BV 2.2.5 Der er adgang til at genanvende indtægter fra andre statslige virksom-

heder og regioner i forbindelse med tilsagn, hvor Erhvervsstyrelsen og
anden statslig virksomhed eller region er fælles om udgifterne. Bevil-
lingsbestemmelsen har alene til formål at sikre en administrativ enkel
forvaltning af projekter med flere offentlige finansieringskilder, herun-
der strukturfondsmidler.

BV 2.2.10 Der er adgang til at foretage flerårige dispositioner angående kontrakter
om driftslignende udgifter.
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 Af kontoen kan endvidere afholdes udgifter til markedsførings-, formidlings- og evalu-
eringsaktiviteter, analyser mv. i relation til anvendelse af fondsmidlerne.

Igangsatte initiativer, projekter mv. under Fornyelsesfonden videreføres og administreres af
Markedsmodningsfonden. Eventuelle tilbageløb fra igangsatte initiativer, projekter mv. under
Fornyelsesfonden i perioden 2010-2012 tilføres Markedsmodningsfonden og anvendes inden for
rammerne af Markedsmodningsfondens formål. 

Kontoen administreres af § 08.21.20. Erhvervsstyrelsen.

08.32.08. Iværksætteri- og innovationsinitiativer (tekstanm. 100, 131 og 133)
Kontoen omfatter tilskud til iværksætteri- og innovationsaktiviteter mv.
Kontoen administreres af § 08.21.20. Erhvervsstyrelsen.

Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Udgiftsbevilling ........................................... 35,7 78,7 28,0 55,1 45,7 49,2 22,1
Indtægtsbevilling ......................................... 5,0 4,7 - - - - -

10. Fonden til entreprenørskab
Udgift ................................................... 10,3 10,5 12,3 24,5 24,5 25,5 18,6
45. Tilskud til erhverv ........................ 10,3 10,5 12,3 24,5 24,5 25,5 18,6

20. Iværksætteri- og innovationsini-
 tiativer

Udgift ................................................... 1,0 1,0 1,0 - - - -
22. Andre ordinære driftsomkostninger 0,1 0,0 1,0 - - - -
45. Tilskud til erhverv ........................ 0,9 1,0 - - - - -

Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres Beskrivelse

BV 2.2.5 Der er adgang til at genanvende indtægter fra andre statslige virksom-
heder i forbindelse med tilsagn, hvor Erhvervsstyrelsen og anden stats-
lig virksomhed er fælles om udgifterne. Bevillingsbestemmelsen har
alene til formål at sikre en administrativ enkel forvaltning af projekter
med flere offentlige finansieringskilder.

BV 2.2.5 Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
BV 2.2.11 Tilskud kan gives som tilsagn på underkonti 50. Erhvervspartnerskaber

for avanceret produktion, 55. Målrettet erhvervsindsats i områder, 60.
Erindringsmønter, 70. SØV Roskilde, 75. Motorstation Marstal og 85.
E-sportsevents.

BV 2.2.10 Der er adgang til at foretage flerårige dispositioner angående kontrakter
om driftslignende udgifter.

BV 2.2.13 Tilskud ydet fra underkonto 65. Creative Business Cup kan forudbeta-
les.

BV 2.12.4 Der er adgang til at anvende op til maks. 1,5 pct. af bevillingen på
underkonto 65. Creative Business Cup til afholdelse af udgifter i for-
bindelse med administration af tilskuddet i hele projektperioden, heraf
højst 2/3 som lønsum. Der er adgang til at anvende midlerne under §
08.21.20 Erhvervsstyrelsen i forbindelse med administration af ordnin-
gen.
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Indtægt ................................................ 0,0 0,0 - - - - -
21. Andre driftsindtægter .................... 0,0 0,0 - - - - -

50. Erhvervspartnerskab for avance-
 ret produktion

Udgift ................................................... 10,7 9,7 9,8 10,9 - - -
22. Andre ordinære driftsomkostninger 1,0 1,1 1,0 1,0 - - -
45. Tilskud til erhverv ........................ 9,8 8,6 8,8 9,9 - - -

55. Målrettet erhvervsindsats i om-
 råder

Udgift ................................................... 8,7 4,8 4,9 5,0 - - -
22. Andre ordinære driftsomkostninger - - 0,5 0,5 - - -
45. Tilskud til erhverv ........................ 8,7 4,8 4,4 4,5 - - -

60. Erindringsmønter
Udgift ................................................... 5,0 4,7 - - - - -
45. Tilskud til erhverv ........................ 5,0 4,7 - - - - -
Indtægt ................................................ 5,0 4,7 - - - - -
34. Øvrige overførselsindtægter .......... 5,0 4,7 - - - - -

65. Creative Business Cup
Udgift ................................................... - 48,0 - - - - -
45. Tilskud til erhverv ........................ - 48,0 - - - - -

70. SØV Roskilde
Udgift ................................................... - - - - 1,5 - -
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... - - - - 1,5 - -

75. Motorstation Marstal
Udgift ................................................... - - - 0,5 0,5 0,5 0,5
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... - - - 0,5 0,5 0,5 0,5

80. SMV:Digital
 Udgift ................................................... - - - 12,2 17,2 20,2 -

45. Tilskud til erhverv ........................ - - - 12,2 17,2 20,2 -

85. E-sportsevents
Udgift ................................................... - - - 2,0 2,0 3,0 3,0
45. Tilskud til erhverv ........................ - - - 2,0 2,0 3,0 3,0

10. Fonden til entreprenørskab
Lovgrundlaget for kontoen er LBK nr. 820 af 28. juni 2016 om erhvervsfremme og regional

udvikling. Bevillingen har været afsat med henblik på, at Fonden for Entreprenørskab kan
igangsætte og medfinansiere konkrete projekter og kurser på uddannelsesinstitutioner for at
fremme uddannelse i entreprenørskab i hele Danmark. Fonden har skullet igangsætte og fremme
en række aktiviteter i grundskolen, på ungdomsuddannelserne og på de videregående uddannelser
f.eks. i form af temadage, udvikling af undervisningsmaterialer, iværksætterspil, konkurrencer,
opkvalificering af lærere og undervisere mv. med det mål for øje at øge elever og studerendes
deltagelse i entreprenørskab i uddannelserne. Endvidere har midlerne kunnet anvendes til at ud-
vikle et nationalt videncenter i regi af Fonden med fokus på kortlægning og effektmåling af ud-
dannelse i entreprenørskab i hele uddannelsessystemet.

Som led i Aftalen mellem regeringen, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre om initiativer
for Danmarks digitale vækst af februar 2018 etableres en Teknologipagt, der skal styrke dan-
skernes tekniske og digitale kompetencer. Teknologipagten er et samarbejde mellem regeringen,
erhvervslivet, uddannelsesinstitutioner, organisationer og andre aktører. Teknologipagten sekre-
tariatsbetjenes af Fonden for Entreprenørskab (FFE).

Bevillingen er forhøjet med 12,1 mio. kr. i 2019 og 2020, 13,1 mio. kr. i 2021 og 18,6 mio.
kr. i 2022 til at Fonden for Entreprenørskab kan varetage sekretariatsbetjeningen af Teknologi-
pagten, jf. Aftalen mellem regeringen, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre om initiativer for
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Danmarks digitale vækst af februar 2018. Midlerne skal anvendes til at understøtte aktiviteter og
initiativer mv., som er i overensstemmelse med Teknologipagtens formål.

Bevillingen er forhøjet med 12,4 mio. kr. årligt i perioden 2019-2021.

20. Iværksætteri- og innovationsinitiativer
Lovgrundlaget for kontoens aktiviteter er LBK nr. 820 af 28. juni 2016 om erhvervsfremme

og regional udvikling. Af kontoen afholdes udgifter til særlige indsatser på områder af aktuel
betydning for erhvervsudviklingen samt til gennemførelse af udredningsprojekter. Der afholdes
blandt andet udgifter til udredninger og analyser mv. vedrørende erhvervslivets vækstvilkår her-
under iværksætterstatistik samt evalueringer af den konkrete indsats. Kontoen omfatter endvi-
dere tilskud til aktiviteter vedrørende nye og mindre virksomheder samt tilskud til foreninger
mv., der fremmer iværksætterkulturen.

50. Erhvervspartnerskab for avanceret produktion
Som led i Aftale mellem den daværende regering, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det

Konservative Folkeparti om vækst og udvikling i hele Danmark af februar 2016, etableres der
et erhvervspartnerskab med deltagelse af relevante erhvervs- og brancheorganisationer med hen-
blik på at fremme avanceret produktion i flere små og mellemstore virksomheder. I regi af er-
hvervspartnerskabet igangsættes informationsaktiviteter, og der etableres en ordning, hvor små
og mellemstore produktionsvirksomheder har mulighed for at opnå medfinansiering til imple-
mentering af automatiseringsløsninger, ny teknologi, udarbejdelse af business cases mv. Der af-
sættes i 9,7 mio. kr. i 2017 og 2018 og 10,7 mio. kr. i 2019.

55. Målrettet erhvervsindsats i områder
Som led i Aftale mellem den daværende regering, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det

Konservative Folkeparti om vækst og udvikling i hele Danmark af februar 2016 gennemføres en
konkret erhvervsindsats vedrørende erhvervsudvikling, uddannelse, beskæftigelse mv.
Der afsættes 4,8 mio. kr. i hvert af årene 2017-19. Formålet med indsatsen, der ligger ud over
den almindelige regionale erhvervsindsats, er at understøtte rammerne for en selvbåren lokal er-
hvervsudvikling i områder, der har oplevet stærk tilbagegang.

60. Erindringsmønter
Kontoen vedrør fordeling af overskud fra udstedelsen af erindringsmønter. Indtægtsførelsen

af overskuddet sker ved overførsel fra Danmarks Nationalbank, og der kan i det enkelte finansår
afholdes udgifter svarende til årets faktiske indtægter. Midlerne fordeles med hjemmel i tekstan-
mærkning nr. 100 og tekstanmærkning nr. 133.

Der henvises til akt. 134 af 23. juni 2016 og akt. 147 af 21. juni 2018.

65. Creative Business Cup
Som led i Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti af april 2017

afsættes 48,0 mio. kr. i 2017 til den erhvervsdrivende fond Creative Business Cup til finansiering
af aktiviteter til fremme af almennyttige iværksætterkulturelle formål gennem primært afholdelse
af den globale iværksætterkonkurrence Creative Business Cup.

Formålet er at understøtte iværksætteri via åben og lige mulighed for deltagelse i forløb, be-
givenheder mv., der bidrager til netværksdannelse, erfaringsudveksling, internationalisering af
iværksættere. Derudover er formålet at tiltrække udenlandsk kapital og internationale iværksæt-
tertalenter til Danmark. Den erhvervsdrivende fond Creative Business Cup har således til formål
at støtte kreative og innovative iværksættere, forbinde dem med investorer og globale markeder
og styrke deres bidrag til innovation i erhvervsliv og samfund.

Der henvises til akt. 83 af 24. maj 2017 samt akt. 93 af 3. maj 2018.
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70. SØV Roskilde
Kontoen er ny. Der afsættes 1,5 mio. kr. i 2020 til Fonden Roskilde Social Økonomisk

Virksomhed.

75. Motorstation Marstal
Kontoen er ny. Der afsættes 0,5 mio. kr. årligt i 2019-2022 til fonden bag Motorfabrikken

Marstal til etablering af et maritimt iværksætterhus.

80. SMV:Digital
Kontoen er oprettet som følge af Aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti og Radikale

Venstre om initiativer for Danmarks digitale vækst af februar 2018.
Som følge af aftalen etableres programmet SMV:Digital, som skal understøtte, at flere små

og mellemstore virksomheder udnytter de forretningsmæssige muligheder inden for digital om-
stilling og e-handel. Af kontoen ydes tilskud til privat rådgivning om afklaring og udvikling af
virksomhedens e-handelskapacitet, udarbejdelse af business cases inden for e-handel og imple-
mentering af nyindkøbte e-handelsløsninger.

Programmet indeholder en række tilbud, herunder tilskud til digital omstilling og e-handel.
Tilskudspuljen udmøntes til virksomheder bl.a. via ansøgningsrunder. Erhvervsstyrelsen træffer
endelig beslutning om udmøntning af puljen. Tilskudspuljen dækker foruden tilskud til virksom-
hederne midler til en operatør og i mindre omfang eksterne omkostninger forbundet med udvik-
lingen af programmets tilbud, effektmåling mv. Der afsættes 5,3 mio. kr. i 2018, 12,2 mio. kr. i
2019 og 17,2 mio. kr. i 2020 og 20,2 mio. kr. i 2021.

85. E-sportsevents
Kontoen er ny. Der afsættes 2,0 mio. kr. årligt i 2019-2020 og 3,0 mio. kr. årligt i 2021-2022

til fremme af arbejdet med e-sport, herunder afholdelse af e-sportsevents, bl.a. BLAST Pro Series.

08.32.09. Væksthusene og grønt iværksætterhus (Reservationsbev.)
Kontoen omfatter tilskud til aktiviteter i regi af de regionale væksthuse. Kontoen admini-

streres af § 08.21.20. Erhvervsstyrelsen.
 
Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres Beskrivelse

BV 2.2.5 Der er adgang til at genanvende indtægter i forbindelse med konferen-
cer og lignende, der afholdes til fremme af de i anmærkningerne anførte
formål.

BV 2.2.5 Der er adgang til at genanvende indtægter fra andre statslige virksom-
heder i forbindelse med tilsagn, hvor Erhvervsstyrelsen og anden stats-
lig virksomhed er fælles om udgifterne.
Bevillingsbestemmelsen har alene til formål at sikre en administrativ
enkel forvaltning af projekter med flere offentlige finansieringskilder.

BV 2.2.5 Tilbagebetalt tilskud kan genanvendes.
BV 2.2.11 Tilskud kan gives som tilsagn.
BV 2.2.10 Der er adgang til at foretage flerårige dispositioner angående kontrakter

om driftslignende udgifter.
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Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Udgiftsbevilling ........................................... 6,3 4,0 3,9 4,0 - - -

30. Nye iværksættere/væksthuse,
kurser i udvikling og vækst samt
early warning for nye og mindre

 virksomheder
Udgift ................................................... 3,8 4,0 3,9 4,0 - - -
22. Andre ordinære driftsomkostninger 0,1 - - - - - -
45. Tilskud til erhverv ........................ 3,7 4,0 3,9 4,0 - - -

40. Grønt iværksætterhus
Udgift ................................................... 2,5 - - - - - -
22. Andre ordinære driftsomkostninger 2,5 - - - - - -

Videreførselsoversigt: 
 Beholdning
Mio. kr. primo 2018

Øvrige beholdninger ....................................................................................................... 0,3
I alt .................................................................................................................................. 0,3

30. Nye iværksættere/væksthuse, kurser i udvikling og vækst samt early warning for nye
og mindre virksomheder

Kontoen har omfattet initiativer vedrørende indsatsen for kvalitets- og kompetenceløft i råd-
givningsindsatsen med henblik på at give virksomhederne bedre muligheder for at skabe vækst.

Lovgrundlaget for kontoen er LBK nr. 820 af 28. juni 2016 om erhvervsfremme og regional
udvikling.

Bevillingen er forhøjet med 4,0 mio. kr. i 2019.

40. Grønt iværksætterhus
Der har på kontoen været ydet tilskud til et grønt iværksætterhus, der skal hjælpe iværksættere

med at overkomme udfordringer, der er forbundet med at starte virksomheder inden for bære-
dygtig produktion.

08.32.10. Design (tekstanm. 133)
Kontoen omfatter tilskud til design- og arkitekturinitiativer, herunder tilskud til Design So-

ciety og Dansk Arkitektur Center.
Kontoen administreres af § 08.11.01. Departementet.

Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres Beskrivelse

BV 2.2.5 Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
BV 2.2.11 Tilskud kan gives som tilsagn på underkonto 10. Tilskud til Design

Society.

http://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=183274


§ 08.32.10. 83

Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Udgiftsbevilling ........................................... 25,3 22,9 30,6 32,8 32,8 29,8 29,8

10. Tilskud til Design Society
Udgift ................................................... 22,7 19,2 21,9 25,3 25,3 22,3 22,3
45. Tilskud til erhverv ........................ 22,7 19,2 21,9 - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... - - - 25,3 25,3 22,3 22,3

30. Tilskud til Dansk Arkitektur
Center - Gl. Dok
Udgift ................................................... 2,6 3,7 8,7 7,5 7,5 7,5 7,5
45. Tilskud til erhverv ........................ 2,6 3,7 8,7 - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... - - - 7,5 7,5 7,5 7,5

10. Tilskud til Design Society
Lovgrundlaget for kontoens aktiviteter er LBK nr. 820 af 28. juni 2016 om erhvervsfremme

og regional udvikling. Der ydes tilskud til Design Society, som er moderfond for datterselska-
berne Dansk Design Center, Index: Award og Danish Fashion Institute. Af kontoen kan der
endvidere afholdes udgifter til drift, analyser, udvikling, promovering og evaluering mv.

Bevillingen er forhøjet med 2,5 mio. kr. årligt fra 2018 og frem.
Bevillingen er hævet med 3,0 mio. kr. årligt i 2018-2020 til projektet SprintDigital, jf. Aftale

mellem regeringen, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre om initiativer for Danmarks digitale
vækst af februar 2018.

30. Tilskud til Dansk Arkitektur Center - Gl. Dok
Kontoen vedrører tilskud til driften af Dansk Arkitektur Center inden for rammerne af den

resultatkontrakt, som årligt indgås mellem Erhvervsministeriet, Realdania, Transport- Bygnings-
og Boligministeriet og Kulturministeriet. Centrets hovedformål er at være et formidlings- og ud-
viklingscenter for arkitektur og bygningskultur med henblik på at skabe kontakt og bygge bro
mellem arkitekturen og byggeriet for at bringe disse på forkant med andre innovative erhverv i
ind- og udland. Centret skal endvidere øge interessen og forståelsen for kvaliteten i de fysiske
omgivelser. Aktiviteterne rettes derfor mod såvel fagfolk som den brede befolkning. Centrets
formål realiseres ved udstillinger, møde- og konferenceaktiviteter, studieture, seminarer, skole-
tjeneste og anden informationsvirksomhed, herunder markedsføring af nye tiltag af politisk og
strategisk karakter, rådgivning i forbindelse med policymaking og strategisk udvikling af nye
initiativer inden for arkitektur, byggeri og byudvikling.

Bevillingen er forhøjet med 1,9 mio. kr. årligt fra 2018 og frem.
Bevillingen er reduceret med 1,3 mio. kr. årligt fra 2019, heraf er 1,0 mio. kr. er overført til

Kulturministeriet og 0,3 mio. kr. er overført til Transport- Bygnings- og Boligministeriet.

08.32.14. Hjemmeservice (Lovbunden)
Kontoen har omfattet bevilling til afløb på hjemmeserviceordningen.
Kontoen administreres af § 08.21.20. Erhvervsstyrelsen.

http://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=183274
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Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Udgiftsbevilling ........................................... 0,0 - - - - - -

10. Hjemmeservice
Udgift ................................................... 0,0 - - - - - -
45. Tilskud til erhverv ........................ 0,0 - - - - - -

10. Hjemmeservice
Bevillingen er ophørt.
Under kontoen er afholdt udgifter til hjemmeserviceordningen.

08.32.15. Reserve til grøn omstillingsfond (tekstanm. 122) (Reservationsbev.)
Kontoen administreres af § 08.21.20. Erhvervsstyrelsen.

Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Udgiftsbevilling ........................................... -2,0 -1,7 - - - - -

10. Grøn omstillingsfond
Udgift ................................................... -2,0 -1,7 - - - - -
45. Tilskud til erhverv ........................ -2,0 -1,7 - - - - -

Videreførselsoversigt: 
 Beholdning
Mio. kr. primo 2018

Øvrige beholdninger ....................................................................................................... 7,9
I alt .................................................................................................................................. 7,9

10. Grøn omstillingsfond
Bevillingen er ophørt.

08.32.16. Pulje til teknologiudvikling og investeringsstøtte til shreddervirksomheder
 (Reservationsbev.)

Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Udgiftsbevilling ........................................... - 0,0 - - - - -

10. Pulje til teknologiudvikling og
investeringsstøtte til shredder-

 virksomheder
Udgift ................................................... - 0,0 - - - - -
45. Tilskud til erhverv ........................ - 0,0 - - - - -
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10. Pulje til teknologiudvikling og investeringsstøtte til shredder-virksomheder
Bevillingen er ophørt.
Der har af kontoen været afholdt midler til en pulje til teknologiudvikling og investerings-

støtte målrettet shreddervirksomheder.
Kontoen administreres af § 08.21.20. Erhvervsstyrelsen.

08.32.17. Digital Hub Denmark (tekstanm. 132) (Reservationsbev.)
Kontoen er oprettet som følge af Aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti og Radikale

Venstre om initiativer for Danmarks digitale vækst af februar 2018.
Kontoen administreres af § 08.21.20. Erhvervsstyrelsen.

Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Udgiftsbevilling ........................................... - - - 22,6 17,6 17,6 22,6

10. Digital Hub Denmark
Udgift ................................................... - - - 22,6 17,6 17,6 22,6
45. Tilskud til erhverv ........................ - - - 22,6 17,6 17,6 22,6

20. Opstartsinitiativer Digital Hub
 Denmark

Udgift ................................................... - - - - - - -
45. Tilskud til erhverv ........................ - - - - - - -

10. Digital Hub Denmark
Det offentlige-private partnerskab, Digital Hub Denmark, er etableret som en ideel forening

med deltagelse af Erhvervsministeriet, Udenrigsministeriet, Uddannelses- og Forskningsministe-
riet, Dansk Industri, Dansk Erhverv og Finans Danmark.

Af kontoen afholdes udgifter til drift af sekretariatet samt til indkøb af tjenesteydelser mv.
til brug for aktiviteter, der understøtter Digital Hub Denmarks formål. Sekretariatet etableres i regi
af foreningen Digital Hub Denmark.

Digital Hub Denmark vil i den forbindelse uddele tilskud til eksterne parter til aktiviteter,
der understøtter foreningens formål.

Der afsættes 22,6 mio. kr. i 2019, 17,6 mio. kr. i hvert af årene 2020 og 2021 og 22,6 mio.
kr. i 2022.

20. Opstartsinitiativer Digital Hub Denmark
Af kontoen afholdes udgifter til opstartsindsatser i forbindelse med etableringen af Digital

Hub Denmark. Der er afsat 6,3 mio. kr. i 2018, til kortlægning, præsentation og international
benchmark analyse af det danske økosystem for avancerede teknologier, en samlet historiefor-
tælling om Danmark som attraktivt vækstmiljø og en foranalyse af den digitale platform mv., jf.
akt. nr. 106 af 17. maj 2018. I opstartsåret 2018 vil der efter direkte tildeling kunne ydes tilskud
til opstartsindsatser, bl.a. i forbindelse med større danske tech-events, som fremmer teknologian-
vendelse og international viden om ny teknologi og etablering af dansk-asiatiske tech-alliancer
samt opstartsarrangement for Digital Hub Denmark.

Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres Beskrivelse

BV 2.2.13 Tilskud kan forudbetales.
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08.32.18. National organisation til fremme af kliniske forsøg i Danmark (Reserva-
tionsbev.)

Kontoen er oprettet som følge af Aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti og Radikale
Venstre om initiativer i vækstplan for life science af april 2018.

Kontoen administreres af § 08.11.10. Departementet.

Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Udgiftsbevilling ........................................... - - - 4,5 4,5 4,5 -

10. National organisation til fremme
af kliniske forsøg i Danmark

 Udgift ................................................... - - - 4,5 4,5 4,5 -
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... - - - 4,5 4,5 4,5 -

10. National organisation til fremme af kliniske forsøg i Danmark
Det offentlige-private partnerskab, National organisation til fremme af kliniske forsøg i

Danmark, etableres som en ideel forening med deltagelse af Erhvervsministeriet, Sundheds- og
Ældreministeriet, regionerne og life science erhvervet.

Af kontoen ydes tilskud til foreningen med henblik på, at der kan afholdes udgifter til drift
af sekretariatet, til foreningens arbejde med at fremme infrastrukturen til kliniske forsøg samt til
aktiviteter, der understøtter foreningens formål.

Der afsættes 5,7 mio. kr. i 2018 og 4,5 mio. kr. årligt i perioden 2019-2021, jf. Aftale mellem
regeringen, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre om initiativer i vækstplan for life science af
april 2018.

08.32.19. Pulje under Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse (Reservationsbev.)
Kontoen er oprettet som følge af Aftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti om forenk-

ling af erhvervsfremmesystemet af maj 2018.
Formålet med puljen er at understøtte Danmarks Erhvervsfremmebestyrelses opgave med at

igangsætte og finansiere decentrale erhvervsfremmeindsatser. Der sikres en rimelig fordeling af
midlerne på tværs af landet. Således vil halvdelen af Danmarks Erhvervsfremmebestyrelses na-
tionale midler øremærkes lokale indsatser.

Udmøntningen af midlerne baseres på strategi for den decentrale erhvervsfremmeindsats ud-
arbejdet af Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse. Strategien skal integrere udmøntningen af EU's
strukturfondsmidler og øvrige decentrale erhvervsfremmeindsatser, samt udpege erhvervs- og
teknologiområder, hvor der kan udbydes offentlig finansiering til klynger.

Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse kan fra puljen prioritere midler til at understøtte klyn-
geindsatsen, herunder medfinansiering af EU-strukturfondsmidler mv.

Midlerne administreres i overensstemmelse med Lov om erhvervsfremme.
Herudover omfatter kontoen tilskud til Copenhagen Capacity. 

Kontoen administreres af § 08.21.20. Erhvervsstyrelsen.

Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres Beskrivelse

BV 2.2.11 Tilskud kan gives som tilsagn.
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Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Udgiftsbevilling ........................................... - - - 345,8 345,7 345,7 345,7

10. Pulje under Danmarks erhvervs-
 fremmebestyrelse

Udgift ................................................... - - - 275,0 295,7 295,7 295,7
45. Tilskud til erhverv ........................ - - - 275,0 295,7 295,7 295,7

20. Pulje til lokale og tværgående
 turismeprojekter

Udgift ................................................... - - - 50,0 50,0 50,0 50,0
45. Tilskud til erhverv ........................ - - - 50,0 50,0 50,0 50,0

30. Copenhagen Capacity
Udgift ................................................... - - - 20,8 - - -
45. Tilskud til erhverv ........................ - - - 20,8 - - -

10. Pulje under Danmarks erhvervsfremmebestyrelse
Puljen er oprettet som følge af Aftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti om forenkling

af erhvervsfremmesystemet af maj 2018. Bevillingen kan anvendes til initiativer, aktiviteter,
projekter mv., der understøtter erhvervsfremmebestyrelsens strategi for den decentrale erhvervs-
fremmeindsats. Midlerne administreres i overensstemmelse med Lov om erhvervsfremme.

Der kan gives tilsagn om støtte til offentlige, halvoffentlige og private aktører og institutioner
mv., herunder private virksomheder, statsinstitutioner, regioner, kommuner, fonde, selvejende
institutioner mv.

Af kontoen kan Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse endvidere i relation til anvendelse af
puljemidlerne prioritere midler til kontrol-, formidlings-, konference-, evaluerings- og analyse-
aktiviteter mv.

Erhvervsstyrelsen overtager efter aftale med Danske Regioner fra 2019 igangværende til-
skudssager fra regionerne. Udbetalinger i henhold til tilsagn udstedt af regionerne og overført til
Erhvervsstyrelsen håndteres via denne underkonto.

På kontoen afsættes en bevilling på 275,0 mio. kr. i 2019 og 295,7 mio. kr. årligt fra 2020
og frem.

Regel der fraviges
eller suppleres Beskrivelse
BV 2.2.13 Tilskud kan forudbetales.
BV 2.2.11 Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
BV 2.2.11 Tilskud kan afgives som tilsagn.
BV 2.2.5 Der er adgang til at genanvende indtægter fra andre statslige virksom-

heder og regioner i forbindelse med tilsagn, hvor Erhvervsstyrelsen og
anden statslig virksomhed eller region er fælles om udgifterne. Bevil-
lingsbestemmelsen har alene til formål at sikre en administrativ enkel
forvaltning af projekter med flere offentlige finansieringskilder, herunder
strukturfondsmidler.
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20. Pulje til lokale og tværgående turismeprojekter
Puljen er oprettet som følge af Aftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti om forenkling

af erhvervsfremmesystemet af maj 2018. Der afsættes 50,0 mio. kr. årligt fra 2019 og frem, der
kan anvendes til lokale og tværgående turismeprojekter. Midlerne skal støtte projekter inden for
rammerne af den nationale strategi for dansk turisme, der udarbejdes af Det Nationale Turisme-
forum.

Erhvervsstyrelsen overtager efter aftale med Danske Regioner fra 2019 igangværende til-
skudssager fra regionerne. Udbetalinger i henhold til tilsagn udstedt af regionerne og overført til
Erhvervsstyrelsen håndteres via denne underkonto.

Af midlerne til turismeprojekter kan 40 mio. kr. årligt anvendes til en destinationsudvik-
lingspulje, der kun kan ansøges af destinationsselskaber, og 10 mio. kr. årligt kan anvendes til
øvrige lokale og tværgående turismeprojekter, herunder bl.a. destinationsudvikling i ø-kommuner.

30. Copenhagen Capacity
Kontoen er oprettet med en bevilling på 20,8 mio. kr. i 2019.
Tilskuddet ydes til Copenhagen Capacity for at sikre en videreførelse af organisationen i 2019.

Copenhagen Capacity vil kunne søge om tilskud i 2020 og frem hos Danmarks Erhvervsfrem-
mebestyrelse. 

Midlerne på kontoen gives til Copenhagen Capacitys talenttiltræknings- og markedsførings-
aktiviteter.
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08.33. Vækstfinansiering
Aktivitetsområde § 08.33. Vækstfinansiering omfatter § 08.33.15. Vækstfonden, § 08.33.16.

EKF Danmarks Eksportkredit, § 08.33.17. Ordninger under EKF Danmarks Eksportkredit, §
08.33.19. Afvikling af ophørte tilskuds-, garanti- og støtteordninger, § 08.33.22. Afvikling af di-
verse lån mv. (administreret af Udbetaling Danmark), § 08.33.24. Den Nordiske Investeringsbank,
§ 08.33.25. Danmarks Grønne Investeringsfond og § 08.33.26. Udbytte - Vækstfonden og EKF
Danmarks Eksportkredit.

08.33.15. Vækstfonden
Kontoen omfatter ordninger i regi af Vækstfonden, herunder kapitalindskud, vækstlån,

vækstkaution og tidlig idéfinansiering.
Kontoen administreres af § 08.11.01. Departementet.

Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Udgiftsbevilling ........................................... 68,6 68,6 23,6 86,4 104,6 48,5 48,5
Indtægtsbevilling ......................................... 19,0 0,4 - - - - -

10. Fund of funds, Kapitalindskud i
 Vækstfonden

Udgift ................................................... - - - - - - -
45. Tilskud til erhverv ........................ 1,5 - - - - - -
58. Værdipapirer, tilgang .................... -1,5 - - - - - -

20. Syndikeringslån
Udgift ................................................... - - - - - - -
45. Tilskud til erhverv ........................ 121,3 - - - - - -
58. Værdipapirer, tilgang .................... -121,3 - - - - - -
Indtægt ................................................ 3,7 - - - - - -
59. Værdipapirer, afgang .................... 3,7 - - - - - -

25. Små vækstkautioner
Udgift ................................................... 23,6 23,6 23,6 23,8 23,8 - -
45. Tilskud til erhverv ........................ 1.004,9 23,6 23,6 23,8 23,8 - -
58. Værdipapirer, tilgang .................... -981,3 - - - - - -

30. Tidlig idéfinansiering - proof of
 business

Udgift ................................................... - - - - - - -
45. Tilskud til erhverv ........................ 44,8 - - - - - -
58. Værdipapirer, tilgang .................... -44,8 - - - - - -

40. Kom-i-gang-lån
Udgift ................................................... - - - - - - -
45. Tilskud til erhverv ........................ 92,9 - - - - - -
58. Værdipapirer, tilgang .................... -92,9 - - - - - -

50. Midlertidig statsgaranti for udlån
til visse rejseudbydere og rejse-

 formidlere
Indtægt ................................................ - 0,4 - - - - -
28. Ekstraordinære indtægter ............. - 0,4 - - - - -

60. Grønne vækstlån
Udgift ................................................... - - - - - - -
45. Tilskud til erhverv ........................ 29,7 - - - - - -
58. Værdipapirer, tilgang .................... -29,7 - - - - - -
Indtægt ................................................ 15,3 - - - - - -
59. Værdipapirer, afgang .................... 15,3 - - - - - -
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70. Vækstlåneordning for iværksæt-
 tere

Udgift ................................................... 45,0 45,0 - - - - -
45. Tilskud til erhverv ........................ 90,0 45,0 - - - - -
58. Værdipapirer, tilgang .................... -45,0 - - - - - -

75. Dansk Landbrugskapital
Udgift ................................................... - - - - - - -
58. Værdipapirer, tilgang .................... - - - - - - -

80. Matchfinansiering
Udgift ................................................... - - - 62,6 80,8 48,5 48,5
45. Tilskud til erhverv ........................ - - - 62,6 80,8 48,5 48,5

10. Fund of funds, Kapitalindskud i Vækstfonden
Ordningen er ophørt med udgangen af 2012

20. Syndikeringslån
Kontoen er oprettet i 2011, jf. Aftale mellem den daværende VK-regering, Dansk Folkeparti

og Kristendemokraterne om finansloven for 2011 af november 2010. Syndikeringslån, tidligere
kaldet Vækstlån, på op til 7,5 mio. kr. ydes til vidensintensive og kapitaltunge vækstvirksomhe-
der, som befinder sig i de tidligere udviklingsstadier. Syndikeringslån gives på betingelse af til-
svarende egenkapital, typisk i form af kapital fra venturefonde, og forrentes med en fast rente.
Den afsatte bevilling på 125,0 mio. kr. i 2011 kan bruges til dækning af eventuelle tab på ord-
ningen, og var matchet af en statsgaranteret låneramme på 125,0 mio. kr. til en samlet fælles lå-
neramme på 250,0 mio. kr., der blev administreret af Vækstfonden. Ordningen udløb ved ud-
gangen af 2015, og der kan således ikke udstedes nye syndikeringslån. Refinansieringsmuligheden
under den statsgaranterede låneramme kan anvendes indtil de sidste lån udløber men nedskrives
årligt i takt med, at den udestående portefølje afvikles.

25. Små vækstkautioner
Kontoen omfatter tilskud til Vækstfonden til en lånegarantiordning for udlån op til 2,0 mio.

kr. målrettet udviklingsaktiviteter for iværksættere og små og mellemstore virksomheder.
Vækstfonden tilføres årlige tilskud til dækning af de budgetterede fremtidige underskud på årets
garantiudstedelser. Vækstfondens administrationsomkostninger dækkes via præmieindbetalinger.
Hvis tabene midlertidigt overstiger de årligetilskud, vil underskuddet blive dækket af Vækstfon-
dens egenkapital.

Små vækstkautioner supplerer virksomhedens sikkerheder, og gør det muligt for virksomhe-
den at låne til nye eller øgede aktiviteter. De bevilgede midler kan anvendes til dækning af tab
på ordningen, der vil blive administreret ved selvforvaltning, hvor de samarbejdende pengeinsti-
tutter forvalter selvgarantistillelsen inden for visse økonomiske rammer. Pengeinstitutterne kan
under de små vækstkautioner opnå 75 pct. tabsdækning på enkeltlån, så længe de er i stand til
at holde de samlede tab på låneporteføljen under 26,7 pct. Det svarer til en effektivt tabsdækning
på 20 pct.

Med Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre, Liberal Alliance og Det Kon-
servative Folkeparti om en vækstplan af april 2013 udvides ordningen med 50,0 mio. kr. i 2015.

Med Aftale mellem den daværende SR-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk
Folkeparti, Enhedslisten og Det Konservative Folkeparti om vækstpakke 2014 af juni 2014 ud-
vides ordningen med yderligere 10,0 mio. kr. i 2015, hvoraf 5,0 mio. kr. er målrettet virksom-
heder i Grønland og 5,0 mio. kr. er målrettet virksomheder på Færøerne. Der er tale om en af-
grænset udvidelse af ordningen, som ikke sker på bekostning af danske virksomheders adgang.

Med akt. 75 af 6. april 2016 er den effektive tabsdækning i vækstkautionsordningen løftet
for det enkelte pengeinstitut fra 15 til 20 pct. på pengeinstituttets portefølje af lån.
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30. Tidlig idéfinansiering - proof of business
Bevilling er udløbet i 2016.

40. Kom-i-gang-lån
Ordningen er ophørt ultimo 2012 og de resterende midler allokeres til de små vækstkautioner,

jf. akt. 54 af 13. december 2012. 

50. Midlertidig statsgaranti for udlån til visse rejseudbydere og rejseformidlere
Kontoen er oprettet som følge af lov nr. 593 af 4. juni 2010 om midlertidig statsgaranti for

udlån til visse rejseudbydere og rejseformidlere. Der blev etableret en midlertidig ordning, hvor
staten kunne stille garantier med en løbetid på højst tre år for pengeinstitutters udlån til kredit-
værdige rejseudbydere eller rejseformidlere til dækning af tab lidt i 2010 som følge af lukning
af luftrummet over Danmark forårsaget af vulkanudbrud i Island, jf. lov nr. 593 af 4. juni 2010
om midlertidig statsgaranti for udlån til visse rejseudbydere og rejseformidlere. Ordningen ad-
ministreres af Vækstfonden.

På kontoen er optaget omkostninger til etablering og drift af garantiordningen, herunder
rapportering, udbetalinger i forbindelse med tab, revision, udfærdigelse af årsregnskab mv. På
kontoen er endvidere optaget indtægter fra stiftelsesprovisionen til dækning af omkostningerne
til etablering og drift af garantiordningen. Der er ikke flere aktive garantier på ordningen.

60. Grønne vækstlån
De grønne vækstlån (tidligere kaldet grønne kautioner) har til formål at understøtte små og

mellemstore virksomheders mulighed for at finansiere nye grønne investeringer. For at sikre størst
mulig anden medfinansiering i projekterne forudsættes det, at der opnås minimum 25 pct. med-
finansiering på den samlede portefølje af grønne omstillingslån og minimum 10 pct. på hvert
enkelt projekt.

Ordningen er oprettet i forbindelse med finansloven for 2013 og endeligt bevilliget jf. akt.
55 af 13. december 2012, hvormed der blev afsat 50,0 mio. kr. til etablering af en særlig grøn
låneordning i regi af Vækstfonden. Ordningen udløb ved udgangen af 2015, og der kan således
ikke udstedes nye grønne vækstlån. Vækstfonden kan dog refinansiere de lån, der optages til fi-
nansiering af grønne omstillingslån, i hele lånets løbetid, dvs. også efter 2015.

70. Vækstlåneordning for iværksættere
Med Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre, Liberal Alliance og Det Kon-

servative Folkeparti om vækstplan DK af april 2013 blev der skabt mulighed for vækstlån for
iværksættere. Der blev afsat en ramme på 45,0 mio. kr. årligt fra 2015-2017 til at dække even-
tuelle tab. Med akt. 23 af 28. november 2013 blev det besluttet at påbegynde udstedelsen af
vækstlån for iværksættere ultimo 2013. Med akt. 75 af 6. april 2016 blev Vækstlån til iværksæt-
tere udvidet til også at omfatte Vækstgarantier til iværksættere, ligesom minimumsgrænsen for
Vækstlån og Vækstgarantier til iværksættere blev sænket fra 2,0 mio. kr. til 1,0 mio. kr. Ord-
ningen styrker adgangen til finansiering for primært en gruppe iværksættere, der har et relativt
stort finansieringsbehov (over 1 mio. kr.), og ikke kan stille tilstrækkelig sikkerhed. For at sikre
størst mulig anden medfinansiering forudsættes det, at der opnås mindst 25 pct. privat medfi-
nansiering per vækstlån. Ordningen udløb ved udgangen af 2017, og der kan således ikke udstedes
nye vækstlån til iværksættere. Vækstfonden kan dog refinansiere de lån, der optages til finansi-
ering af vækstlån og vækstgarantier for iværksættere, i hele lånets og garantiens løbetid, dvs. også
efter 2017.
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75. Dansk Landbrugskapital
Kontoen blev oprettet ved akt. 46 af 10. december 2015 med en bevilling på 500,0 mio. kr.,

der er disponeret som kapitalindskud i Vækstfonden, der forvalter Dansk Landbrugskapital. Den
samlede bevilling blev overført til Vækstfonden d. 7. april 2017 efter at der d. 17. februar 2017
blev indgået aftale med en række pensionsselskaber om indskud af samlet yderligere 500 mio.
kr. i Dansk Landbrugskapital. Fonden kan suppleres med yderligere 1 mia. kr. i indskud fra pri-
vate investorer.

80. Matchfinansiering
Kontoen er oprettet i 2019, jf. Aftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti om forenkling

af erhvervsfremmesystemet af 24. maj 2018. Det fremgår af aftalen, at indsatsen i Vækstfonden
skal sikre, at den tidlige indsats for videnbaserede iværksættervirksomheder kobles tættere til de
eksisterende mere markedsnære statslige indsatser i Vækstfonden. Indsatsen i Vækstfonden til-
rettelægges som matchfinansieringsordninger, hvor den statslige indsats understøttes af privat
kapital. Den statslige indsats skal understøtte, at iværksættervirksomheder oplever en nemmere
overgang end i dag fra de helt tidlige stadier til senere stadier i deres udvikling, hvor Vækstfonden
og Innovationsfonden i forvejen er aktive.

08.33.16. EKF Danmarks Eksportkredit (tekstanm. 4 og 8)
EKF Danmarks Eksportkredit blev som følge af lov nr. 104 af 3. februar 2016, omdannet til

selvstændig offentlig virksomhed. EKF Danmarks Eksportkredit viderefører den under Eksport
Kredit Fonden (EKF) hidtil drevne virksomhed med tilhørende aktiver og passiver og indtræder
hermed i alle Eksportkredit Fondens rettigheder og forpligtelser.

Kontoen administreres af § 08.11.01. Departementet.

Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Udgiftsbevilling ........................................... - - - - - - -
Indtægtsbevilling ......................................... 63,1 120,8 31,0 42,0 46,0 48,0 52,0

20. Kapitalindskud i EKF Danmarks
 Eksportkredit

Udgift ................................................... - - - - - - -
58. Værdipapirer, tilgang .................... - - - - - - -

30. Tilbageførsel fra Danmarks Er-
 hvervsfond

Indtægt ................................................ 63,1 120,8 31,0 42,0 46,0 48,0 52,0
28. Ekstraordinære indtægter ............. 53,0 115,3 - - - - -
59. Værdipapirer, afgang .................... 10,1 5,5 31,0 42,0 46,0 48,0 52,0

Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres Beskrivelse

BV 2.2.5 Der er adgang til at genanvende indtægter i forbindelse med konferen-
cer og lignende, der afholdes til fremme af de i anmærkningerne anførte
formål.

http://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=177190
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20. Kapitalindskud i EKF Danmarks Eksportkredit
Kontoen omfatter kapitalindskud i EKF Danmarks Eksportkredit. EKF Danmarks Eksport-

kredit er en selvstændig offentlig virksomhed ejet af Erhvervsministeriet. Virksomheden hjælper
danske virksomheder ved at garantere for finansiering og investeringer på vækstmarkeder, der er
kendetegnet ved politisk og kommerciel usikkerhed, jf. lov nr. 104 af 3. februar 2016 om EKF
Danmarks Eksportkredit.

30. Tilbageførsel fra Danmarks Erhvervsfond
Kontoen omfatter tilbageførsel af kapital fra Danmarks Erhvervsfond. Denne blev i medfør

af lov nr. 344 af 2. juni 1999 om ændring af lov om Dansk Eksportkreditfond mv. omlagt til en
selvstændig forvaltningsenhed uden for statsregnskabet. Kapitalindskud/tilbageførsel opgøres på
baggrund af egenkapitalkrav, der beregnes på grundlag af fondens samlede engagementer bestå-
ende af summen af garantiansvaret og udestående fordringer. Der er betydelig usikkerhed vedrø-
rende den budgetterede tilbageførsel. Danmarks Erhvervsfond administreres af EKF Danmarks
Eksportkredit.

08.33.17. Ordninger under EKF Danmarks Eksportkredit
Som følge af lov nr. 104 af 3. februar 2016, blev Eksport Kredit Fonden omdannet til en

selvstændig offentlig virksomhed ved navn EKF Danmarks Eksportkredit med virkning fra 1. juli
2016. Herved indtræder EKF Danmarks Eksportkredit også i Eksport Kredit Fondens rettigheder
og forpligtelser, herunder ordningerne under denne bevilling.

Kontoen administreres af § 08.11.01. Departementet.

Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Udgiftsbevilling ........................................... 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1
Indtægtsbevilling ......................................... 15,1 15,1 15,1 5,1 5,1 5,1 5,1

70. Renteudligningsordning
Udgift ................................................... 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0
22. Andre ordinære driftsomkostninger 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0
Indtægt ................................................ 15,0 15,0 15,0 5,0 5,0 5,0 5,0
28. Ekstraordinære indtægter ............. 15,0 15,0 15,0 5,0 5,0 5,0 5,0

85. Garantiordning for investeringer
 i udviklingslande

Udgift ................................................... 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
22. Andre ordinære driftsomkostninger 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
Indtægt ................................................ 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
25. Finansielle indtægter .................... 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1

70. Renteudligningsordning
Med virkning fra 1. januar 1997 etableredes en renteudligningsordning for eksportkreditter

med hjemmel i lov om Dansk Eksportkreditfond mv., jf. LBK nr. 913 af 9. december 1999.
Renteudligningsordningen er under afvikling fra og med den 6. februar 2008. Der bliver således
ikke optaget nye forpligtelser på ordningen. Ordningen blev også anvendt til Udenrigsministeriets
blandede kreditter.

Renteudligningsordningen sikrer, at pengeinstitutterne på basis af låntagning til variabel rente
på pengemarkedet kan yde eksportkreditter med lang kredittid til fast rente i overensstemmelse
med de minimumsrentesatser (CIRR-renter), som fastsættes i OECD-regi. Tilsagnene om rente-
udligning kan have en løbetid på op til 15 år.

Det sidste afdrag i porteføljen forfalder i 2022.
De faktiske udgifter i de enkelte år er forbundet med betydelig usikkerhed som følge af

renteudviklingen og kursen på US Dollar.

http://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=177190
http://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=4464
http://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=177190
http://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=4420
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Administrationen af ordningen er henlagt til EKF Danmarks Eksportkredit, jf. LBK nr. 913
af 9. december 1999 om Dansk Eksportkreditfond mv. Andre ordinære driftsomkostninger dækker
betaling til EKF Danmarks Eksportkredit for administration af ordningen.

85. Garantiordning for investeringer i udviklingslande
Garantiordningen for investeringer i udviklingslandene blev indført i 1966 med hjemmel i §

8 i lov om Internationalt Udviklingsarbejde, jf. LBK nr. 541 af 10. juli 1998.
Garantiordningen for investeringer i udviklingslandene blev lukket for nytilgang med ud-

gangen af 2006. Kontoen omfatter indtægter fra præmieindbetalinger fratrukket udbetalinger som
følge af erstatninger.

Endvidere er der givet en bevilling til administration af ordningen på 0,1 mio. kr. Ordningen
administreres af EKF Danmarks Eksportkredit.

08.33.19. Afvikling af ophørte tilskuds-, garanti- og støtteordninger
Kontoen administreres af § 08.21.20. Erhvervsstyrelsen.

Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Udgiftsbevilling ........................................... - - - - - - -
Indtægtsbevilling ......................................... 0,0 0,0 - - - - -

30. Videreudlån af globallån i Den
 Europæiske Investeringsbank

Udgift ................................................... - - - - - - -
26. Finansielle omkostninger .............. - - - - - - -

31. Videreudlån af globallån i Den
 Europæiske Investeringsbank,
 Statens Administration

Indtægt ................................................ - - - - - - -
25. Finansielle indtægter .................... - - - - - - -

35. Inflationsgaranti
Udgift ................................................... - - - - - - -
45. Tilskud til erhverv ........................ - - - - - - -

45. Garantiordning for igangsættere
mv., Statens Administration
Indtægt ................................................ 0,0 0,0 - - - - -
21. Andre driftsindtægter .................... 0,0 0,0 - - - - -

30. Videreudlån af globallån i Den Europæiske Investeringsbank
Der henvises til anmærkningerne til underkonto 31. Videreudlån af globallån i Den Europæ-

iske Investeringsbank, Statens Administration.

Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres Beskrivelse

BV 2.2.11 Tilskud gives som tilsagn på underkonto 35. Inflationsgaranti.

http://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=4420
http://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=87734
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31. Videreudlån af globallån i Den Europæiske Investeringsbank, Statens Administration
Der er ikke længere aktivitet på kontoen
Videreudlån af globallån til industri- og servicevirksomheders anlægsudgifter som led i pro-

gramsatte regionalpolitiske tiltag, herunder private anlægsprojekter og kommunale infrastruktur-
projekter, jf. § 08.35.01.10. Medfinansiering af EU's Regionalfond og Socialfond. Lånene ydes
med samme løbetid som globallånet. Genudlån og tilbagebetalinger sker i danske kroner. Lånene
genudlånes til en rentesats, der fastsættes af erhvervsministeren efter forhandling med finansmi-
nisteren.

Fra og med 2001 påregnes ikke optaget globallån.
Bemyndigelsen til at fastsætte en subsidieret rente for genudlån af globallån er overført fra

Finansministeriet til Erhvervsministeriet med virkning fra 1. januar 1992. Med virkning fra sam-
me tidspunkt er bemyndigelsen til at afholde udgifter til betaling af overkurs til Den Europæiske
Investeringsbank ved førtidige indfrielser af globallånene til pari ligeledes overført fra Finans-
ministeriet til Erhvervsministeriet. Disse udgifter samt posteringer vedrørende tab og renter op-
føres herefter på Erhvervsministeriets budget.

35. Inflationsgaranti
Af kontoen afholdes udgifter i forbindelse med den i 1993 ophørte inflationsgarantiordning

for skibsfinansiering. De forventede udbetalinger er budgetteret på grundlag af udestående in-
dekslån samt den forventede inflationsudvikling. Eventuelle førtidsindfrielser medfører en frem-
rykning af de statslige udgifter, således at det statslige forbrug de følgende år bliver reduceret.

45. Garantiordning for igangsættere mv., Statens Administration
Garantiordningen er etableret ved lov om garantiordning for udlån til nyetablerede virksom-

heder og nye aktiviteter i mindre og mellemstore virksomheder, jf. LBK nr. 1191 af 23. december
1994 om en garantiordning for udlån til nye aktiviteter i mindre virksomheder.. Afviklingen af
garantiordningen administreres af Vækstfonden.

08.33.22. Afvikling af diverse lån mv. (administreret af Udbetaling Danmark)
Administration af ordningen varetages fra 1. oktober 2016 af Udbetaling Danmark.
På kontoen budgetteres indtægter som følge af afdrag på lån. Endvidere budgetteres udgifter

som følge af tab på udlån mv. (afskrivning af uerholdelige beløb). Vedrørende Udbetaling Dan-
marks dispositionsramme mv. for administration af hovedkontoen henvises til tekstanmærkning
nr. 102 på § 7. Finansministeriet.

Kontoen administreres af § 08.21.20. Erhvervsstyrelsen.

Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Udgiftsbevilling ........................................... - 25,2 - - - - -
Indtægtsbevilling ......................................... 2,3 26,4 - - - - -

20. Lån til egnsudvikling
Indtægt ................................................ - - - - - - -
55. Statslige udlån, afgang .................. - - - - - - -

30. Lån til Teknologiske Institutter
Indtægt ................................................ - - - - - - -
55. Statslige udlån, afgang .................. - - - - - - -

40. Lån til Dansk Designcenter
Indtægt ................................................ - - - - - - -
55. Statslige udlån, afgang .................. - - - - - - -

http://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=66235
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50. Øvrige lån på Erhvervsministeri-
 ets område

Indtægt ................................................ - - - - - - -
55. Statslige udlån, afgang .................. - - - - - - -

60. Skibsgarantier
Udgift ................................................... - 25,2 - - - - -
45. Tilskud til erhverv ........................ - 25,2 - - - - -
Indtægt ................................................ 2,3 26,4 - - - - -
55. Statslige udlån, afgang .................. 2,3 26,4 - - - - -

70. Garanti for Bornholms Er-
 hvervsfond

Indtægt ................................................ - - - - - - -
55. Statslige udlån, afgang .................. - - - - - - -

20. Lån til egnsudvikling
Underkontoen omhandler lån givet ifm. egnsudvikling.

30. Lån til Teknologiske Institutter
Underkontoen omhandler lån givet til danske teknologiske institutter.

40. Lån til Dansk Designcenter
Underkontoen omhandler et lån afgivet til Dansk Designcenter.

50. Øvrige lån på Erhvervsministeriets område
Underkontoen omhandler øvrige mindre lån på Erhvervsministeriets område.

60. Skibsgarantier
Underkontoen omhandler skibsgarantier.

70. Garanti for Bornholms Erhvervsfond
Underkontoen omhandler garanti afgivet til Bornholms Erhvervsfond.

08.33.24. Den Nordiske Investeringsbank
Kontoen administreres af § 08.11.01. Departementet.

Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Udgiftsbevilling ........................................... 25,3 - - - - - -
Indtægtsbevilling ......................................... 95,0 86,1 20,0 87,0 87,0 87,0 87,0

30. Den Nordiske Investeringsbank
Indtægt ................................................ 95,0 86,1 20,0 87,0 87,0 87,0 87,0
25. Finansielle indtægter .................... 87,2 86,1 20,0 87,0 87,0 87,0 87,0
59. Værdipapirer, afgang .................... 7,8 0,0 - - - - -

40. Delvis indfrielse af MIL-garanti-
 en

Udgift ................................................... 25,3 - - - - - -
22. Andre ordinære driftsomkostninger 25,3 - - - - - -
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30. Den Nordiske Investeringsbank
Kontoen vedrører udbetaling af dividende samt forøgelse af bankens kapitalgrundlag. Der er

i 2016 foretaget en kapitaltilpasning i banken, således at forholdet mellem indbetalt og garanteret
kapital bliver ens for medlemslandene, jf. akt. 42 af 8. december 2016. Yderligere oplysninger
om Den Nordiske Investeringsbank kan findes på www.nib.int.

40. Delvis indfrielse af MIL-garantien
På kontoen er der i 2016 optaget 25,3 mio. kr. til en delvis indfrielse af MIL-garantien.

08.33.25. Danmarks Grønne Investeringsfond
Kontoen omfatter Danmarks Grønne Investeringsfond, der kan yde lån til investeringer, som

fremmer den grønne omstilling af samfundet, herunder eksempelvis investeringer i energibespa-
relser i virksomheders produktionsapparat og bygningsmasse samt investeringer i vedvarende
energianlæg såsom vindmøller og varmepumper, jf. Aftale mellem den daværende SR-regering,
Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten om Et grønnere Danmark af juni 2014. Lånene kan som
udgangspunkt maksimalt udgøre 60 pct. af virksomhedernes omkostninger til det konkrete inve-
steringsprojekt. Danmarks Grønne Investeringsfond finansierer sine udlån ved optagelse af lån
med sikkerhed i en statsgaranti på i første omgang 2 mia. kr. Fonden ledes af en uafhængig
bestyrelse udpeget af erhvervsministeren, og den sekretariatsbetjenes af Vækstfonden. Den ad-
ministreres i overensstemmelse med EU's regler om statsstøtte.

Kontoen administreres af § 08.11.01. Departementet.

Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Udgiftsbevilling ........................................... 40,0 - - - - - -

10. Danmarks Grønne Investerings-
 fond

Udgift ................................................... 40,0 - - - - - -
58. Værdipapirer, tilgang .................... 40,0 - - - - - -

10. Danmarks Grønne Investeringsfond
Kontoen omfatter et statsligt kapitalindskud på i alt 65,0 mio. kr. i perioden 2015-2016.

Yderligere 15,0 mio. kr. blev indarbejdet på forslag til lov om tillægsbevilling for 2014, jf. Aftale
mellem den daværende SR-regering, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten om Et grønnere
Danmark af juni 2014. Kapitalindskuddet skal dække de underskud, der kan opstå i fondens op-
bygningsfase. Danmarks Grønne Investeringsfond skal på sigt hvile i sig selv økonomisk, således
at renteindtægterne på de ydede lån dækker fondens fundingomkostninger, tab og administra-
tionsomkostninger samt opbygning af egenkapital. Fondens egenkapital (formue) tilhører staten.

08.33.26. Udbytte - Vækstfonden og EKF Danmarks Eksportkredit
Kontoen administreres af § 08.11.01. Departementet.

http://www.nib.int
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Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Indtægtsbevilling ......................................... - 250,0 340,0 340,0 840,0 200,0 200,0

10. Udbytte fra Vækstfonden
Indtægt ................................................ - 125,0 200,0 200,0 200,0 100,0 100,0
25. Finansielle indtægter .................... - 125,0 200,0 200,0 200,0 100,0 100,0

20. Udbytte fra EKF Danmarks Eks-
 portkredit

Indtægt ................................................ - 125,0 140,0 140,0 640,0 100,0 100,0
25. Finansielle indtægter .................... - 125,0 140,0 140,0 640,0 100,0 100,0

10. Udbytte fra Vækstfonden
Der er som led i finansieringen af Aftale om udvikling af Nordsøen af 22. marts 2017 aftalt

en udbyttepolitik for Vækstfonden, der indebærer, at selskabet fremover skal udbetale udbytter
til staten. Modellen for udbyttepolitikken indebærer, at Vækstfonden kan udbetale op til 50 pct.
af sit overskud i udbytte til staten, dog maksimalt 125 mio. kr. i 2017, maksimalt 200 mio. kr.
årligt i 2018-2020, og maksimalt 100 mio. kr. årligt derefter. Det bemærkes, at det, jf. Statens
Ejerskabspolitik, er Vækstfondens bestyrelse, der årligt indstiller udbytte til erhvervsministeren.

20. Udbytte fra EKF Danmarks Eksportkredit
Der er som led i finansieringen af Aftale om udvikling af Nordsøen af 22. marts 2017 aftalt

en udbyttepolitik for EKF, der indebærer, at selskabet fremover skal udbetale udbytter til staten.
Modellen for udbyttepolitikken indebærer, at EKF kan udbetale op til 50 pct. af sit overskud i
udbytte til staten, dog maksimalt 125 mio. kr. i 2017, 140 mio. kr. årligt i 2018-2020 og 100
mio. kr. årligt derefter. Herudover forventes der i 2020 en udlodning på yderligere 500 mio. kr.
i forbindelse med udbyttebetalingen for regnskabsåret 2019, så den samlede udlodning på bag-
grund af regnskabsåret 2019 bliver på 640 mio. kr. Det bemærkes, at det er EKF Danmarks
Eksportkredits bestyrelse, der årligt indstiller udbytte til erhvervsministeren, jf. Statens Ejer-
skabspolitik.
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08.34. Markedsføring af Danmark
Aktivitetsområdet omfatter § 08.34.01. Markedsføring af Danmark, § 08.34.02. Turismeini-

tiativer og § 08.34.03 Danmarks deltagelse i verdensudstillinger.

08.34.01. Markedsføring af Danmark (Reservationsbev.)
Hovedkontoen er oprettet i forbindelse med finansloven for 2008 som følge af udmøntningen

af handlingsplan for offensiv global markedsføring af Danmark.
Kontoen administreres af § 08.11.01. Departementet.

Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Udgiftsbevilling ........................................... -2,2 12,7 13,2 18,8 18,8 10,0 8,0

10. Markedsføring af Danmark
Udgift ................................................... -2,2 - - - - - -
45. Tilskud til erhverv ........................ -2,2 - - - - - -

20. Tilskud til markedsføringskon-
 sortier

Udgift ................................................... - 12,7 13,2 15,3 15,3 5,0 3,0
45. Tilskud til erhverv ........................ - 12,7 13,2 15,3 15,3 5,0 3,0

30. Global Connected
Udgift ................................................... - - - 3,5 3,5 5,0 5,0
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... - - - 3,5 3,5 5,0 5,0

Videreførselsoversigt: 
 Beholdning
Mio. kr. primo 2018

Øvrige beholdninger ....................................................................................................... 0,0
I alt .................................................................................................................................. 0,0

Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres Beskrivelse

BV 2.2.5 Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
BV 2.2.5 Der er adgang til at genanvende indtægter i forbindelse med konferen-

cer og lignende, der afholdes til fremme af de i anmærkningerne anførte
formål.

BV 2.2.11 Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.2.13 Tilskud kan forudbetales.
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10. Markedsføring af Danmark
Lovgrundlaget for kontoen er lov nr. 476 af 30. maj 2007 om Fonden til Markedsføring af

Danmark.
Fonden modtager ikke længere ansøgninger.

20. Tilskud til markedsføringskonsortier
Af bevillingen ydes tilskud til initiativer i markedsføringskonsortier oprettet i forbindelse

med handlingsplan for offensiv global markedsføring af Danmark. Konsortierne er oprettet i
samarbejde med private aktører for at øge omverdenens kendskab til Danmarks styrkepositioner
og gennemføre markedsføringskampagner, besøgsture for udenlandske interessenter, deltagelse
ved eksportfremstød, konferencer mv.

Bevillingen er som følge af interne omprioriteringer på finansloven for 2016 opjusteret med
2,7 mio. kr. i 2017 og 3,0 mio. kr. årligt fra 2018 og frem.

Bevillingen er på finansloven for 2017 forhøjet med 10,0 mio. kr. årligt i perioden 2017-2020
til understøttelse af det offentlige-private konsortium State of Green, jf. Aftale af november 2016
mellem den daværende regering, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folke-
parti om finansloven for 2017 af november 2016.

Bevillingen er som følge af interne omprioriteringer opjusteret med 0,7 mio. kr. årligt i pe-
rioden 2019-2021.

Bevillingen er forhøjet med 3,0 mio. kr. i 2018 og 1,3 mio. kr. årligt i perioden 2019-2021
til Healthcare Denmarks arbejde med at markedsføre Danmark som life science nation, jf. Aftale
mellem regeringen, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre om initiativer i vækstplan for life sci-
ence af april 2018.

I 2019 disponeres bevillingen med 10,3 mio. kr. til State of Green, 4,0 mio. kr. til Healthcare
Denmark og 1,0 mio. kr. til Food Organisation of Denmark (FOOD).

30. Global Connected
Kontoen er ny. Der afsættes 3,5 mio. kr. i 2019-2020 og 5,0 mio. kr. i 2021-2022 til vide-

reførelse af Global Connected.

08.34.02. Turismeinitiativer (tekstanm. 101)
Bevillingen ydes til fremme og udvikling af ferie- og erhvervsturismen i og til Danmark. Det

overordnede mål med turismefremmebevillingen er at skabe gode vækstbetingelser for dansk tu-
risme.

Særlige driftsudgifter til fremme af de formål, som er anført i anmærkningerne til hoved-
kontoen, kan afholdes mod tilsvarende nedsættelse af vedkommende tilskudsbevilling.

Kontoen administreres af § 08.11.01. Departementet.

Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres Beskrivelse

BV 2.12.3 Der er på hovedkontoen adgang til at videreføre uudnyttet bevilling i
ét år svarende til modtagne ansøgninger, som ikke er blevet afgjort i
det finansår, hvor bevillingen er givet.

BV 2.2.5 Der er adgang til at genanvende indtægter i forbindelse med konferen-
cer og lignende, der afholdes til fremme af de i anmærkningerne anførte
formål.

BV 2.2.5 Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
BV 2.2.11 Tilskud gives som tilsagn.
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Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Udgiftsbevilling ........................................... 121,8 126,1 130,1 191,5 185,5 184,5 184,5

10. VisitDenmark
Udgift ................................................... 121,8 117,6 121,5 122,4 121,4 120,4 120,4
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... 121,8 117,6 121,5 122,4 121,4 120,4 120,4

60. Turismeudviklingsselskaber
Udgift ................................................... - 8,5 8,6 20,8 20,8 20,8 20,8
45. Tilskud til erhverv ........................ - 2,0 8,6 - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... - 6,5 - 20,8 20,8 20,8 20,8

70. Wonderful Copenhagen
Udgift ................................................... - - - 43,3 43,3 43,3 43,3
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... - - - 43,3 43,3 43,3 43,3

80. Shores Langeland
Udgift ................................................... - - - 5,0 - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... - - - 5,0 - - -

10. VisitDenmark
VisitDenmark har til formål at fremme Danmark som turistmål og derigennem bidrage til at

skabe økonomisk vækst inden for det danske turismeerhverv. Grundlaget for VisitDenmark er
fastsat ved lov nr. 648 af 15. juni 2010 om VisitDenmark. Den nærmere fastlæggelse af det
langsigtede planlægnings- og driftsmæssige grundlag for VisitDenmark fremgår af den mål- og
resultatplan, som Erhvervsministeriet årligt indgår med VisitDenmark. Det tilstræbes, at Visit-
Denmark i gennemsnit på sine markedsføringskampagner har en medfinansieringsprocent på
mindst 50 pct. fra eksterne partnere.

Bevillingen er på finansloven for 2016 nedjusteret med 2,2 mio. kr. i 2017, 4,4 mio. kr. i 2018
og 6,6 mio. kr. i 2019.

Kontoen er forhøjet med 15,0 mio. kr. årligt fra 2018 og frem til en styrkelse af VisitDen-
marks indsats over for kyst- og naturturisme, jf. Aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti og
Radikale Venstre om Erhvervs- og Iværksætterinitiativer af 12. november 2017.

Bevillingen er forhøjet med 1,0 mio. kr. i 2018, 2,0 mio. kr. i 2019 og 1,0 mio. kr. i 2020
til en kampagne rettet mod at få flere danskere til at leje deres sommerhus ud, jf. Aftale mellem
regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om bedre vilkår for
vækst og korrekt skattebetaling i dele- og platformsøkonomien af maj 2018.

60. Turismeudviklingsselskaber
På kontoen er opført bevilling til indsatsen med at udvikle kyst- og naturturismen samt er-

hvervs- og mødeturismen i Danmark gennem de to turismeselskaber, Dansk Kyst- og Naturtu-
risme og Dansk Erhvervs- og Mødeturisme.

Bevillingen er forhøjet med 20,8 mio. kr. årligt fra 2019 og frem, jf. Aftale mellem regeringen
og Dansk Folkeparti om forenkling af erhvervsfremmesystemet af maj 2018. Bevillingen fordeles
med 16,6 mio. kr. til Dansk Kyst- og Naturturisme og 4,2 mio. kr. til Dansk Erhvervs- og Mø-
deturisme
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70. Wonderful Copenhagen
Kontoen er oprettet med en bevilling på 43,3 mio. kr. årligt fra 2019 og frem, jf. Aftale

mellem regeringen og Dansk Folkeparti om forenkling af erhvervsfremmesystemet af maj 2018.
Midlerne på kontoen gives til Wonderful Copenhagen, som har til formål at fremme og ud-

vikle erhvervs- og ferieturismen i hovedstadsområdet. Den nærmere fastlæggelse af det langsig-
tede planlægnings- og driftsmæssige grundlag for Wonderful Copenhagen fremgår af den mål-
og resultatplan, som Erhvervsministeriet årligt indgår med Wonderful Copenhagen.

80. Shores Langeland
Kontoen er ny. Der afsættes 5,0 mio. kr. i 2019 til projektet SHORES Langeland.

08.34.03. Danmarks deltagelse i verdensudstillinger (Reservationsbev.)
Kontoen omfatter Danmarks deltagelse i verdensudstillinger.
Kontoen administreres af § 08.21.20. Erhvervsstyrelsen.

Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Udgiftsbevilling ........................................... - - 2,4 7,7 11,7 3,4 -

15. Danmarks deltagelse i verdens-
 udstillinger
 Udgift ................................................... - - 2,4 7,7 11,7 3,4 -

45. Tilskud til erhverv ........................ - - 2,4 7,7 11,7 3,4 -

15. Danmarks deltagelse i verdensudstillinger
Der er afsat 2,4 mio. kr. i 2018, 7,6 mio. kr. i 2019, 11,6 mio. kr. i 2020 og 3,4 mio. kr. i

2021, jf. Aftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti om finansloven for 2018.
Af kontoen ydes tilskud til Danmarks deltagelse i verdensudstillingen EXPO 2020.
Den statslige medfinansiering kan ikke overstige et maksimalt bidrag på 25 mio. kr., idet en

evt. fordyrelse skal afholdes af private bidrag. Evt. mangel på private bidrag vil medføre ned-
skalering af de samlede projektudgifter, alternativt en annullering af projektet. Det vil sige, at
bevillingen kun anvendes, såfremt det vindende projekt, lever op til de skitserede krav, herunder
vedr. maksimal statslig medfinansiering og opfyldelse af kravene for deltagelse. Såfremt bevil-
lingen ikke disponeres til deltagelse i EXPO 2020 i Dubai falder midlerne tilbage til staten.

Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres Beskrivelse

BV 2.2.5 Der er adgang til at oppebære indtægter og afholde udgifter svarende
til årets faktiske indtægter ved underkonto 15. Danmarks deltagelse i
verdensudstillinger., ifm. private medfinansieringsbidrag til verdensud-
stillingsdeltagelse. Indtægter kan afvige fra det på finansloven anførte.
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08.35. Regionaludvikling
Aktivitetsområdet § 08.35. omfatter § 08.35.01. Regionaludvikling mv. og § 08.35.06. Regi-

onal erhvervsudvikling, § 08.35.07. Støtte til udvikling af landdistrikterne under Landdistrikts-
programmet, § 08.35.08. Støtte til udvikling af landdistrikterne under Fiskeriudviklingsprogram-
met, § 08.35.09. Pulje til forsøgsvirksomhed i landdistrikterne, § 08.35.11. Lån og garantier vedr.
landdistrikter mv., § 08.35.12. Afskrivninger på lån vedrørende landdistrikter, mv., § 08.35.14.
Digital adgang til oplysninger ifm. Ejendomshandel (DIADEM) og § 08.35.17. Testcenter for
hustandsvindmøller.

Aktivitetsområdet omfatter dermed også tilrettelæggelse og administration af dele af politik-
ken for EU-medfinansierede støtteordninger til udvikling af landdistrikterne, for så vidt angår de
lokale aktionsgrupper, jf. LBK nr. 766 af 19. juni 2017 om Landdistriktsfonden og dele af poli-
tikken for EU-medfinansierede støtteordninger inden for fiskeri- og akvakultursektoren, for så
vidt angår de lokale aktionsgrupper, jf. LBK nr. 19 af 4. januar 2017 om Hav- og Fiskerifonden.
Herudover ydes der fra aktivitetsområdet støtte til fremme af udviklingen i landdistrikter og små
øsamfund. Endelig ydes der gennem puljer støtte til virksomhedsforsøg og opprioritering af det
fysiske miljø i landdistrikter.

08.35.01. Regionaludvikling mv. (tekstanm. 107) (Reservationsbev.)
Kontoen administreres af Erhvervsstyrelsen
Lovgrundlaget for kontoens aktiviteter er LBK nr. 347 af 14. april 2016 om administration

af tilskud fra Den Europæiske Regionalfond og Den Europæiske Socialfond samt Europa-Parla-
mentets og Rådets forordning (EU) nr. 1309/2013 af 17. december 2013 om Den Europæiske
Fond for Tilpasning til Globaliseringen (2014-2020).

Kontoen omfatter bevilling til udgifter i tilknytning til EU's programmer og fællesskabsiniti-
ativer, nyskabende aktioner og teknisk bistand samt videreudbetaling af tilskud fra Den Europæ-
iske Fond for Regional Udvikling og Den Europæiske Socialfond og videreudbetaling fra Den
Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen.

Særlige driftsudgifter til fremme af de formål, som er anført i anmærkningerne til de re-
spektive underkonti, kan afholdes mod tilsvarende nedsættelse af vedkommende tilskudsbevilling.

Derudover afholdes der af kontoen særlige driftsudgifter til gennemførelse af kontrol og tilsyn
med strukturfondsfinansierede foranstaltninger i medfør af lovbekendtgørelse LBK nr. 347 af 14.
april 2016 om administration af tilskud fra Den Europæiske Regionalfond og Den Europæiske
Socialfond og kontrol og tilsyn med tilskud fra Globaliseringsfonden. Kontrol- og tilsynsopgaven
omfatter revision af projekter, kontrolbesøg på de konkrete projekter, revisionsmæssig kontrol,
juridisk bistand ved eventuel retsforfølgelse og eventuel ekstern bistand i forbindelse med kon-
trollen og opfølgning herpå. Den løbende kontrolopgave gennemføres blandt andet ved anven-
delse af et internationalt anerkendt statsautoriseret revisionsfirma. Desuden kan der afholdes ud-
gifter til særligt nødvendige administrative støttesystemer. De nævnte særlige driftsudgifter af-
holdes mod en tilsvarende nedsættelse af tilskudsbevillingen til statslig medfinansiering.

I programmerne er der på § 08.35.01.60. Medfinansiering af teknisk assistance mv. afsat
EU-midler til forberedende arbejde, forvaltning, overvågning, informationsaktiviteter, netværks-
møder, erfaringsudveksling, evaluering, kontrol og revision samt drift og udvikling af admini-
strative systemer (herunder it-systemer). Disse midler er EU's bidrag til medlemsstaternes vare-
tagelse af detaljerede forordningsbestemte opgaver og de opgaver, der er afledt af forordningernes
mere generelle krav til en forsvarlig forvaltning af social- og regionalfondsmidlerne. For for-
valtningen af social- og regionalfondsmidlerne er det herunder bl.a. tilknytningen til Danmarks
nationale reformprogram, Europa Kommissionens landespecifikke anbefalinger, Danmarks part-
nerskabsaftale med Europa Kommissionen, koordineringen med en regionaliseret administration
og kvalitetssikringen af indsatsen. Programmidlerne fra Social- og Regionalfonden skal medfi-
nansieres af et nationalt beløb af mindst samme størrelse. Midler fra Globaliseringsfonden kan
også anvendes til medfinansiering af teknisk assistance.

http://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=192032
http://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=186161
http://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=179570
http://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=179569
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Der kan ydes tilskud til aktive arbejdsmarkedsforanstaltninger i tilfælde af masseafskedigel-
ser. Globaliseringsfonden administreres på grundlag af Europa-Parlamentets og Rådets forord-
ning (EU) nr. 1309/2013 af 17. december 2013 om Den Europæiske Fond for Tilpasning til
Globaliseringen (2014-2020) samt LBK nr. 133 af 7. februar 2014 om administration af økono-
misk støtte fra Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen, der er udsted med
hjemmel i lov om erhvervsfremme og regional udvikling, jf. LBK nr. 820 af 28. juni 2016 om
erhvervsfremme og regional udvikling.

Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Udgiftsbevilling ........................................... 592,8 428,7 614,8 521,6 302,4 59,8 51,0
Indtægtsbevilling ......................................... 575,6 412,2 596,8 503,4 284,2 41,6 32,8
10. Medfinansiering af EU's Regio-

nalfond og Socialfond
Udgift ................................................... 6,9 4,7 6,8 6,9 6,9 6,9 6,9
22. Andre ordinære driftsomkostninger 2,4 3,4 6,8 6,9 6,9 6,9 6,9
45. Tilskud til erhverv ........................ 4,7 8,4 - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... -0,2 -7,2 - - - - -

25. Videreudbetaling af tilskud fra
Den Europæiske Fond for Regi-
onaludvikling, programmer for
perioden før 2000 samt 2000-

 2006
Udgift ................................................... - - - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... - - - - - - -

Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres Beskrivelse

BV 2.2.5 Der er adgang til at genanvende indtægter i forbindelse med konferen-
cer og lign., der afholdes til fremme af de i anmærkningerne anførte
formål.

BV 2.2.5 Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
BV 2.2.5 Der kan afholdes udgifter svarende til årets faktiske opnåede indtægter

fra EU. Årets indtægter fra EU kan afvige fra det på finansloven an-
førte.

BV 2.2.11 Tilskud gives som tilsagn på underkonto 10, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55
og 60.

BV 2.2.13 Tilskud kan forudbetales.
BV 2.10.5 Der kan, jf. anmærkningerne, overføres midler til honorering af udgifter

i forbindelse med administration, herunder lønsum til § 08.21.20.97.
Andre tilskudsfinansierede aktiviteter via intern statslig overførsel.

BV 2.2.10 Der er adgang til at foretage flerårige dispositioner angående kontrakter
om driftslignende udgifter.

BV 2.10.2 Der er adgang til at anvende indtægter fra regioner og andre statslige
virksomheder i forbindelse med tilsagn og kontrakter, hvor Erhvervs-
styrelsen og region eller anden statslig virksomhed er fælles om udgif-
terne.

http://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=161725
http://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=183274
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30. Videreudbetaling af tilskud fra
Den Europæiske Fond for Regi-
onaludvikling, programmer for

 perioden 2007-2013
Udgift ................................................... -9,0 -1,8 - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... -9,0 -1,8 - - - - -
Indtægt ................................................ -9,0 -1,8 - - - - -
31. Overførselsindtægter fra EU ......... -9,0 -1,8 - - - - -

35. Videreudbetaling af tilskud fra
Den Europæiske Socialfond,
programmer for perioden 2007-

 2013
Udgift ................................................... -11,7 -2,3 - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... -11,7 -2,3 - - - - -
Indtægt ................................................ -11,7 -2,3 - - - - -
31. Overførselsindtægter fra EU ......... -11,7 -2,3 - - - - -

40. Medfinansiering af teknisk assi-
stance mv., afsluttede program-

 perioder
Udgift ................................................... 0,9 - - - - - -
22. Andre ordinære driftsomkostninger 0,9 - - - - - -
Indtægt ................................................ 0,5 - - - - - -
31. Overførselsindtægter fra EU ......... 0,5 - - - - - -

45. Videreudbetaling af tilskud fra
Den Europæiske Fond for Til-
pasning til Globaliseringen
Udgift ................................................... 0,3 - - - - - -
22. Andre ordinære driftsomkostninger 0,3 - - - - - -

50. Videreudbetaling af tilskud fra
Den Europæiske Fond for Regi-
onaludvikling, programmer for

 perioden 2014-2020
Udgift ................................................... 327,1 187,9 213,6 230,2 134,9 16,4 10,2
22. Andre ordinære driftsomkostninger 0,9 1,4 - - - - -
43. Interne statslige overførsels-

  udgifter .......................................... - - 5,4 5,4 5,4 5,4 5,4
45. Tilskud til erhverv ........................ 0,0 0,3 - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... 326,2 186,2 208,2 224,8 129,5 11,0 4,8
Indtægt ................................................ 327,1 187,9 213,6 230,2 134,9 16,4 10,2
31. Overførselsindtægter fra EU ......... 327,1 187,9 213,6 230,2 134,9 16,4 10,2

55. Videreudbetaling af tilskud fra
Den Europæiske Socialfond,
programmer for perioden 2014-

 2020
Udgift ................................................... 259,1 216,8 372,4 262,4 138,5 14,4 11,8
22. Andre ordinære driftsomkostninger 0,9 1,4 - - - - -
43. Interne statslige overførsels-

  udgifter .......................................... - - 5,4 5,4 5,4 5,4 5,4
45. Tilskud til erhverv ........................ 0,1 -8,0 - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... 258,1 223,3 367,0 257,0 133,1 9,0 6,4
Indtægt ................................................ 259,1 216,8 372,4 262,4 138,5 14,4 11,8
31. Overførselsindtægter fra EU ......... 259,1 216,8 372,4 262,4 138,5 14,4 11,8

60. Medfinansiering af teknisk assi-
 stance mv.

Udgift ................................................... 19,2 23,4 22,0 22,1 22,1 22,1 22,1
22. Andre ordinære driftsomkostninger 19,2 23,4 7,9 8,0 8,0 8,0 8,0
43. Interne statslige overførsels-

  udgifter .......................................... - - 14,1 14,1 14,1 14,1 14,1
Indtægt ................................................ 9,6 11,7 10,8 10,8 10,8 10,8 10,8
31. Overførselsindtægter fra EU ......... 9,6 11,7 - - - - -
33. Interne statslige overførsels-

  indtægter ........................................ - - 10,8 10,8 10,8 10,8 10,8
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Videreførselsoversigt: 
 Beholdning
Mio. kr. primo 2018

Øvrige beholdninger ....................................................................................................... 26,5
I alt .................................................................................................................................. 26,5

10. Medfinansiering af EU's Regionalfond og Socialfond
Der kan af bevillingen på kontoen afholdes udgifter til forberedende arbejde, forvaltning,

overvågning, evalueringer, foranalyser, informationsaktiviteter, seminarer, netværkssamarbejder
og kontrol, herunder flerårige kontrakter med bl.a. internationalt anerkendt statsautoriseret revi-
sionsfirma, juridisk bistand, og udgifter til drift og udvikling af de nødvendige administrative
systemer i forbindelse med udformning, ansøgning og gennemførelse af EU's regional- og so-
cialfondsprogrammer samt udformning, ansøgning og gennemførelse af projekter under Globali-
seringsfonden. Derudover kan der af kontoen afholdes særlige udgifter til gennemførelse af
andre regionalpolitiske tiltag, herunder evalueringer, analyser, statistik og information.

25. Videreudbetaling af tilskud fra Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, program-
mer for perioden før 2000 samt 2000-2006

Under kontoen videreudbetales tilskud fra Regionalfonden til virksomheder og til statslige
myndigheder, regioner, kommuner, fonde og selvejende institutioner til delvis dækning af udgifter
vedrørende erhvervsrettede projekter og infrastrukturelle foranstaltninger.

Der foretages desuden slutafregning i forhold til Kommissionen i forbindelse med program-
perioden 2000-2006 og 2007-2013 på kontoen, men der gives ikke længere tilsagn eller foretages
udbetalinger for programperioden 2000-2006 og 2007-2013.

30. Videreudbetaling af tilskud fra Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, program-
mer for perioden 2007-2013

Under kontoen er videreudbetalt tilskud fra Regionalfonden til virksomheder og statslige
myndigheder, regioner, kommuner, fonde og selvejende institutioner til delvis dækning af udgifter
til regionalfondsfinansierede programmer for Danmark fra 2007. Der foretages desuden slutaf-
regning i forhold til Kommissionen i forbindelse med programperioden 2007-2013 på kontoen,
men der gives ikke længere tilsagn for programperioden 2007-2013.

35. Videreudbetaling af tilskud fra Den Europæiske Socialfond, programmer for perioden
2007-2013

Under kontoen er videreudbetalt tilskud fra Socialfonden til virksomheder og statslige myn-
digheder, regioner, kommuner, fonde og selvejende institutioner til delvis dækning af udgifter til
socialfondsfinansierede programmer for Danmark fra 2007. Der foretages desuden slutafregning
i forhold til Kommissionen i forbindelse med programperioden 2007-2013 på kontoen, men der
gives ikke længere tilsagn for programperioden 2007-2013.

40. Medfinansiering af teknisk assistance mv., afsluttede programperioder
Under kontoen afholdes udgifter til forberedende arbejder, forvaltning, foranalyser, seminarer,

netværkssamarbejde, overvågning, informationsaktiviteter, evaluering og kontrol, herunder fler-
årige kontrakter med bl.a. internationalt anerkendt statsautoriseret revisionsfirma, juridisk bistand,
udgifter til drift og udvikling af de nødvendige administrative systemer. Den danske andel udgør
50 pct. EU bidrager ligeledes med 50 pct. for strukturfondsmidlerne. Der foretages desuden
slutafregning i forhold til Kommissionen i forbindelse med programperioden 2007-2013 på kon-
toen, men der gives ikke længere tilsagn eller afholdes udgifter for programperioden 2007-2013.
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45. Videreudbetaling af tilskud fra Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen
Under kontoen videreudbetales tilskud fra Globaliseringsfonden til personer, virksomheder,

statslige myndigheder, regioner, kommuner, organisationer, institutter og selvejende institutioner
til delvis dækning af udgifter under ansøgninger til Den Europæiske Fond for Tilpasning til
Globaliseringen. Under kontoen afholdes udgifter til Teknisk Assistance fra Den Europæiske
Fond for Tilpasning til Globaliseringen til afholdelse af udgifter til forberedende arbejder, for-
valtning, foranalyser, seminarer, netværkssamarbejde, overvågning, informationsaktiviteter, eva-
luering og kontrol, herunder flerårige kontrakter med bl.a. internationalt anerkendt statsautoriseret
revisionsfirma, juridisk bistand, udgifter til drift og udvikling af de nødvendige administrative
systemer. For Globaliseringsfonden udgør den danske andel for tilsagn efter 2011 50 pct., og EU
bidrager med 50 pct.

50. Videreudbetaling af tilskud fra Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, program-
mer for perioden 2014-2020

Under kontoen videreudbetales tilskud fra Regionalfonden til virksomheder og statslige
myndigheder, regioner, kommuner og selvejende institutioner til delvis dækning af udgifter til
regionalfondsfinansierede programmer for Danmark fra 2014. Bevillingen for Regionalfonden er
flerårig, og periodisering for programperioden er baseret på den forventede udvikling i tilsagns-
bevillinger.

55. Videreudbetaling af tilskud fra Den Europæiske Socialfond, programmer for perioden
2014-2020

Under kontoen videreudbetales tilskud fra Socialfonden til virksomheder og statslige myn-
digheder, regioner, kommuner og selvejende institutioner til delvis dækning af udgifter til so-
cialfondsfinansierede programmer for Danmark fra 2014. Bevillingen for Socialfonden er flerårig,
og periodisering for programperioden er baseret på den forventede udvikling i tilsagnsbevillinger.

60. Medfinansiering af teknisk assistance mv.
Under kontoen afholdes udgifter til forberedende arbejde, forvaltning, overvågning, evalu-

eringer, foranalyser, informationsaktiviteter, seminarer, netværkssamarbejder og kontrol, herunder
flerårige kontrakter med bl.a. internationalt anerkendt statsautoriseret revisionsfirma, juridisk bi-
stand, udgifter til drift og udvikling af de nødvendige administrative systemer. Den danske andel
udgør 50 pct. EU bidrager ligeledes med 50 pct. for strukturfondsmidlerne.

08.35.06. Regional erhvervsudvikling
Kontoen administreres af § 08.21.20. Erhvervsstyrelsen.

Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Udgiftsbevilling ........................................... -0,2 - - - - - -

10. Regional erhvervsudvikling
Udgift ................................................... -0,2 - - - - - -
22. Andre ordinære driftsomkostninger 0,0 - - - - - -
45. Tilskud til erhverv ........................ -0,2 - - - - - -
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10. Regional erhvervsudvikling
Bevillingen er ophørt i forbindelse med finansloven for 2011.

08.35.07. Støtte til udvikling af landdistrikterne under landdistriktsprogrammet
 (Reservationsbev.)

Hovedkontoen omfatter EU-medfinansierede støtteordninger til udvikling af landdistrikterne,
jf. lov nr. 766 af 19. juni 2017 om Landdistriktsfonden. Støtteordningerne og den indbudgetterede
EU-medfinansiering er baseret på Det danske Landdistriktsprogram for perioden 1. januar 2014
til 31. december 2020 af 10. december 2014. I Aftale mellem den daværende SR-regering, So-
cialistisk Folkeparti og Enhedslisten om Landdistriktsprogrammet 2016-2018 af april 2015 af-
sattes 90,3 mio. kr. til indsatsen via de lokale aktionsgrupper hvert år i perioden 2016-2018.

Som led i Aftale mellem den daværende regering, Det Konservative Folkeparti, Dansk Fol-
keparti og Liberal Alliance om Fødevare- og landbrugspakke af december 2015 er der sket en
omprioritering på Landdistriktsprogrammet, således at der i perioden 2017-2020 afsættes 63,0
mio. kr. i hvert af årene til indsatsen via de lokale aktionsgrupper.

Andre offentlige myndigheder, enheder og fonde kan deltage i gennemførelsen af foranstalt-
ningerne i landdistriktsprogrammet ved at bidrage med national medfinansiering til foranstalt-
ningerne i programmet. Der er ikke på forhånd budgetteret med udgifter og tilsvarende EU-ind-
tægter vedrørende disse projekter. 

Kontoen administreres af § 08.21.20. Erhvervsstyrelsen.

Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres Beskrivelse

BV 2.2.4 Der er adgang til at igangsætte støtteordninger under landdistriktspro-
grammet, der indgår i programansøgning fremsendt til EU-Kommis-
sionen, uden at afvente EU-Kommissionens godkendelse af program-
met, men efter aftale med Finansministeriet.

BV 2.2.8 Der er adgang til at videreføre bevillinger, der hidhører fra annullerede
tilsagn og tilbagebetalte tilskud fra underkonto 10 til anvendelse i se-
nere finansår.

BV 2.2.11 Tilskud gives som tilsagn på underkonto 10.
BV 2.2.13 Tilskud på underkonto 10 kan anvises a conto, dog højst til 3 måneders

forbrug.

BV 2.10.2

Der er adgang til at forhøje udgiftsbevillingen med beløb, der svarer
til merindtægter vedrørende EU-medfinansiering ud over det budget-
terede. Der er endvidere adgang til at forhøje udgiftsbevillingen med
beløb, der svarer til den EU-medfinansierede andel af et tilsagn om
tilskud, og hvor den nationale medfinansiering tilvejebringes via andre
offentlige midler.

http://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=192032
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Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Udgiftsbevilling ........................................... 86,7 57,2 64,4 64,5 64,5 64,5 64,5
Indtægtsbevilling ......................................... 71,1 56,0 65,5 65,3 65,3 65,3 65,3

10. Støtte til udvikling af landdi-
strikterne under Landdistrikts-

 programmet
Udgift ................................................... 86,7 57,2 64,4 64,5 64,5 64,5 64,5
45. Tilskud til erhverv ........................ 86,7 57,2 64,4 64,5 64,5 64,5 64,5
Indtægt ................................................ 71,1 56,0 65,5 65,3 65,3 65,3 65,3
25. Finansielle indtægter .................... 0,1 0,1 - - - - -
31. Overførselsindtægter fra EU ......... 69,4 55,9 65,5 65,3 65,3 65,3 65,3
33. Interne statslige overførsels-

  indtægter ........................................ 1,6 - - - - - -

Videreførselsoversigt: 
 Beholdning
Mio. kr. primo 2018

Øvrige beholdninger ....................................................................................................... 56,5
I alt .................................................................................................................................. 56,5

10. Støtte til udvikling af landdistrikterne under Landdistriktsprogrammet
På kontoen kan der i henhold til landdistriktsloven og landdistriktsprogrammet for perioden

2014-2020 ydes tilsagn om tilskud til projekter, der gennemføres i regi af 26 lokale aktions-
grupper (LAG) via LEADER-metoden. Projekterne vedrører erhvervsudvikling og forbedring af
rammevilkårene i landdistrikter.

Tilsagn om tilskud til projekter i landdistrikter, der har til formål at fremme job- og vækst-
skabende erhvervsudvikling, kan ydes inden for følgende temaer:

1) Etablering og udvikling af små virksomheder og mikrovirksomheder.
2) Erhvervssamarbejde.
3) Innovation.
Tilsagn om tilskud til projekter, der har til formål at forbedre rammevilkårene i landdistrik-

terne, kan ydes inden for følgende temaer:
1) Basale servicefaciliteter.
2) Fornyelse i landsbyer.
3) Innovation.
Desuden kan der ydes tilskud til foranstaltninger vedrørende lokale aktionsgrupper, gennem-

førelse af lokale strategier, drift af lokale aktionsgrupper, ansættelse af koordinatorer og samar-
bejde mellem aktionsgrupper.

Der er budgetteret 64,5 mio. kr. i hvert af årene 2018 til 2021 til indsatsen via de lokale ak-
tionsgrupper. Af de 64,5 mio. kr. gives 12,9 mio. kr. (20 pct.) i tilskud til drift af lokale ak-
tionsgrupper. Dette tilskud er politisk bestemt til at være 100 pct. EU-finansieret. De resterende
50,4mio. kr. bliver givet i tilsagn til lokale projekter. Medfinansiering fra EU til projekttilskud
har i perioden 2014-2016 været 80 pct., og de resterende 20 pct. har været finansieret via natio-
nale midler. I perioden 2017-2020 vil også denne del af indsatsen været 100 pct. EU-finansieret.

I nedenstående oversigt vises forholdet mellem den nationale del og medfinansieringen fra
EU.
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Ajourført oversigt over tilsagnsgivning, herunder EU-medfinansiering :

Ajourførte centrale aktivitetsoplysninger :

Bemærkninger: Regnskabstallet for 2014-2017 omfatter årets tilsagnsgivning uden fradrag for annullerede tilsagn mm. I
aktivitetsoplysningerne er ikke indregnet forbrug af videreførte beløb under § 08.35.07.10. Støtte til udvikling af landdi-
strikterne under landdistriktsprogrammet på 60,9 mio. kr., som vil kunne anvendes i 2015 eller følgende år til øget til-
sagnsgivning ud over årets bevilling.

08.35.08. Støtte til udvikling af landdistrikterne under Fiskeriudviklingsprogram-
met (Reservationsbev.)

Hovedkontoen omfatter EU-medfinansierede erhvervsfremmeordninger inden for fiskeri- og
akvakultursektoren, jf. LBK nr. 19 af 4. januar 2017 om Hav- og Fiskerifonden. Støtteordningerne
og den indbudgetterede EU-medfinansiering er baseret på Det danske Hav- og Fiskeriudvik-
lingsprogram for perioden 1. januar 2014 til 31. december 2020 af 18. august 2015. Programmet
skal bidrage til vækst og beskæftigelse og herunder støtte udviklingsprojekter og innovation, der
kan begrænse miljøpåvirkning fra fiskeri og akvakultur. Programmet kan understøtte fiskeri-
mæssige forpligtelser i medfør af EU's havstrategidirektiv.

Indsatsen i fiskeriområderne skal bidrage til vækst og beskæftigelse gennem diversificering
af økonomien og investeringer i små virksomheder og mikrovirksomheder samt samarbejde.
Desuden skal indsatsen bidrage til foranstaltninger vedrørende lokale aktionsgrupper, gennemfø-
relse af lokale strategier, herunder drift af lokale aktionsgrupper, ansættelse af koordinatorer og
samarbejde mellem aktionsgrupper.

I Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Enhedslisten, Alternativet,
Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om udmøntningen af Hav- og Fiskeriudviklingspro-
grammet for perioden 2018-2020 af maj 2017 er bevillingen fastsat til 17,2 mio. kr. årligt.

Der er mulighed for at andre offentlige myndigheder, enheder og fonde kan bidrage med
national medfinansiering. Dette forhold er ikke indbudgetteret på underkontoen.

Kontoen administreres af § 08.21.20. Erhvervsstyrelsen.

Mio. kr. Tilsagnsgivning

I alt heraf national andel heraf EU-andel

2016 ..................................................................... 90,3 18,1 72,2
2017 ..................................................................... 63,5 0,0 63.5
2018 ..................................................................... 64,4 0,0 64,4
2019 ..................................................................... 64,5 0,0 64,5
2020 ..................................................................... 64,5 0,0 64,5
2021 ..................................................................... 64,5 0,0 64,5
2022 ..................................................................... 64,5 0,0 64,5

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Tilsagn i alt (mio. kr.)................................ 9,8 86,7 90,3 62,1 64,4 64,5 64,5 64,5 64,5
Antal tilsagnsmodtagere ............................. 28 373 356 265 254 276 276 276 276
Tilsagn pr. modtager (mio. kr.).................. 350 232 250 234 250 233 233 233 233
Indeks .......................................................... 70,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Tilsagn pr. modtager i
2016-pl (mio. kr.) ....................................... 245 269 250 234 250 233 233 233 233

Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres Beskrivelse

BV 2.2.4 Der er adgang til at igangsætte støtteordninger under Fiskeriudvik-
lingsprogrammet, der indgår i en programansøgning fremsendt til
EU-Kommissionen, uden at afvente EU-Kommissionens godkendelse
af programmet, men efter aftale med Finansministeriet.

http://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=186161
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Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Udgiftsbevilling ........................................... 23,4 22,3 17,2 17,2 17,2 16,3 16,3
Indtægtsbevilling ......................................... 14,7 13,7 8,0 8,1 8,1 8,3 8,3

10. Støtte til udvikling af landdi-
strikterne under Fiskeriudvik-

 lingsprogrammet
Udgift ................................................... 23,4 22,3 17,2 17,2 17,2 16,3 16,3
45. Tilskud til erhverv ........................ 23,4 22,3 17,2 17,2 17,2 16,3 16,3
Indtægt ................................................ 14,7 13,7 8,0 8,1 8,1 8,3 8,3
25. Finansielle indtægter .................... 0,0 0,0 - - - - -
31. Overførselsindtægter fra EU ......... 14,7 13,7 8,0 8,1 8,1 8,3 8,3

Videreførselsoversigt: 
 Beholdning
Mio. kr. primo 2018

Øvrige beholdninger ....................................................................................................... 19,3
I alt .................................................................................................................................. 19,3

10. Støtte til udvikling af landdistrikterne under Fiskeriudviklingsprogrammet
På kontoen kan der ydes tilsagn om tilskud til projekter og aktiviteter i regi af 10 lokale ak-

tionsgrupper i fiskeriområder, herunder 7 integrerede aktionsgrupper for landdistrikter og fiske-
riområder.

Tilsagn om tilskud til projekter i fiskeriområder, der har til formål at fremme job- og
vækstskabende erhvervsudvikling, kan ydes inden for følgende temaer:

1) Etablering og udvikling af små virksomheder og mikrovirksomheder.
2) Erhvervssamarbejde.
3) Innovation.

Tilsagn om tilskud til projekter i fiskeriområder kan endvidere ydes til fremme af diversificerin-
gen af den maritime økonomi.

Desuden kan der ydes tilskud til foranstaltninger vedrørende lokale aktionsgrupper, gennem-
førelse af lokale strategier, drift af lokale aktionsgrupper, ansættelse af koordinatorer og samar-
bejde mellem aktionsgrupper.

Der er i 2018-2020 budgetteret med tilsagnsgivning for 17,2 mio. kr., hvor den tilhørende
medfinansiering fra EU udgør 8,0 mio. kr. (46,5 pct.).

BV 2.2.8 Der er adgang til at videreføre bevillinger, der hidhører fra annulle-
rede tilsagn og tilbagebetalte tilskud fra underkonto 10 til anvendelse
i senere finansår.

BV 2.2.11 Tilskud gives som tilsagn på underkonto 10.
BV 2.2.13 Tilskud på underkonto 10 kan anvises a conto, dog højst til 3 måne-

ders forbrug.

BV 2.10.2

Der er adgang til at forhøje udgiftsbevillingen med beløb, der svarer
til merindtægter vedrørende EU-medfinansiering ud over det budget-
terede. Der er endvidere adgang til at forhøje udgiftsbevillingen med
beløb, der svarer til den EU-medfinansierede andel af et tilsagn om
tilskud, og hvor den nationale medfinansiering tilvejebringes via andre
offentlige midler.
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Herudover er der mulighed for at meddele tilsagn om EU-medfinansiering af projekter, hvor
den nationale medfinansiering tilvejebringes af andre offentlige midler. Dette forhold er ikke
indbudgetteret på underkontoen.

Ordningen er medfinansieret af EU, jf. standardkonto 31. I nedenstående oversigt vises for-
holdet mellem den nationale del og medfinansieringen fra EU.

Ajourført oversigt over tilsagnsgivning, herunder EU-medfinansiering :

Ajourførte centrale aktivitetsoplysninger :

Bemærkninger: Regnskabstallene for 2014-2017 omfatter årets tilsagnsgivning uden fradrag for annullerede tilsagn mm.
I aktivitetsoplysningerne er ikke indregnet forbrug af videreførte beløb under § 08.35.08.10. Støtte til udvikling af land-
distrikterne under Fiskeriudviklingsprogrammet på 20,6 mio. kr. primo 2016. Dette nettobeløb vil kunne anvendes i 2016
eller følgende år til øget tilsagnsgivning ud over årets bevilling.

08.35.09. Pulje til forsøgsvirksomhed i landdistrikterne (tekstanm. 125) (Reserva-
tionsbev.)

På kontoen afholdes udgifter til landdistriktsudvikling gennem støtte til projekter og til ud-
valgte aktører. Kontoen administreres af § 08.21.20. Erhvervsstyrelsen.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Mio. kr. Tilsagnsgivning

I alt heraf national andel heraf EU-andel

2015 ............................................. 16,0 8,0 8,0
2016 ............................................. 16,0 8,0 8,0
2017 ............................................. 16,1 8,0 8,1
2018 ............................................. 17,2 9,2 8,0
2019 ............................................. 17,2 9,1 8,1
2020 ............................................. 17,2 9,1 8,1
2021 ............................................. 16,3 8,0 8,3
2022 ............................................. 16,3 8,0 8,3

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Tilsagn i alt (mio. kr.)................................ 5,0 2,0 22,0 22,8 17,2 17,2 17,2 16,3 16,3
Antal tilsagnsmodtagere ............................. 1 10 63 69 65 57 57 54 54
Tilsagn pr. modtager (mio. kr.).................. 5,0 2,0 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3
Indeks .......................................................... 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Tilsagn pr. modtager i
2016-pl (mio. kr.) ....................................... 5,0 0,2 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3

Regel der fraviges
eller suppleres Beskrivelse

BV 2.2.13 Tilskud kan forudbetales.
BV 2.2.11 Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
BV 2.2.11 Tilskud kan afgives som tilsagn.
BV 2.10.2 Der kan oppebæres indtægter og afholdes udgifter gennem forhøjelse af

udgiftsbevillingen med midler modtaget fra anden side, herunder f.eks.
bidrag fra private eller fonde.

BV 2.10.2 Bevillingen kan på forslag til lov om tillægsbevilling forhøjes svarende
til ydelser på udlån mv. administreret af Udbetaling Danmark.
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Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Udgiftsbevilling ........................................... 24,2 24,3 23,6 23,8 23,8 27,9 23,9

10. Pulje til forsøgsvirksomhed i
landdistrikterne og de små

 øsamfund
Udgift ................................................... 23,0 23,1 22,3 22,3 22,3 26,4 22,4
22. Andre ordinære driftsomkostninger 0,1 - - - - - -
45. Tilskud til erhverv ........................ - -2,6 - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... 22,5 24,6 22,3 22,3 22,3 26,4 22,4
54. Statslige udlån, tilgang ................. 0,5 1,1 - - - - -

30. Støtte til ø-sekretariatet
Udgift ................................................... 1,2 1,2 1,3 1,5 1,5 1,5 1,5
45. Tilskud til erhverv ........................ 1,2 1,2 - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... - - 1,3 1,5 1,5 1,5 1,5

Videreførselsoversigt: 
 Beholdning
Mio. kr. primo 2018

Øvrige beholdninger ....................................................................................................... 3,3
I alt .................................................................................................................................. 3,3

10. Pulje til forsøgsvirksomhed i landdistrikterne og de små øsamfund
Der ydes tilskud til forsøgsprojekter, som skal fremme beskæftigelse, erhvervsudvikling,

service, levevilkår, bosætning eller lokale kultur- og fritidsaktiviteter i landdistrikterne.
Der ydes tilskud til forsknings- og informationsprojekter, herunder publikationer mv., som

belyser landdistrikternes udviklingsvilkår og informerer om udviklingsmulighederne i landdi-
strikterne.

Der ydes tilskud til Landdistrikternes Fællesråd og Food Organisation of Denmark (FOOD)
i henhold til årlige resultatkontrakter med Erhvervsstyrelsen.

Endelig ydes der støtte til projekter, der har betydning for sikring af levevilkårene i de små
øsamfund, jf. LBK nr. 787 af 21. juni 2007 om støtte til de små øsamfund, § 4. Østøtten kan ydes
som tilskud eller som lån.

Bevillingen er forhøjet med 4,0 mio. kr. i 2021 til en ny særskilt projekttype under Landdi-
striktspuljen rettet mod de lokale frivillige aktører, jf. regeringens Strategi for et stærkere civil-
samfund (okt. 2017) samt Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Al-
ternativet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om satspuljen på børne- og socialområdet
2018-2021. Den nye projekttype skal give lokale frivillige aktører mulighed for at gennemføre
projekter, der udfordrer traditionelle rammer for fællesskaber og dermed mobiliserer nye typer
af frivillige og skaber nye former for deltagelse samt fællesskaber lokalt. Det kan yderligere være
projekter, der samler et lokalsamfunds forskellige aktører til at skabe robuste og effektfulde løs-
ninger på lokale udfordringer.

http://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=13139
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30. Støtte til ø-sekretariatet
Der ydes tilskud til drift af sekretariatet under Sammenslutningen af Danske Småøer, jf. LBK

nr. 787 af 21. juni 2007 om støtte til de små øsamfund, § 4.

08.35.11. Lån og garantier vedr. landdistrikter mv.
Administrationen af ordningen varetages fra 1. oktober 2016 af Udbetaling Danmark.
Staten yder en række lån i landdistrikter og på de små øer. På kontoen indbudgetteres ind-

tægter som følge af afdrag på lån. Endvidere indbudgetteres tab på udlån (afskrivninger på uer-
holdelige beløb), herunder tab på overtagne panter efter afholdt tvangsauktion. Lån administreres
af Udbetaling Danmark.

Vedrørende Udbetaling Danmarks dispositionsrammer mv. for administration af hovedkon-
toen henvises til tekstanmærkning nr. 102 på § 7. Finansministeriet. I forbindelse med, at lån og
garantier fra og med 2013 er overflyttet fra § 7. Finansministeriet til de enkelte ressortministerier,
indeholder kontoen bevillinger overført fra § 7. Finansministeriet. Lån i landdistrikter og på de
små øer registreres på § 08.35.09.10. Pulje til forsøgsvirksomhed i landdistrikterne og de små
øsamfund.

Kontoen administreres af § 08.21.20. Erhvervsstyrelsen.

Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Udgiftsbevilling ........................................... 0,1 -0,1 - - - - -
Indtægtsbevilling ......................................... 1,5 1,3 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

10. Afdrag og indfrielser på lån i
landdistrikter og på de små-
øsamfund, Udbetaling Danmark
Udgift ................................................... 0,1 -0,1 - - - - -
54. Statslige udlån, tilgang ................. 0,1 -0,1 - - - - -
Indtægt ................................................ 1,5 1,3 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0
55. Statslige udlån, afgang .................. 1,5 1,3 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

10. Afdrag og indfrielser på lån i landdistrikter og på de småøsamfund, Udbetaling Dan-
mark

Bevillingen vedrører udlån i landdistrikter og på de små øer. På kontoen registreres afdrag
samt ekstraordinære indtægter og udgifter i forbindelse med de afgivne lån.

ad 55. Statslige udlån, afgang.
Ovennævnte skøn er foretaget på grundlag af prognose over udlån til landdistrikter mv. For
ekstraordinære indfrielser og afdrag er skønnet foretaget på grundlag af tidligere års indgåede
beløb.

http://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=13139
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08.35.12. Afskrivninger på lån vedrørende landdistrikter mv.
Staten har ydet en række lån og udstedt en række garantier til landdistrikter og på de små

øer. På kontoen indbudgetteres tab på udlån (afskrivninger på uerholdelige beløb), herunder tab
på overtagne panter efter afholdt tvangsauktion. Lån og garantier administreres af Udbetaling
Danmark. Vedrørende Udbetaling Danmarks dispositionsrammer mv. for administration af ho-
vedkontoen henvises til tekstanmærkning nr. 102 på § 7. Finansministeriet. I forbindelse med, at
lån og garantier fra og med 2013 overflyttes fra § 7. Finansministeriet til de enkelte ressortmi-
nisterier, indeholder kontoen bevillinger overført fra § 7. Finansministeriet.

Kontoen administreres af § 08.21.20. Erhvervsstyrelsen.

Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Udgiftsbevilling ........................................... 0,1 0,4 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

30. Afskrivning af uerholdelige be-
løb, lån i landdistrikter og små
øsamfund, Statens Administra-

 tion
Udgift ................................................... 0,1 0,4 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0
22. Andre ordinære driftsomkostninger - - - 1,0 1,0 1,0 1,0
45. Tilskud til erhverv ........................ 0,1 0,4 1,0 - - - -

30. Afskrivning af uerholdelige beløb, lån i landdistrikter og små øsamfund, Statens Admi-
nistration

Bevillingen vedrører udlån i landdistrikter og på de små øer. På kontoen registreres udgifter
som følge af tab på udlån (afskrivninger på uerholdelige beløb), herunder tab på overtagne panter
efter afholdt tvangsauktion. Ovennævnte skøn er foretaget på grundlag af de hidtidige erfaringer
samt aktuelle konjunkturer. Da det er svært at forudse i hvilket omfang, der vil opstå tab i løbet
af finansåret, er ovennævnte skøn behæftet med stor usikkerhed.
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08.35.14. Digital adgang til oplysninger ifm. ejendomshandel (DIADEM) (Drifts-
bev.)

Kontoen administreres af § 08.21.20. Erhvervsstyrelsen.

1. Budgetoversigt 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Nettoudgiftsbevilling ................................... -1,3 -0,3 -0,9 - - - -

Indtægt ......................................................... 39,7 42,7 37,0 37,0 37,0 37,0 37,0
Udgift ........................................................... 16,3 14,3 17,1 17,2 17,1 17,1 17,1

Årets resultat ............................................... 22,1 28,1 19,0  19,8 19,9 19,9 19,9

10. Digital adgang til oplysninger
ifm. ejendomshandel (DIADEM)
Udgift .................................................... 16,3 14,3 17,1 17,2 17,1 17,1 17,1
Indtægt .................................................. 39,7 42,7 37,0 37,0 37,0 37,0 37,0

Virksomhedsstruktur
08.35.14. Digital adgang til oplysninger ifm. ejendomshandel (DIADEM), CVR-nr. 10150817.
Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

3. Hovedformål og lovgrundlag
Ministeriet varetager administrationen af DIADEM (Digital adgang til oplysninger i forbin-

delse med ejendomshandel) som vedtaget med akt. 163 af 25. juni 2009 med senere ændring i
2012, jf. akt. 67 af 29. marts 2012.

DIADEM giver via Ejendomsdatarapporten borgere og virksomheder digital adgang til de
offentlige oplysninger, der er nødvendige i forbindelse med ejendomshandel. DIADEM trækker
ca. 50 oplysninger fra en lang række myndigheder, f.eks. Danmarks Miljøportal, Naturstyrelsen,
Vejdirektoratet, SKAT m.fl. Erhvervsstyrelsen forestår driften samt vedligeholder og udvikler
Ejendomsdatarapporten. Rapporten kan mod betaling af gebyr hentes via webportalen
www.Boligejer.dk, hvor løsningen er åben for alle brugere. Herudover er der mulighed for en
såkaldt system-til-system adgang for professionelle brugere (ejendomsmæglere, boligadvokater
og den finansielle sektor).

4. Særlige bevillingsbestemmelser:

5. Opgaver og mål

Regel der fraviges
eller suppleres Beskrivelse

BV 2.3.1.2 Projektets omkostninger og gebyrindtægter balancerer over perioden
september 2009 til september 2019. Herefter gælder en 4-årig balance-
periode.

BV 2.6.7.2 Der er ikke opført en reguleret egenkapital.

Opgaver Mål
Ejendomme og digitalisering af
ejendomsdata

At sikre driften af en digital adgang hvor relevante oplys-
ninger for ejendomshandler kan trækkes på én gang i én
samlet rapport.

http://www.Boligejer.dk
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6. Specifikation af udgifter pr. opgave

7. Specifikation af indtægter
R R B F BO1 BO2 BO3

Mio. kr. 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Indtægter i alt .............................................. 39,7 42,7 37,0  37,0 37,0 37,0 37,0
4. Afgifter og gebyrer ................................ 39,7 42,7 37,0  37,0 37,0 37,0 37,0
6. Øvrige indtægter .................................... 0,0 - -  - - - -

8. Personale
 R R B F BO1 BO2 BO3

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Personale i alt (årsværk) ............................ 4 4 8  8 8 8 7
Lønninger i alt (mio. kr.) .......................... 1,9 2,0 4,0  3,9 3,8 3,8 3,7

Lønsumsloft (mio. kr.) ............................... 1,9 2,0 4,0  3,9 3,8 3,8 3,7

9. Finansieringsoversigt
R R B F BO1 BO2 BO3

Mio. kr. 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Langfristet gæld primo ............................... 21,6 17,3 12,6 8,5 5,9 2,5 2,0
+ anskaffelser .............................................. 1,3 - - 2,0 1,5 1,0 1,0
+ igangværende udviklingsprojekter .......... -1,3 - - - - - -
- afskrivninger ............................................. 4,2 4,2 4,1 4,6 4,9 1,5 1,2
Samlet gæld ultimo ..................................... 17,3 13,1 8,5 5,9 2,5 2,0 1,8

Låneramme .................................................. - - 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0
Udnyttelsesgrad (i pct.) .............................. - - 42,5 29,5 12,5 10,0 9,0

10. Digital adgang til oplysninger ifm. ejendomshandel (DIADEM)
Kontoen er oprettet i forbindelse med akt. 163 af 25. juni 2009 og omfatter udvikling og drift

af en digital selvbetjeningsløsning, DIADEM, hvor brugere kan hente alle nødvendige offentlige
ejendomsoplysninger til en ejendomshandel på ét sted og i én og samme arbejdsgang.

Naturstyrelsen samt Danmarks Miljøportal kan efter aftale med Erhvervsstyrelsen afholde
udgifter vedrørende udvikling og drift af DIADEM.

DIADEM finansieres af et ikke-fiskalt gebyr, der over balanceperioden fra 2009 til 2019
dækker alle omkostninger vedrørende systemets udvikling, implementering og drift, herunder den
indledende digitalisering af data, jf. akt. 66 af 30. januar 2014. Efter 2019 følger gebyret den
sædvanlige balanceperiode, jf. Budgetvejledningen.

Hjemlen til at opkræve dette gebyr er ved § 1 i LBK nr. 1080 af 5. september 2013 om
bygnings- og boligregistrering.

 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr.  2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Udgift i alt ................................................. 17,1 14,8 17,4 20,7 21,2 13,6 13,2

1. Ejendomme og digitalisering af ejen-
domsdata ............................................. 17,1 14,8 17,4 20,7 21,2 13,6 13,2

http://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=158169
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08.35.17. Testcenter for hustandsvindmøller (Reservationsbev.)
Hovedkontoen er ny.
Kontoen omfatter tilskud til testcenter for husstandsvindmøller.
Kontoen administreres af § 08.21.20. Erhvervsstyrelsen.

 

Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Udgiftsbevilling ........................................... - - - - - - -

10. Tilskud til testcenter for hu-
 standsvindmøller

Udgift ................................................... - - - - - - -
45. Tilskud til erhverv ........................ - - - - - - -

10. Tilskud til testcenter for hustandsvindmøller
Af kontoen kan afholdes udgifter til testcenter for hustandsvindmøller i Thy. Der er på akt.

nr. 137 af 21. juni 2018 afsat 7,3 mio. kr. til et testcenter for husstandsvindmøller i 2018.
Formålet med centeret er at sikre udviklingen af vindenergi i Danmark og gode rammevilkår

for husstandsvindmøller.
Det samlede tilskud på 7,3 mio. kr. til testcenteret for hustandsvindmøller knytter sig til et

for- og hovedprojekt. Forprojektet udgør 1,3 mio. kr. og indeholder udgifter til støjmålinger og
markedsundersøgelser omkring etablering af testcenteret. Hovedprojektet udgør 6,0 mio. kr. til
etablering af vindmøllefundamenter til test af vindmøller, indkøb af udstyr og anlæggelse af
testcenterarealet mv.

Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres Beskrivelse

BV 2.2.11 Tilskud kan gives som tilsagn.
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Søfart

08.71. Søfart
Konti på dette aktivitetsområde, bortset fra § 08.71.02. Den Maritime Havarikommission,

henhører under § 08.71.01. Søfartsstyrelsen.

Særlige bevillingsbestemmelser:

08.71.01. Søfartsstyrelsen (tekstanm. 6, 7 og 10) (Driftsbev.)

1. Budgetoversigt 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Nettoudgiftsbevilling ................................... 255,2 251,4 249,7 243,7 243,8 239,1 232,2

Indtægt ......................................................... 60,3 53,6 50,8 49,5 48,9 48,8 48,7
Udgift ........................................................... 292,1 308,9 300,5 293,2 292,7 287,9 280,9

Årets resultat ............................................... 23,4 -3,9 -  - - - -

10. Almindelig virksomhed
Udgift .................................................... 274,7 286,9 282,0 277,0 276,6 271,9 264,9
Indtægt .................................................. 39,6 31,8 34,8 35,8 35,3 35,3 35,3

11. Lodstilsynet
Udgift .................................................... 2,5 3,4 - - - - -
Indtægt .................................................. 3,2 3,1 - - - - -

15. Vedligehold af fyr mv.
Udgift .................................................... 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5

90. Indtægtsdækket virksomhed
Udgift .................................................... 4,9 5,2 8,4 8,0 7,9 7,8 7,8
Indtægt .................................................. 8,1 7,7 8,4 8,0 7,9 7,8 7,7

97. Andre tilskudsfinansierede akti-
 viteter

Udgift .................................................... 7,5 10,9 7,6 5,7 5,7 5,7 5,7
Indtægt .................................................. 9,4 10,9 7,6 5,7 5,7 5,7 5,7

Regel der fraviges
eller suppleres Beskrivelse

BV 2.2.9 Der er adgang til at overføre løn- og driftsmidler mellem § 08.71.01.
Søfartsstyrelsen (eksklusiv § 08.71.01.15. Vedligehold af fyr mv., §
08.71.01.90. Indtægtsdækket virksomhed og § 08.71.01.97. Andre til-
skudsfinansierede aktiviteter) og § 08.71.03 Registreringsafgift for
skibe, og § 08.71.15. Forskellige tilskud.
Der er adgang til at overføre låneramme mellem § 08.71.01. Søfarts-
styrelsen og § 08.23.01. Finanstilsynet.
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3. Hovedformål og lovgrundlag

Virksomhedsstruktur
08.71.01. Søfartsstyrelsen, CVR-nr. 29831610.
Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

Søfartsstyrelsens mission:
Effektivt styrke Det Blå Danmarks vækstvilkår samt fremme sikkerhed og sundhed på rent

hav.

Søfartsstyrelsens vision:
Danmark skal være en førende søfartsnation kendetegnet ved kvalitetsskibsfart, teknologi og

stærke kompetencer.

Søfartsstyrelsen har følgende hovedformål (kerneopgaver):
- Rammebetingelser, konkurrence og vækst
- Sikre skibe, sundhed og miljø
- Sikre farvande, afmærkning og navigation
- Sociale forhold, søfarende og fiskere
Yderligere oplysninger om Søfartsstyrelsen kan findes på www.soefartsstyrelsen.dk.

Styrelsens arbejdsområde omfatter hel eller delvis administration af:

- Lov om Handelsflådens Velfærdsråd, jf. LBK nr. 70 af 17. januar 2014
- Lov om skibsmåling, jf. LBK nr. 71 af 17. januar 2014
- Lov om Dansk Internationalt Skibsregister, jf. LBK nr. 68 af 17. januar 2014
- Lov nr. 387 af 10. juni 1997 om krigsforsikring af skibe med senere ændringer
- Lov om søfarendes ansættelsesforhold mv., jf. LBK nr. 73 af 17. januar 2014 med senere æn-
dringer
- Lov om sikkerhed mv. for offshoreanlæg til efterforskning, produktion og transport af kulbrinter,
jf. LBK nr. 831 af 1. juli 2015 med senere ændringer
- Lov om overtagelse af brugsretten til danske skibe, jf. Lov nr. 1432 af 21. december 2005
- Lodsloven, jf. LBK nr. 352 af 12. april 2016
- Lov om afgift af tinglysning og registrering af ejer- og pantrettigheder mv., jf. LBK nr. 462 af
14. maj 2007 med senere ændringer
- Lov om røgfri miljøer, jf. LBK nr. 512 af 6. juni 2007 med senere ændringer
- Lov om tillæg til Strandingsloven af 10. april 1895, jf. LBK nr. 838 af 10. august 2009 med
senere ændringer
- Lov om beskyttelse af havmiljøet, jf. LBK nr. 116 af 26. januar 2017
- Lov om sikkerhed til søs, jf. LBK nr. 72 af 17. januar 2014 med senere ændringer
- Søloven, jf. LBK nr. 75 af 17. januar 2014 med senere ændringer
- Lov om dykkerarbejde og dykkermateriel mv., jf. LBK nr. 69 af 17. januar 2014
- Lov om skibes besætning, jf. LBK nr. 74 af 17. januar 2014
- Lov om maritim fysisk planlægning, jf. LBK nr. 615 af 8. juni 2016
- Lov ang. fremmede Skibes Adgang til indenrigsk Fragtfart, jf. Lov nr. 9999 af 14. april 1865
- Lov om ferie, jf. Lov nr. 1177 af 9. oktober 2015
- Lov om sygedagpenge, jf. LBK nr. 1032 af 23. juni 2016

Rammebetingelser, konkurrence og vækst
Kerneopgaven omfatter politikudvikling og -formulering, herunder forslag til nye økonomiske

rammebetingelser, som skal sikre globale rammebetingelser og dermed vækst. I forlængelse heraf
omfatter opgaven markedsføring, sikring af globale netværk og samarbejdsaftaler med andre lande

http://www.soefartsstyrelsen.dk
http://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=160745
http://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=160749
http://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=160627
http://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=85056
http://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=160926
http://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=173212
http://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=27184
http://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=177308
http://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=17127
http://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=11388
http://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=126480
http://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=186413
http://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=160774
http://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=161129
http://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=160632
http://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=161007
http://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=180281
http://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=26318
http://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=174358
http://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=182048
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samt indsats mod illoyal konkurrence og sikring af markedsadgang. Endvidere omfatter kerne-
opgaven regelfastsættelse og skibsregistrering.

Sikre skibe, sundhed og miljø  
Kerneopgaven omfatter politikudvikling, regelfastsættelse og håndhævelse for danske skibes

bygning, udstyr og drift (omfattende sikkerhed, terrorforebyggelse, bemanding, de søfarende og
fiskernes kompetencer, arbejdsmiljø og miljøbeskyttelse) samt havnestatskontrol af udenlandske
skibe i dansk havn.

Sikre farvande, afmærkning og navigation
Kerneopgaven omfatter politikudvikling, regelfastsættelse, håndhævelse og drift af afmærk-

ning og navigation til skibe. Det indebærer bl.a. drift af fyr, bøjer og radionavigationssystemer
samt udvikling af afmærkning, nautisk sikkerhedsinformation, navigationssystemer og -udstyr
samt lodsning. Derudover varetages arbejdet med Danmarks første havplan.

Sociale forhold, søfarende og fiskere
Kerneopgaven omfatter politikudvikling, regelfastsættelse og håndhævelse af en række for-

hold, som har betydning for de søfarende og fiskeres arbejdsforhold og ophold om bord på danske
og udenlandske skibe i dansk havn. Det omfatter alt fra ansættelseskontrakter, opsigelse, hjem-
rejse og lægebehandling til hviletid og socialsikring.

4. Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres Beskrivelse

BV 2.2.9 I forbindelse med opgaveomlægning og udviklingsopgaver er der ad-
gang til at overføre løn- og driftsmidler mellem § 08.11.01. Departe-
mentet, § 08.71.01. Søfartsstyrelsen og § 08.71.02. Den Maritime Ha-
varikommission.

BV 2.2.13 Der er adgang til at forudbetale medlemsbidrag til International Mari-
time Organization (IMO) og til International Association of Marine
Aids to Navigation and Lighthouse Authorities (IALA).

BV 2.3.5 Der er adgang til at oppebære gaver fra private, organisationer, myn-
digheder og virksomheder samt anvende disse gaver ved Center for det
Maritime Sundhedsvæsen på Fanø.

BV 2.3.5 Der er adgang til at oppebære gaver og tilskud fra private, organisa-
tioner, myndigheder og virksomheder til medfinansiering af Søsportens
Sikkerhedsråds arbejde med sikkerhed til søs for fritidssejlere.

BV 2.4.1 Der er adgang til at oppebære tilskud fra EU, Nordisk Råd m.fl. til fi-
nansiering af aktiviteter og projekter, der vedrører Søfartsstyrelsens
opgaver.

BV 2.6.9.1 Der er adgang til at oppebære tilskud (fondsmidler) fra bl.a. Den Dan-
ske Maritime Fond til finansiering af aktiviteter og projekter, der ved-
rører Søfartsstyrelsens opgaver.
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5. Opgaver og mål

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Opgaver Mål
Rammebetingelser, konkurrence
og vækst

Niveauet og mulighederne for at drive kvalitetsskibsfart fra
Danmark skal ligge i top sammenlignet med andre førende
søfartsnationer. Søfartsstyrelsens arbejde på området skal
sikre konkurrencedygtige vilkår på åbne og udbyggede mar-
keder for en dansk registreret handelsflåde med et højt sik-
kerheds-, sundheds og miljømæssigt niveau samt et højt ni-
veau for beskyttelsen af danske søfarende.

Sikre skibe, sundhed og miljø Reglerne vedrørende danske skibes bygning, udstyr og drift
skal være internationale, let tilgængelige, begrænset til det
nødvendige og nyde opbakning i erhverv og samfund. Gen-
nem håndhævelse og arbejde med sikkerhedsledelse skal
sikkerhedsniveauet på danske skibe være i top sammenlignet
med andre førende søfartsnationer, så dansk skibsfart med
rette kan betegnes som kvalitetsskibsfart. De søfarendes
kvalifikationer skal være tidssvarende og leve op til interna-
tionale standarder, men også have et sådant niveau, at danske
søfarende er attraktive.

Sikre farvande, afmærkning og
navigation

Reglerne vedrørende sikre farvande, afmærkning og naviga-
tion skal være internationale og let tilgængelige, begrænset
til det nødvendige og nyde opbakning i erhverv og samfund.
Den maritime planlov udmøntes i den første danske havplan,
der skal understøtte mulighederne for sikker vækst og ud-
vikling i hele Danmarks havområde. Gennem klog udnyt-
telse af teknologi, regulering og tilsyn med bl.a. lodser og
lodserier skal sikkerheden i danske, grønlandske og færøske
farvande være i top og bidrage til et højt sikkerhedsniveau.

Sociale forhold, søfarende og fi-
skere

Den sociale beskyttelse af fiskere og søfarende, der arbejder
på danske skibe, skal være i top sammenlignet med andre
førende søfartsnationer. Det er også et afgørende element i
at være en kvalitetsskibsfartsnation.

R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Udgift i alt................................................. 307,0 320,6 305,9 293,2 292,7 287,9 280,9

0. Generelle fællesomkostninger ........ 62,9 84,3 64,9 62,5 62,3 61,4 59,7
1. Rammebetingelser, konkurrence og

vækst ............................................... 23,0 22,8 23,2 22,2 22,2 21,8 21,3
2. Sikre skibe, sundhed og miljø........ 73,7 81,9 71,5 68,4 68,3 67,2 65,6
3. Sikre farvande, afmærkning og navi-

gation ............................................... 133,7 123,5 132,6 126,9 126,7 124,6 121,7
4. Sociale forhold, søfarende og fiskere 13,7 8,1 13,7 13,2 13,2 12,9 12,6
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7. Specifikation af indtægter
R R B F BO1 BO2 BO3

Mio. kr. 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Indtægter i alt .............................................. 60,3 53,6 50,8  49,5 48,9 48,8 48,7
1. Indtægtsdækket virksomhed .................. 8,1 7,7 8,4  8,0 7,9 7,8 7,7
3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter ... 9,4 10,9 7,6  5,7 5,7 5,7 5,7
4. Afgifter og gebyrer ................................ 14,2 11,8 13,5  14,5 13,0 13,0 13,0
5. Skatter og afgifter samt obligatoriske

bidrag, bøder mv. ................................... 12,2 9,1 8,5  9,1 9,0 9,0 9,0
6. Øvrige indtægter .................................... 16,4 14,1 12,8  12,2 13,3 13,3 13,3
Bemærkninger: 3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter: Området omfatter deltagelse i EU-projekter, UM's strategiske
sektorsamarbejder, Søsportens Sikkerhedsråds aktiviteter og lignende, hvor Søfartsstyrelsen bidrager med en del af pro-
jektudgiften . Søfartsstyrelsen kan oppebære indtægter, der relaterer sig til anvendelsen af styrelsens inspektionsfartøjer,
via samarbejdsaftaler med andre statslige institutioner.
4. Afgifter og gebyrer: Omfatter betaling for yachtskippereksaminer, anerkendelsesbeviser, sønærings- og kvalifikations-
beviser, søfartsbøger, certifikater for betjening i den maritime radiotjeneste, kaldesignalbeviser, certifikater vedrørende
passageransvarsforsikring, vragfjernelsescertifikat, bunkercertifikater , CLC-certifikater, AFS-certifikater, Athencertifika-
ter, lods og lodsfritagelse, klager i medfør af passagerrettighedsforordningen samt lovpligtige syn på skibe, der er bud-
getteret på § 08.71.01. Søfartsstyrelsen.
5. Skatter og afgifter samt obligatoriske bidrag, bøder mv.: Fra 2013 opkræves en fiskal afgift for registrering af skibe i
de danske skibsregistre. Afgiften er afhængig af skibets størrelse, jf. lov nr. 1384 af 23. december 2012 . 
6. Øvrige indtægter : Fra § 23.21.01.10. Miljøstyrelsen kan der overføres midler til dækning af Søfartsstyrelsens bistand
til Miljøstyrelsens ansvarsområder: Modtagefaciliteter for affald fra skibe, TBT-forordningen m m. Fra § 17.38.01.10.
Dagpenge ved sygdom kan der overføres op til 6,2 mio. kr. til dækning af Søfartsstyrelsens bistand til Beskæftigelses-
ministeriets ansvarsområde vedrørende udbetaling og administration af dagpenge til søfarende, jf. BEK nr. 728 af 29. juni
2012 om sygedagpenge til søfarende. Fra § 08.71.02.10. Den Maritime Havarikommission kan der overføres op til 0,6
mio. kr. til dækning af Søfartsstyrelsens administrative bistand til Havarikommissionen.

8. Personale
 R R B F BO1 BO2 BO3

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Personale i alt (årsværk) ............................ 265 283 299  287 281 272 262
Lønninger i alt (mio. kr.) .......................... 145,5 155,8 164,7  157,7 154,7 149,6 144,3
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.) .... 5,8 7,6 6,9  6,1 6,0 5,9 5,9

Lønsumsloft (mio. kr.) ............................... 139,7 148,2 157,8  151,6 148,7 143,7 138,4

9. Finansieringsoversigt
R R B F BO1 BO2 BO3

Mio. kr. 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Reguleret egenkapital ................................. - - 6,2 - - - -
Overført overskud ....................................... - - 29,3 - - - -
Egenkapital i alt .......................................... - - 35,5 - - - -

Langfristet gæld primo ............................... 143,4 145,3 150,0 145,4 147,9 149,8 151,4
+ anskaffelser .............................................. 18,6 16,8 10,0 8,5 8,0 7,5 7,0
+ igangværende udviklingsprojekter .......... -1,7 -1,8 2,5 2,8 2,5 2,5 2,5
- afhændelse af aktiver ............................... 14,4 3,1 0,7 1,0 1,0 1,0 1,0
- afskrivninger ............................................. 0,6 15,2 12,0 7,8 7,6 7,4 7,2
Samlet gæld ultimo ..................................... 145,3 141,9 149,8 147,9 149,8 151,4 152,7

Låneramme .................................................. - - 217,0 209,8 209,8 209,8 209,8
Udnyttelsesgrad (i pct.) .............................. - - 69,0 70,5 71,4 72,2 72,8

http://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=144936
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10. Almindelig virksomhed
Af kontoen afholdes udgifter til løn, drift, afskrivninger og renter som er relateret til vareta-

gelse af Søfartsstyrelsens kerneopgaver.
Der overføres indtægter på op til 6,0 mio. kr. årligt fra § 08.71.03 Registreringsafgift for skibe

til § 08.71.01 Søfartsstyrelsen, jf. lov nr. 1384 af 23. december 2012.
Som følge af den kongelige resolution af 28. juni 2015 er der overført 13,0 mio. kr. årligt i

2016-2018, heraf 1,1 mio. kr. i lønsum, og 12,8 mio. kr. i 2019, heraf 1,1 mio. kr. i lønsum, til
§ 29.21.01. Energistyrelsen.

Bevillingen er forhøjet med 3,0 mio. kr. i 2019, heraf 0,8 mio. kr. i lønsum, 7,8 mio. kr. i
2020, heraf 0,8 mio. kr. i lønsum, 7,8 mio. kr. 2021, 8,0 mio. kr. i 2022 og 5,4 mio. kr. i 2023
til blockchain-løsning for skibsregistrering og certifikater, jf. Aftale mellem regeringen og Dansk
Folkeparti og Radikale Venstre om initiativer for Danmarks digitale vækst.

Bevillingen er forhøjet med 1,3 mio. kr., heraf 1,3 mio. kr. i lønsum i 2018 og 2,6 mio. kr.
årligt, heraf 2,6 mio. kr. i lønsum i perioden 2019-2021 til sektorvise delstrategier og decentrale
cybersikkerhedsenheder jf. regeringens National strategi for cyber- og informationssikkerhed.

11. Lodstilsynet
Ordning er fra 2017 lagt på underkonto § 08.71.01.10. Almindelig virksomhed.

15. Vedligehold af fyr mv.
Kontoen omfatter bevilling til vedligehold og renovering af fyr mv., herunder afskrivninger

og renteudgifter. Budgetteringen på underkontoen er bindende, og midlerne kan dermed alene
anvendes til projektering, vedligehold og renovering af fyr mv.

90. Indtægtsdækket virksomhed
Kontoen omfatter Søfartsstyrelsens indtægtsdækkede virksomhed, jf. beskrivelsen i tabel 7.
Som indtægtsdækket virksomhed udføres syn på skibe og havanlæg, service til dansk opere-

rede skibe under fremmed flag, farvandsafmærkning i danske farvande samt salg af AIS adgange
og salg af dataudtræk fra andre kilder end AIS. Endvidere udføres uddannelses- og efteruddan-
nelsesvirksomhed indenfor det maritime sundhedsområde, samt konsulentydelser indenfor offs-
hore industri og på det maritime område. Endelig omfatter den indtægtsdækkede virksomhed
opgaver på områder, der er grønlandsk eller færøsk særanliggende.

97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter
Kontoen omfatter Søfartsstyrelsens tilskudsfinansierede aktiviteter, jf. beskrivelsen i tabel 7.

08.71.02. Den Maritime Havarikommission (Driftsbev.)

1. Budgetoversigt 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Nettoudgiftsbevilling ................................... 4,3 4,4 4,3 4,3 4,3 4,3 4,3

Indtægt ......................................................... 0,3 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2
Udgift ........................................................... 4,3 4,2 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5

Årets resultat ............................................... 0,3 0,5 -  - - - -

10. Den Maritime Havarikommis-
 sion

Udgift .................................................... 4,1 4,0 4,3 4,3 4,3 4,3 4,3
Indtægt .................................................. 0,1 0,1 - - - - -

97. Tilskudsfinansieret virksomhed
Udgift .................................................... 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2
Indtægt .................................................. 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2

http://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=144936
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3. Hovedformål og lovgrundlag

Virksomhedsstruktur
Virksomhedsbærende hovedkonto: 08.11.01. Departementet, CVR-nr. 10092485.

Den Maritime Havarikommission har følgende mission/vision:
- At foretage undersøgelse af ulykker og hændelser til søs med henblik på at mindske risikoen
for fremtidige ulykker til søs.

Den Maritime Havarikommission har følgende hovedformål:
- Undersøgelse af ulykker og hændelser til søs.

Havarikommissionens arbejdsområde omfatter administration af:
- Lov nr. 457 af 18. maj 2011 om sikkerhedsundersøgelse af ulykker til søs.

5. Opgaver og mål

6. Specifikation af udgifter på opgaver

Bemærkninger: Der er adgang til at overføre op til 0,6 mio. kr. årligt (heraf 0,1 mio. kr. i lønsum) til § 08.71.01. Sø-
 fartsstyrelsen til dækning af de administrative ydelser, som Den Maritime Havarikommission i henhold til indgåede
aftaler aftager fra Søfartsstyrelsen. Fra og med 2016 er opgørelsen af de generelle fællesomkostninger ensrettet på tværs
af staten. Der kan derfor ikke sammenlignes med tidligere år.

7. Specifikation af indtægter
R R B F BO1 BO2 BO3

Mio. kr. 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Indtægter i alt .............................................. 0,3 0,3 0,2  0,2 0,2 0,2 0,2
3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter ... 0,2 0,2 0,2  0,2 0,2 0,2 0,2
6. Øvrige indtægter .................................... 0,1 0,1 -  - - - -

8. Personale
 R R B F BO1 BO2 BO3

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Personale i alt (årsværk) ............................ 4 5 6  5 5 5 5
Lønninger i alt (mio. kr.) .......................... 2,4 2,6 3,3  3,1 3,1 3,1 3,1
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.) .... - - 0,2  - - - -

Lønsumsloft (mio. kr.) ............................... 2,4 2,6 3,1  3,1 3,1 3,1 3,1

Opgaver  Mål
Undersøgelse af ulykker og
hændelser til søs.

At mindske risikoen for fremtidige ulykker til søs.

 R R B F BO1 BO3 BO3
Mio. kr.  2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Udgift i alt ...................................................... 4,5 4,4 4,6 4,5 4,5 4,5 4,5

0. Generelle fællesomkostninger ............... 1,0 1,1 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0
1. Undersøgelse af ulykker til søs............. 3,5 3,3 3,6 3,5 3,5 3,5 3,5

http://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=137060
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10. Den Maritime Havarikommission
Kontoen er oprettet i medfør af lov nr. 457 af 18. maj 2011 om sikkerhedsundersøgelse af

ulykker til søs.
Den Maritime Havarikommission blev etableret 15. juni 2011 og afløste Søfartsstyrelsens

Opklaringsenhed. Havarikommissionen har til formål at undersøge ulykker til søs, udarbejde an-
befalinger til forbedring af sikkerheden til søs og indgå i et samarbejde med tilsvarende under-
søgelsesinstanser i de andre EU-lande. Med lov nr. 724 af 25. juni 2014 fik Havarikommissionen
desuden beføjelse til at beslutte at undersøge ulykker vedrørende dykkerarbejde, som er omfattet
af lov om dykkerarbejde og dykkermateriel mv.

Havarikommissionen er en uvildig og uafhængig instans, idet den i sin organisation, retlige
struktur og beslutningstagen er uafhængig af andre parter, hvis interesser kan komme i konflikt
med undersøgelsesarbejdet.

Havarikommissionens undersøgelser vil foregå adskilt fra den strafferetlige efterforskning,
idet formålet ikke er at fastlægge skyld eller erstatningsansvar, men derimod at klarlægge årsa-
gerne til ulykker, så risikoen for lignende fremtidige ulykker kan mindskes.

97. Tilskudsfinansieret virksomhed
Kontoen omfatter Den Maritime Havarikommissions tilskudsfinansierede virksomhed. Under

tilskudsfinansierede aktiviteter kan udføres bistand til undersøgelse af ulykker til søs for andre.

08.71.03. Registreringsafgift for skibe

Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Indtægtsbevilling ......................................... -0,5 1,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1

20. Gebyr ifm. udskrifter fra Skibs-
 registeret

Indtægt ................................................ 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
13. Kontrolafgifter og gebyrer ............ 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1

30. Registreringsafgift for skibe
Indtægt ................................................ -0,6 1,0 - - - - -
30. Skatter og afgifter .......................... -0,6 1,0 - - - - -

20. Gebyr ifm. udskrifter fra Skibsregisteret
Søfartsstyrelsen opkræver med hjemmel i lov om retsafgifter, jf. LBK nr. 1252 af 27. no-

vember 2014 med senere ændringer, § 48, betaling på 175 kr. for udskrifter fra Skibsregistret.

30. Registreringsafgift for skibe
Der opkræves en årlig afgift for registrering i de danske skibsregistre. Afgiften afhænger af

skibets størrelse, jf. lov nr. 1384 af 23. december 2012. Der overføres indtægter på op til 6,0 mio.
kr. fra § 08.71.03 Registreringsafgift for skibe til § 08.71.01 Søfartsstyrelsen.

http://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=163849
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08.71.11. Velfærdsforanstaltninger, forsikring mv. (Lovbunden)

Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Udgiftsbevilling ........................................... 1,0 0,7 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3

20. Hjemsendelse af søfarende, LBK
73 af 2014
Udgift ................................................... 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
44. Tilskud til personer ....................... 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1

22. Underhold og hjemrejse for ef-
terladte søfarende, LBK 73 af

 2014
Udgift ................................................... - - 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2
44. Tilskud til personer ....................... - - 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2

50. Lægeundersøgelse af elever på
 maritime uddannelsesinstitutio-
 ner mv.

Udgift ................................................... 1,0 0,7 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... 1,0 0,7 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

20. Hjemsendelse af søfarende, LBK 73 af 2014
En søfarende, der har bopæl i Danmark, og som i de sidste tre måneder ikke har haft adgang

til at fratræde i dansk havn, har ret til fri rejse til sin bopæl, hvis han uden afbrydelse har været
i tjeneste på samme skib eller på skibe tilhørende samme reder i 6 måneder. Staten og rederen
betaler hver halvdelen af udgifterne ved rejsen med underhold, jf. lov om søfarendes ansættel-
sesforhold mv., LBK nr. 73 af 17. januar 2014. Staten betaler endvidere fri hjemrejse med un-
derhold for gravide søfarende og 1/4 af udgifterne til søfarendes hjemrejse ved krigsfare.

Af kontoen afholdes endvidere udgifter til kur og pleje, sygehyre samt hyre, jf. lov om sø-
farendes ansættelsesforhold, LBK nr. 73 af 17. januar 2014.

22. Underhold og hjemrejse for efterladte søfarende, LBK 73 af 2014
Med henblik på at øge beskyttelsen af personer, der som følge af rederens væsentlige mis-

ligholdelse af deres ansættelseskontrakt er efterladt på et dansk skib eller på et udenlandsk skib
i dansk havn, kan Søfartsstyrelsen yde tilskud til dækning af udgifter til 1) underhold om bord,
herunder forplejning, sikring af varme, elektricitet, kommunikation, hygiejne mv., indtil hjemrejse
finder sted, og 2) hjemrejse med underhold, i det omfang dette ikke følger af andre loves be-
stemmelser.

50. Lægeundersøgelse af elever på maritime uddannelsesinstitutioner mv.
Der ydes tilskud til lægeundersøgelser til elever på de maritime uddannelsesinstitutioner, der

står uden uddannelsesaftale (hvor der ikke er en arbejdsgiver).
Der kan endvidere i enkeltstående tilfælde ydes tilskud til personer. Dette sker, hvor Sø-

fartsstyrelsen har krævet, at en søfarende, der har et gyldigt sundhedsbevis, skal gennemgå en
ny lægeundersøgelse grundet mistanke om, at den søfarende ikke er egnet til at være på arbejdet.

http://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=160926
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08.71.15. Forskellige tilskud

Særlige bevillingsbestemmelser

Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Udgiftsbevilling ........................................... 5,2 2,4 5,3 5,4 5,4 5,4 5,4

50. Tilskud til arbejdsmiljøråd og
 arbejdsmiljøtjenester

Udgift ................................................... 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3

55. Grønne maritime løsninger
Udgift ................................................... - -2,8 - - - - -
45. Tilskud til erhverv ........................ - -2,8 - - - - -

60. Center for Maritim Forskning i
Sundhed og Samfund
Udgift ................................................... 3,9 3,9 4,0 4,1 4,1 4,1 4,1
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... 3,9 3,9 4,0 4,1 4,1 4,1 4,1

75. Danish Maritime Days
Udgift ................................................... - -0,1 - - - - -
58. Værdipapirer, tilgang .................... - -0,1 - - - - -

50. Tilskud til arbejdsmiljøråd og arbejdsmiljøtjenester
Bevillingen vedrører et fast årligt tilskud til Fiskeriets Arbejdsmiljøråd.

55. Grønne maritime løsninger
Af bevillingen er afholdt tilskud til projekter, der fremmer ressourceeffektive grønne maritime

løsninger inden for områder, hvor der vurderes at være et betydeligt beskæftigelsespotentiale.
Der er ydet tilskud til nye maritime løsninger inden for følgende områder: Skibsbygning i let-
vægtsmaterialer, miljø- og klimamodernisering af eksisterende skibe og anvendelse af alternative
drivmidler i skibe.

60. Center for Maritim Forskning i Sundhed og Samfund
Bevillingen gives samlet i form af et årligt tilskud til Center for Maritim Forskning i Sund-

hed og Samfund - enheden er placeret i Esbjerg under Syddansk Universitet. Der indgås hvert
år en resultatkontrakt mellem Søfartsstyrelsen og Syddansk Universitet om den samlede faglige
videnproduktion. Det årlige tilskud kan gøres afhængigt af opnåede resultater i henhold til re-
sultatkontrakten.

Regel der fraviges
eller suppleres Beskrivelse

BV 2.12.3 Der er på hovedkontoen adgang til at videreføre uudnyttet
bevilling i ét år svarende til modtagne ansøgninger, som ikke
er blevet afgjort i det finansår, hvor bevillingen er givet.
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75. Danish Maritime Days
Bevillingen vedrører indskud i samt tilskud til foreningen Danish Maritime Days, der er

etableret i et offentligt-privat samarbejde med det formål at markedsføre Det Blå Danmark. Det
skal bl.a. ske ved en årligt tilbagevendende international maritim konference for topledere fra den
maritime verden i årene 2014-2016, jf. akt 33 af 3. december 2013.
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Anmærkninger til tekstanmærkninger

Dispositionsrammer mv.

Ad tekstanmærkning nr. 2.
Tekstanmærkningen svarer til nr. 2 på finansloven for 2018 bortset fra en opdateret lovhen-

visning.
Forbrugerombudsmandens påbud skal efter lov om betalinger forelægges Sø- og Handelsret-

ten, hvis der gøres indsigelse mod påbuddene. Disse retssager har ofte en sådan karakter, at det
er nødvendigt at anvende ekstern advokatbistand til sagernes førelse.

I henhold til lov om betalinger påhviler det Forbrugerombudsmanden at påse, at betalings-
tjenester er betryggende indrettet. Omkostningerne ved tilsyn efter lov om betalinger, herunder
også omkostninger forbundet med retssager og sagkyndig bistand i øvrigt vedrørende tilsynet
med betalingstjenester, dækkes fuldt ud af kortudstederne. Ved tekstanmærkningen fastsættes en
øvre grænse for omkostninger til særlig sagkyndig bistand mv., som Konkurrence- og Forbru-
gerstyrelsen kan afholde mod tilsvarende indtægter.

Tekstanmærkningen er optaget første gang på finansloven for 2005 og ændret på finansloven
for 2014, hvor der blev givet adgang til, at Forbrugerombudsmanden kan afholde lønsumsudgifter
- dog højest 2,0 mio. kr. - til at anlægge sag om forbud, påbud, erstatning og tilbagesøgning af
uretmæssigt opkrævede beløb for virksomheder, der overtræder betalingslovens bestemmelser
mv. Således vil Forbrugerombudsmanden selv kunne føre sagerne frem for at anvende Kammer-
advokaten.

Ad tekstanmærkning nr. 4.
Tekstanmærkningen svarer til nr. 4 på finansloven for 2018.
Som det fremgår af akt. 30 af 27. oktober 1999 er adgangen til at stille garantikapital til rå-

dighed for EKF A/S nødvendig for at sikre, at EKF A/S' ansvarlige kapital har en passende
størrelse i forhold til selskabets samlede udlån, således at EKF A/S kan fremstå som en troværdig
og kreditværdig samarbejdspartner. Ved at stille garantikapital til rådighed for EKF A/S forpligter
EKF Danmarks Eksportkredit sig til at tilføre EKF A/S kapital, såfremt selskabets økonomiske
situation tilsiger det. En sådan situation forventes ikke at opstå, da udlånsporteføljen i EKF A/S
vil have en uændret risikoprofil. Loftet for garantikapitalen er fra 2011 forhøjet til 2,0 mia. kr.
Formålet med forhøjelsen af loftet for garantikapitalen er alene at skabe en beløbsmæssigt tids-
svarende ramme i forhold til størrelsen af de forretninger, EKF A/S i dag deltager i og dermed
en øget fleksibilitet til at indgå forretninger via EKF A/S indenfor EKF Danmarks Eksportkredits
samlede ramme. Det bemærkes, at forhøjelsen af garantirammen ikke indebærer en tilsvarende
forøgelse af EKF Danmarks Eksportkredits - og dermed i sidste ende statens - risiko, da EKF
Danmarks Eksportkredit under alle omstændigheder vil have påtaget sig garantiforpligtelser inden
for sin samlede ramme. Med den i 2011 gennemførte forhøjelse af rammen for EKF A/S kan en
større andel heraf indgås via EKF A/S.

Tekstanmærkningen blev optaget første gang på bevillingslov i henhold til akt. 30 af 27. ok-
tober 1999 og er ændret senest på finansloven for 2007.

Ad tekstanmærkning nr. 6.
Tekstanmærkningen svarer til nr. 6 på finansloven for 2018.
Tekstanmærkningen muliggør øjeblikkelig iværksættelse af eftersøgning i de situationer, som

er beskrevet i tekstanmærkningen.
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Tekstanmærkningen er optaget på bevillingslovene tidligere end finansloven for 1985 og har
været opdelt i flere tekstanmærkninger. Tekstanmærkningen er ændret senest på finansloven for
2015.

Ad tekstanmærkning nr. 7.
Tekstanmærkningen svarer til nr. 7 på finansloven for 2018.
Søfartsstyrelsen har ansvaret for sejladssikkerheden i de danske farvande, og det har i enkelte

tilfælde vist sig nødvendigt at kunne iværksætte foranstaltninger til sikring heraf med meget kort
varsel. Styrelsen har derfor behov for hurtigt at kunne stille garanti for eller selv afholde de
driftsudgifter, der vil være forbundet med iværksættelsen af foranstaltninger til fjernelse af gen-
stande, f.eks. drivende vrag, last, der er faldet over bord, eller lignende, hvis genstandene skønnes
at være til umiddelbar fare for sejladsen.

Såfremt det er muligt, vil sådanne udgifter blive søgt dækket ved opkrævning fra den, der
har forvoldt faren.

Tekstanmærkningen er optaget første gang på finansloven for 1998.

Ad tekstanmærkning nr. 8.
Tekstanmærkningen svarer til nr. 8 på finansloven for 2018.
Som opfølgning på Aftale mellem regeringen og Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Radi-

kale Venstre og Socialistisk Folkeparti af 22. marts 2017 om udvikling af Nordsøen er eksport-
låneordningen under EKF Eksportkredit forlænget frem til udgangen af 2025 med en låneramme
på 25 mia. kr. til den statslige genudlånsordning. Endvidere har EKF Danmarks Eksportkredit
fortsat mulighed for at optage genudlån til eksisterende lån i porteføljen også efter 2025. Det
indebærer bl.a., at EKF Danmarks Eksportkredit fortsat har bedre mulighed for at tilbyde lånta-
gere førtidsindfrielse af lån. Endelig er Eksportlåneordningen integreret i EKF Danmarks Eks-
portkredit, således at over-/underskud på eksportlåneordningen indgår i EKF Danmarks Eksport-
kredits egenkapital, og der udarbejdes ét samlet regnskab for Eksportlåneordningen og EKF
Danmarks Eksportkredit.

Tekstanmærkningen er optaget første gang på finansloven for 2012 og senest ændret på fi-
nansloven for 2018.

Ad tekstanmærkning nr. 10.
Tekstanmærkningen svarer til nr. 10 på finansloven for 2018.
Tekstanmærkningen giver hjemmel til at kunne indgå flerårige aftaler om tjeneste- og servi-

ceydelser samt materielanskaffelser mv. i tilfælde, hvor dette kan indebære mere økonomisk
fordelagtige pris-, leverings- og betalingsvilkår, jf. Budgetvejledning 2016 pkt. 2.2.10. Flerårige
dispositioner. Adgangen til at yde forskud er nødvendig for at kunne foretage betalinger på nær-
mere aftalte tidspunkter, som kan ligge forud for det finansår, hvori ydelsen præsteres.

Tekstanmærkningen er optaget første gang på finansloven for 1991 på § 12. Forsvarsmini-
steriet og senest ændret på finansloven for 1992.

Ad tekstanmærkning nr. 13.
Tekstanmærkningen svarer til nr. 13 på finansloven for 2018.
Inden for Erhvervsministeriets og Justitsministeriets ressortområder finansieres halvdelen af

etablerings- og driftsomkostningerne forbundet med Den fælles Patentdomstol efter aftale ligeligt
mellem de to ministerier i en overgangsperiode på 7 år, indtil domstolen er selvfinansieret, jf. art.
36, stk. 1 og 4 samt art. 37, stk. 2, i Aftale om en fælles patentdomstol, som er tiltrådt af Danmark
ved lov nr. 551 af 2. juni 2014. Den Fælles Patentdomstol finansieres af sine medlemslande efter
en fordelingsnøgle, jf. art. 37, stk. 3, i domstolsaftalen. Som ressortmyndighed for patentområdet
finansierer Patent- og Varemærkestyrelsen Erhvervsministeriets andel af etablerings- og drifts-
udgifterne, som årligt forventes at være mellem 0,5-0,6 mio. kr. Omkostninger forbundet med
oprettelsen af en lokal afdeling i Danmark af Den fælles Patentdomstol i henhold til art. 37, stk.
1, i domstolsaftalen, er ikke omfattet af denne tekstanmærkning.
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Tekstanmærkningen er optaget første gang på finansloven for 2018.

Materielle bestemmelser.

Ad tekstanmærkning nr. 100.
Tekstanmærkningen svarer til nr. 100 på finansloven for 2018.
Erhvervsministeren kan i henhold til § 2 i møntloven (lov nr. 817 af 21. december 1988) efter

forhandling med Danmarks Nationalbank lade præge og udstede mønter, herunder mønter til
særlige lejligheder. Disse "erindringsmønter" udstedes fortrinsvis i forbindelse med nationale be-
givenheder, særligt inden for kongehuset. Halvdelen af overskuddet ved prægningen af nye
mønter fordeles til Hendes Majestæt Dronningen, mens den anden halvdel disponeres af er-
hvervsministeren. Ud fra en mangeårig tradition er sidstnævnte halvdel hidtil blevet fordelt til
sociale, kulturelle og velgørende formål.

Til erhvervsministerens fordeling henstår i alt 9.950.655 kr., hvoraf 9.500.000 kr. hidrører fra
erindringsmønten i anledning af Hendes Majestæt Dronningens 75 år fødselsdag, mens 450.655
kr. er et udisponeret restbeløb hidrørende fra erindringsmønten i anledning af Hendes Majestæt
Dronningens 70 års fødselsdag.

De i alt 9.950.655 kr. disponeres med 5.000.000 kr. til en pulje i regi af Dialogforum for
samfundsansvar og vækst med henblik på socialøkonomiske tiltag inden for Dialogforums for-
målsangivelse, mens de resterende 4.950.655 kr. er udmøntet i en pulje til iværksætteri, der for-
deles efter ansøgning i henhold til regler og kriterier, der fastsættes af erhvervsministeren.

Bestemmelsen i tekstanmærkningens stk. 3 om adgang til at fravige de på kontoen budget-
terede indtægter og udgifter er ny og har til formål at sikre, at der i det enkelte finansår skabes
balance mellem indtægter og udgifter.

Tekstanmærkningen er optaget første gang på finansloven for 1986 og senest ændret på fi-
nansloven for 2017.

Ad tekstanmærkning nr. 101.
Tekstanmærkningen svarer til nr. 101 på finansloven for 2018.
Tekstanmærkningen bemyndiger erhvervsministeren til at udstede nærmere regler for anven-

delsen af bevillingen, herunder for ydelse af tilskud, for regnskab og revision samt for tilbage-
betaling, endelighed og afvisning af ansøgninger. Tekstanmærkningen er indføjet som opfølgning
på anbefaling fra Rigsrevisionen i beretning nr. 3/02 "Beretning om satsreguleringspuljen".

Tekstanmærkningen er opført første gang på finansloven for 2005.

Ad tekstanmærkning nr. 102.
Tekstanmærkningen svarer til nr. 102 på finansloven for 2018 bortset fra ændring af afgifts-

beløbet samt ny lovhenvisning.
§ 29, stk. 1, i lov om sikkerhed for gasanlæg, gasinstallationer og gasmateriel (gassikker-

hedsloven) bestemmer, at udgifterne til Sikkerhedsstyrelsens virksomhed på gasområdet dækkes
af afgifter, som opkræves hos gasdistributionsselskaberne, i det omfang gebyrer og indtægter ikke
dækker udgifterne. Det bestemmes endvidere, at afgiftens størrelse fastsættes på de årlige bevil-
lingslove.

Afgiftsbeløbet er som følge af prisstigningsloftet nedjusteret med 0,1 mio. kr.
Tekstanmærkningen er opført første gang på finansloven for 1994.

Ad tekstanmærkning nr. 107.
Tekstanmærkningen svarer til nr. 107 på finansloven for 2018.
Tekstanmærkningen hjemler, at erhvervsministeren kan foretage tilbagebetalinger til EU-

Kommissionen eller forvaltnings- eller attesteringsmyndigheder af tilskud fra EU's regional- og
socialfonde og Globaliseringsfonden. Tilbagebetaling af tilskud kan være aktuelt i følgende to
situationer:
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1) I henhold til strukturfondens generelle bestemmelser, regionalfondens forordning vedrø-
rende målet om investeringer i vækst og beskæftigelse og europæisk territorialt samarbejde (med
senere ændringer) iværksættes teknisk bistand, innovative aktioner og programmer under målet
om europæisk territorialt samarbejde. Som led heri kan tilskud udbetales direkte fra EU-Kom-
missionen til myndigheder og kompetente institutioner, herunder private institutioner. Da den
danske stat kan være økonomisk ansvarlig i henhold til forordningerne, bemyndiges ministeren
til at kunne foretage eventuelle tilbagebetalinger.

2) Den danske stat er ligeledes økonomisk ansvarlig over for EU-Kommissionen for øvrige
tilskud fra Den Europæiske Fond for Regional Udvikling, Den Europæiske Socialfond og Den
Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen, der videreudbetales til de berørte personer,
kommuner, regioner, statslige myndigheder, organisationer, institutter, selvejende institutioner
(herunder private institutioner), fonde og virksomheder. Ministeren bemyndiges til at kunne fo-
retage eventuelle tilbagebetalinger.

For at sikre et ubetinget krav om tilbagebetaling overfor den projektansvarlige skal er-
hvervsministeren have hjemmel til at kræve en anfordringsgaranti fra den projektansvarlige. For
andre EU-tilskud vil der ved eventuelle udbetalinger af tilskud ved starten af projekter være behov
for tilsvarende garantier.

Tekstanmærkningen er opført første gang på finansloven for 1997 og ændret senest på fi-
nansloven for 2017. Med ændringen i 2017 er tekstanmærkningen udvidet til også at omfatte
udspecificering af fonde, da væksthusene udgør en væsentlig del af tilsagnsmodtagere. Fonde er
i tidligere udgaver henregnet under selvejende institutioner.

Ad tekstanmærkning nr. 120.
Tekstanmærkningen svarer til nr. 120 på finansloven for 2018.
Ved tekstanmærkningen etableres det nødvendige hjemmelsgrundlag for, at det gennem ud-

stedelse af revisionsinstrukser sikres, at revisionen af regnskabsaflæggelsen i selvejende institu-
tioner, herunder foreninger og fonde mv., hvortil Erhvervsministeriet yder tilskud, finder sted i
overensstemmelse med god offentlig revisionsskik (GOR).

Tekstanmærkningen er opført første gang på finansloven for 2014.

Ad tekstanmærkning nr. 121.
Tekstanmærkningen svarer til nr. 121 på finansloven for 2018.
Tekstanmærkningen er optaget med henblik på at tilvejebringe hjemmel til, at erhvervsmini-

steren kan stille statsgaranti for, at Nordsøfonden kan afholde sin andel af de samlede udgifter
til oprydning i forbindelse med nedlukning af anlæg til olie- og gasproduktion (afvikle og bort-
fjerne faste anlæg, herunder platforme og andre indretninger, der anvendes til produktion af olie
og gas).

Staten deltog i forvejen med 20 pct. i en række kulbrintelicencer og indtrådte d. 9. juli 2012
som partner i Dansk Undergrunds Consortium (DUC). Staten skal kunne dokumentere, at Nord-
søfonden er i stand til at afholde sin andel af de samlede udgifter forbundet med nedlukning af
olie- og gasindvindingsaktiviteterne i nuværende og kommende kulbrintelicenser.

Lovgrundlaget for varetagelse af statens deltagelse i kulbrintelicenser er lov nr. 527 af 28.
maj 2014 om Nordsøenheden og Nordsøfonden.

Udgiften på § 08.25.02. Nedlukning af anlæg til olie- og gasproduktion modsvares af en
forøgelse af hensættelserne optaget på § 41.21.01. Statens almindelige beholdningsbevægelser.

Tekstanmærkningen er optaget på finansloven for 2009 under § 29. Klima-, Energi- og
Bygningsministeriet og er overført til § 8. Erhvervsministeriet som følge af ressortoverførsel af
Nordsøfonden og Nordsøenheden.

Ad tekstanmærkning nr. 122.
Tekstanmærkningen svarer til nr. 122 på finansloven for 2018.
Baggrunden for tekstanmærkningen er, at Grøn Omstillingsfond har hjemmel i lov om er-

hvervsfremme og regional udvikling, jf. LBK nr. 820 af 28. juni 2016. Det fremgår af § 9, stk.
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6, at: "De i stk. 1 omhandlede erhvervsudviklingsaktiviteter må ikke virke konkurrenceforvri-
dende i forhold til det private erhvervsliv, herunder må der ikke ydes direkte finansiel støtte til
enkelte erhvervsvirksomheder." Med tekstanmærkningen undtages erhvervsudviklingsaktiviteter,
som Grøn Omstillingsfond har tildelt midler, fra denne bestemmelse, så regioner, regionskom-
muner og kommuner kan medfinansiere aktiviteter under Grøn Omstillingsfond.

Tekstanmærkningen er opført første gang på finansloven for 2014.

Ad tekstanmærkning nr. 124.
Tekstanmærkningen svarer til nr. 124 på finansloven for 2018.
Tekstanmærkningen etablerer en adgang til, at der af indtægterne fra Nordsøfonden fradrages

et beløb til finansiering af Nordsøenhedens udgifter til administration mv. af Nordsøfonden. Be-
løbet fastsættes på de årlige finanslove. Ændringen skyldes Nordsøenhedens omdannelse fra
statslig styrelse til selvejende offentlig virksomhed, som følger af lov nr. 527 af 28. maj. 2014
om Nordsøenheden og Nordsøfonden.

Tekstanmærkningen er opført første gang på finansloven for 2015.

Ad tekstanmærkning nr. 125.
Tekstanmærkningen svarer til nr. 125 på finansloven for 2018.
Tekstanmærkningen giver erhvervsministeren bemyndigelse til at fastsætte regler for admi-

nistrationen af ministeriets tilskudsordninger, herunder for ydelse af tilskud, for regnskab og re-
vision samt for tilbagebetaling, endelighed og afvisning af ansøgninger. Formålet er at sikre en
klar hjemmel for Erhvervsministeriet til at fastsætte sådanne regler. Tekstanmærkningen er ind-
føjet som opfølgning på anbefaling fra Rigsrevisionen i beretning nr. 3/02 "Beretning om satsre-
guleringspuljen".

Tekstanmærkningen er opført første gang på finansloven for 2016.

Ad tekstanmærkning nr. 128.
Tekstanmærkningen svarer til tekstanmærkning nr. 128 på finansloven for 2018 bortset fra

en opdateret lovhenvisning.
Baggrunden for tekstanmærkningen er, at Erhvervsministeriet sammen med tre regioner

(Hovedstaden, Sjælland og Syddanmark) og fem kommuner (København, Roskilde, Odense, Vejle
og Sønderborg) samt Sport Event Denmark har besluttet at søge om dansk værtskab for Grand
Départ, Tour de France. Ved tekstanmærkningen etableres en hjemmel, der supplerer den gæl-
dende erhvervsfremme- og turismelovgivning mv., og som med sikkerhed fastlægger, at kom-
muner kan medvirke til den konkrete gennemførelse af et dansk værtskab for Grand Départ, Tour
de France i 2019 eller senere.

Tekstanmærkningen er optaget første gang på finansloven for 2017.

Ad tekstanmærkning nr. 130.
Tekstanmærkningen svarer til nr. 130 på finansloven for 2018 bortset fra at afgiftsbeløbet er

pl-reguleret.
Tekstanmærkningen giver hjemmel til opkrævning af afgift efter § 10 i lov om vandsektorens

organisering og økonomiske forhold, jf. lov nr. 469 af 12. juni 2009 med senere ændringer, så-
ledes som denne lovs § 10 er ændret ved lov nr. 662 af 8. juni 2017.

Til dækning af omkostninger forbundet med Forsyningssekretariatets drift og opgavevareta-
gelse betaler vandselskaberne årligt afgift. Det samlede afgiftsbeløb fastsættes årligt på en tekst-
anmærkning til finansloven med mulighed for regulering på tillægsbevillingsloven. Afgifterne
opdeles ved opkrævning hos vandselskaberne i en grundafgift og en differentieret afgift.

Vandselskaber, som deltager i den totaløkonomiske benchmarking (vandselskaber med en
årligt debiteret vandmængde over 800.000 m3 samt vandselskaber, som frivilligt deltager i den
totaløkonomiske benchmarking), skal opkræves både grundafgift og differentieret afgift. Vand-
selskaber, som ikke deltager i den totaløkonomiske benchmarking (vandselskaber med en årligt
debiteret vandmængde på højst 800.000 m3), skal derimod kun opkræves en differentieret afgift.
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Grundafgiften udgør samlet 30 pct. af den på finansloven fastsatte afgift, og fordeles ligeligt
mellem de selskaber, som skal betale grundafgift.

Den differentierede afgift, som samlet udgør 70 pct. af den på finansloven fastsatte afgift,
fordeles mellem de vandselskaber, som skal betale den differentierede afgift, afhængigt af stør-
relsen på vandselskabernes årligt debiterede vandmængde.

Afgifterne i finansåret beregnes ud fra selskabernes seneste indberetning af debiteret vand-
mængde til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen.

Tekstanmærkningen er opført første gang på finansloven for 2018.

Ad tekstanmærkning nr. 131.
Tekstanmærkningen er ny.
I forbindelse med Aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre om ini-

tiativer for Danmarks digitale vækst af februar 2018 er det besluttet at etablere en Teknologipagt.
Teknologipagten vil blive betjent af en statslig koordinationsgruppe og et sekretariat der etableres
i tilknytning til Fonden for Entreprenørskab.

Tekstanmærkningen giver Fonden for Entreprenørskab hjemmel til at videredisponere mod-
tagne statsmidler som tilskud til eksterne parter i forbindelse med aktiviteter, der understøtter
Teknologipagtens formål.

Fonden for Entreprenørskabs tilskudsforvaltning sker på baggrund af opstillede tildelingskri-
terier og efter annoncering om tilskudsmuligheden for eksterne parter.

Fonden er omfattet af lov om offentlighed i forvaltningen og forvaltningsloven. Endvidere
kan Rigsrevisor kræve Foreningens regnskaber til gennemgang efter rigsrevisorlovens § 4, stk.
1, nr. 2.

Fonden for Entreprenørskabs afgørelser og udvælgelse af tilskudsmodtagere er endelige og
kan ikke påklages til anden administrativ myndighed.
 
Ad tekstanmærkning nr. 132.

Tekstanmærkningen er ny.
I forbindelse med Aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre om ini-

tiativer for Danmarks digitale vækst af februar 2018 er det besluttet at etablere et offentligt-privat
partnerskab - Digital Hub Denmark. Partnerskabet er etableret som en ideel forening og består
af Erhvervsministeriet, Udenrigsministeriet, Uddannelses- og Forskningsministeriet, Dansk Indu-
stri, Dansk Erhverv og Finans Danmark.

Tekstanmærkningen giver foreningen Digital Hub Denmark hjemmel til at videredisponere
modtagne statsmidler som tilskud til eksterne parter i forbindelse med aktiviteter, der understøtter
foreningens formål.

Foreningens tilskudsforvaltning sker på baggrund af opstillede tildelingskriterier og efter an-
noncering om tilskudsmuligheden for eksterne parter.

Foreningen er omfattet af lov om offentlighed i forvaltningen og forvaltningsloven. Endvidere
kan Rigsrevisor kræve Fondens regnskaber til gennemgang efter rigsrevisorlovens § 4, stk. 1, nr.
2.

Foreningens afgørelser og udvælgelse af tilskudsmodtagere er endelige og kan ikke påklages
til anden administrativ myndighed.

Ad tekstanmærkning nr. 133.
Tekstanmærkningen er ny.
Erhvervsministeren kan i henhold til § 2 i møntloven (lov nr. 817 af 21. december 1988) efter

forhandling med Danmarks Nationalbank lade præge og udstede mønter, herunder mønter til
særlige lejligheder. Disse "erindringsmønter" udstedes fortrinsvis i forbindelse med nationale be-
givenheder, særligt inden for kongehuset. Til erhvervsministerens fordeling henstår i alt 9,5 mio.
kr., der hidrører fra erindringsmønten i anledning af Regentparrets guldbryllup.

Tekstanmærkningens stk. 1 angiver til hvilke initiativer og med hvilke beløb erhvervsmini-
steren bemyndiges til at fordele disse 9,5 mio. kr.



136 § 8.

Tekstanmærkningens stk. 2 indeholder bemyndigelse for erhvervsministeren til at fastsætte
nærmere regler for administration af den del af de 9,5 mio. kr., som ifølge stk. 1 indgår i en pulje
i regi af Rådet for Samfundsansvar og Verdensmål, og hvorfra midlerne viderefordeles efter an-
søgning.

Tekstanmærkningen optages på tillægsbevillingsloven for 2018 i henhold til akt. 147 af 21.
juni 2018. Der henvises til nævnte aktstykke.
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