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§ 29. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet

A. Oversigter.

Realøkonomisk oversigt:
Mio. kr. Nettotal Udgift Indtægt

Udgifter under delloft for driftsudgifter ............................... 1.629,9 5.337,3 3.707,4
Udgifter uden for udgiftsloft ................................................. 1.044,5 1.057,0 12,5

Heraf anlægsbudget ....................................................... 901,4 913,9 12,5
Indtægtsbudget ....................................................................... 534,7 0,2 534,9

Fællesudgifter ........................................................................................... 97,0 0,7
29.11. Centralstyrelsen ............................................................................... 97,0 0,7

Energi ......................................................................................................... 2.832,2 682,2
29.21. Fællesudgifter .................................................................................. 439,9 662,0
29.22. Forskning og udvikling ................................................................... 385,7 -
29.23. Efterforskning og indvinding af energi m.m. ................................ - 7,7
29.24. Udnyttelse af vedvarende energi og energibesparelser ................. 692,9 12,5
29.25. Tilskud til begrænsning af kuldioxid (CO2) ................................. 1.254,6 -
29.27. International miljøstøtte .................................................................. 16,5 -
29.28. Byggeri mv. .................................................................................... 42,6 -

Meteorologi ............................................................................................... 380,5 193,7
29.31. Meteorologi ..................................................................................... 380,5 193,7

Geologisk forskning og undersøgelser ................................................... 316,0 183,2
29.41. Geologisk forskning og undersøgelser ........................................... 316,0 183,2

Bygninger .................................................................................................. 2.768,8 3.195,0
29.51. Fællesudgifter .................................................................................. 209,3 190,5
29.52. Kontorbygninger mv. ...................................................................... 793,8 870,1
29.53. Uddannelses- og forskningsbygninger ........................................... 1.765,7 2.134,4

Artsoversigt:
Driftsposter ................................................................................................. 2.591,0 4.016,5
Interne statslige overførsler ....................................................................... 16,6 44,3
Øvrige overførsler ...................................................................................... 2.396,9 181,2
Finansielle poster ....................................................................................... 1.390,0 12,8
Kapitalposter ............................................................................................... - -
Aktivitet i alt .............................................................................................. 6.394,5 4.254,8
Forbrug af videreførsel .............................................................................. -100,0 -
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Årets resultat .............................................................................................. - -
Nettostyrede aktiviteter .............................................................................. -3.700,8 -3.700,8
Bevilling i alt ............................................................................................. 2.593,7 554,0

B. Bevillinger.

 Udgift Indtægt
——— Mio. kr. ———

 Fællesudgifter

29.11. Centralstyrelsen
01. Departementet (Driftsbev.) ..................................................... 90,7 -
03. Monitorering og rapportering af optaget CO2 i jorde og sko-

ve (Reservationsbev.) .............................................................. 5,6 -

 Energi

29.21. Fællesudgifter
01. Energistyrelsen (Driftsbev.) .................................................... 289,9 -
02. Energitilsynet (Driftsbev.) ...................................................... - -
03. Energiklagenævnet (Driftsbev.) .............................................. 6,0 -
04. Salg af CO2-kvoter ................................................................. 0,2 527,2
05. Indtægter ved overskridelse af CO2-udledningstilladelser .... - -
06. Salg af CO2-kreditter ............................................................. - -
07. Klimarådet (Driftsbev.) ........................................................... 9,0 -

29.22. Forskning og udvikling
01. Tilskud til energiforskning (Reservationsbev.) ...................... 385,7 -
02. Green Labs DK (Reservationsbev.) ....................................... - -

29.23. Efterforskning og indvinding af energi m.m.
01. Koncessionsafgifter mv. ......................................................... - -
02. Olierørledningsafgift mv. ........................................................ - -
03. Gebyrindtægter i forbindelse med udbudsrunder .................. - 1,3
04. Overskudsdeling ved statsdeltagelse i Nordsøaktiviteter ...... - -
06. Koncessionsafgift fra Akzo Nobel Salt A/S .......................... - 6,4

29.24. Udnyttelse af vedvarende energi og energibesparelser
01. Udnyttelse af vedvarende energi og andre energiøkonomiske

projekter (tekstanm. 112) (Reservationsbev.) ........................ 4,2 -
06. Fremme af varmepumper (Reservationsbev.) ........................ - -
08. Forsøgsordning for elbiler (tekstanm. 104 og 108) (Reserva-

tionsbev.) ................................................................................. 5,1 -
09. Understøttelse af energibesparelser i staten (Reservations-

bev.) ......................................................................................... - -
10. Pulje til skrotningspræmie for oliefyr (Reservationsbev.) .... - -
11. Center for Energibesparelser (Reservationsbev.) ................... - -
13. Videncenter for energibesparelser i bygninger (Reservations-

bev.) ......................................................................................... 5,2 -
14. Infrastruktur til transport (tekstanm. 115) (Reservationsbev.) 22,9 -
15. Etablering af partnerskabssamarbejde med kommuner (Re-
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servationsbev.) ........................................................................ 10,0 -
16. Geotermi og store varmepumper (Reservationsbev.) ............ 10,1 -
17. Bølgekraftprojekter (Reservationsbev.) .................................. 12,2 -
18. Energieffektiviseringsindsats (Reservationsbev.) ................... 25,1 -
19. Vedvarende energi til proces (Reservationsbev.) .................. 340,6 -
20. Industriel kraftvarme (Lovbunden) ........................................ 153,4 -
21. Biogas (til transport og proces) (Lovbunden) ....................... 44,9 -
23. Store varmepumper til fjernvarme (tekstanm. 117) (Reserva-

tionsbev.) ................................................................................. 26,7 -
24. National ordning for geotermi (tekstanm. 118) (Reservations-

bev.) ......................................................................................... 32,5 12,5

29.25. Tilskud til begrænsning af kuldioxid (CO2)
02. Tilskud til dækning af kuldioxidafgift i visse virksomheder

(Lovbunden) ............................................................................ 1,0 -
03. Tilskud til energibesparelser i erhvervsvirksomheder (tekst-

anm. 116) (Reservationsbev.) ................................................. 10,1 -
05. Elproduktionstilskud (Lovbunden) ......................................... - -
08. Pulje til målrettet lempelse af PSO for el-intensive virksom-

heder (Lovbunden) .................................................................. 181,2 -
09. Tilskud til opgradering eller rensning af biogas (Lovbunden) 143,1 -
10. Udgifter til el-PSO (Anlægsbev.) ........................................... 881,0 -
11. Reserve til yderligere PSO-lempelser mv. ............................. - -
79. Energireserve (Reservationsbev.) ........................................... 38,2 -

29.27. International miljøstøtte
01. Miljøstøtte til Østeuropa og CO2-kreditter (tekstanm. 101)

(Reservationsbev.) ................................................................... - -
02. Klimastøtte til Arktis mv. (tekstanm. 101) (Reservationsbev.) 16,5 -
03. Klimaprojekter i udviklingslande (tekstanm. 101) (Reserva-

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

29.28. Byggeri mv.
01. Byggeri (Reservationsbev.) .................................................... 17,1 -
02. Statens Byggeforskningsinstitut (Reservationsbev.) .............. 25,5 -

 Meteorologi

29.31. Meteorologi
01. Danmarks Meteorologiske Institut (tekstanm. 2, 102 og 114)

(Driftsbev.) .............................................................................. 140,4 -
02. Tilskud til internationale organisationer (Reservationsbev.) . 53,0 -
03. ICAO-aktiviteter i Grønland ................................................... - -
04. Danmarks Meteorologiske Institut, indtægter ........................ - 6,6
06. ICAO-aktiviteter i Grønland (Reservationsbev.) ................... - -

Geologisk forskning og undersøgelser

29.41. Geologisk forskning og undersøgelser
01. De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og

Grønland - GEUS (tekstanm. 103) (Statsvirksomhed) .......... 132,8 -
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 Bygninger

29.51. Fællesudgifter
01. Bygningsstyrelsen (Statsvirksomhed) ..................................... 18,8 -

29.52. Kontorbygninger mv.
01. Ejendomsvirksomhed vedrørende kontorbygninger mv.

(Statsvirksomhed) ................................................................... -75,7 -
02. Udvikling og opretning af Christianiaområdet (tekstanm. 5)

(Anlægsbev.) ........................................................................... 0,4 -
03. Vedligeholdelse og drift af Christianiaområdet (Driftsbev.) . -1,0 -
04. Etablering af nye arkiver til Rigsarkivet mv. som OPP-pro-

jekt (Statsvirksomhed) ............................................................ - -
05. OPP-aftaler som finansiel leasing (Statsvirksomhed) ........... - -

29.53. Uddannelses- og forskningsbygninger
01. Ejendomsvirksomhed vedrørende uddannelses- og forsk-

ningsbygninger (Statsvirksomhed) ......................................... -477,9 -
02. Bygherreforpligtelser (Reservationsbev.) ............................... 9,2 -
03. Særlige anlægsopgaver (Anlægsbev.) .................................... - -
04. Udlån vedrørende ejendomme (administreret af Statens Ad-

ministration) ............................................................................ - -

C. Tekstanmærkninger.

Dispositionsrammer mv.

Nr. 2. ad 29.31.01.
Klima-, energi- og bygningsministeren bemyndiges til i overensstemmelse med de af For-

skeruddannelsesrådet udarbejdede retningslinjer at lade Danmarks Meteorologiske Institut indgå
flerårige aftaler om samfinansiering af kandidatstipendier.

Nr. 5. ad 29.52.02.
Klima-, energi- og bygningsministeren bemyndiges til over for relevante penge- eller real-

kreditinstitutter at stille garanti for Fonden Fristaden Christianias optagelse af lån med henblik
på køb af bygninger og arealer. Der kan stilles garanti for op til 100 pct. af optagne lån.

Stk. 2. For Fonden Fristaden Christianias optagelse af lån med henblik på genopretning af
fæstningsanlæg og statsbygninger kan der stilles garanti for op til 80 pct. af optagne lån.

Stk. 3. Den samlede garantistillelse kan maksimalt udgøre 275 mio. kr., dog maksimalt 6.000
kr. pr. etagemeter for 41.006 etagemeter og 4.000 kr. pr. etagemeter for genopretning af Fredens
Ark på 7.134 etagemeter.

Materielle bestemmelser.

Nr. 101. ad 29.27.01., 29.27.02. og 29.27.03.
Klima- energi- og bygningsministeren bemyndiges til i kontrakt eller tilsagnsskrivelse at

fastlægge vilkår for tilsagn om tilskud samt for hvilken dokumentation, tilskudsmodtager skal
fremlægge for tilskuddets anvendelse. Klima-, energi- og bygningsministeren kan herunder fast-
sætte bestemmelser om budgetter, kontrol og tilsyn, regnskaber, revision og rapportering vedrø-
rende tilskudsberettigede aktiviteter. Der kan stilles krav om, at tilskuddet anvises til bank eller
andet pengeinstitut.
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Stk. 2. Udbetaling af tilskud er betinget af, at tilskudsmodtager fremlægger fornøden doku-
mentation for afholdelsen af de tilskudsberettigede udgifter. Det er en betingelse for udbetaling,
at projektet gennemføres i overensstemmelse med de af klima-, energi- og bygningsministeren
stillede tilsagnsvilkår.

Stk. 3. Tilsagnsmodtageren er forpligtet til at underrette klima-, energi- og bygningsministe-
ren om ethvert forhold, der har betydning for meddelelse af tilsagn og udbetaling af tilskud eller
for klima-, energi- og bygningsministerens kontrol med, at fastsatte vilkår overholdes.

Stk. 4. Klima-, energi- og bygningsministeren kan bestemme, at tilsagn om tilskud helt eller
delvis bortfalder, eller at et tilskud, der er udbetalt, helt eller delvis skal tilbagebetales, hvis an-
søgeren ikke har opfyldt vilkårene for tilsagnet eller de forhold, hvorpå tilsagnet er givet, ændres.

Nr. 102. ad 29.31.01.
Uanset overførelse pr. 1. august 1981 af Forsvarets Vejrtjeneste fra Forsvarsministeriet til

Transport- og Energiministeriet og efterfølgende til Klima-, Energi- og Bygningsministeriet er
civile funktionærer, der d. 31. juli 1981 var ansat i pensionsberettigende stillinger, og som stadig
er ansat i Vejrtjenesten under Klima-, Energi- og Bygningsministeriet, uden at ansættelsen har
været afbrudt, fortsat omfattet af lov om pensionering af civilt personel mv. i forsvaret. Tilsva-
rende gælder med hensyn til overførsel pr. 1. januar 1990 af civilt personel fra Forsvarsministeriet
til DMI.

Nr. 103. ad 29.41.01.
Civile funktionærer, håndværkere og arbejdere, der d. 31. marts 1973 var ansat i Søkortar-

kivet i pensionsberettigede stillinger, og som har været ansat ved Farvandsvæsenets søkortpro-
duktion, ved Kort- og Matrikelstyrelsen, De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark
og Grønland og Miljøministeriets Center for Koncernforvaltning, uden at ansættelsen har været
afbrudt, er omfattet af civilarbejderloven.

Stk. 2. Civile funktionærer, håndværkere og arbejdere, der d. 31. december 1988 var ansat
på Geodætisk Institut i pensionsberettigede stillinger, og som har været ansat under By- og Bo-
ligministeriets ressort, ved Kort- og Matrikelstyrelsen, De Nationale Geologiske Undersøgelser
for Danmark og Grønland og Miljøministeriets Center for Koncernforvaltning, uden at ansættel-
sen har været afbrudt, er omfattet af civilarbejderloven.

Nr. 104. ad 29.24.08.
Klima-, energi- og bygningsministeren bemyndiges til at meddele tilsagn om støtte til forsøg

med elbiler og plug-in hybridbiler i afgrænsede flåder af køretøjer. Forsøgsordningen admini-
streres som en åben tilskudsordning, hvor alle relevante aktører kan indsende ansøgning.

Stk. 2. Klima-, energi, og bygningsministeren fastsætter kriterier for støtte, der bl.a. skal
sikre, at der sker en afprøvning og erfaringsindsamling vedrørende blandt andet tekniske, orga-
nisatoriske, økonomiske og miljømæssige aspekter ved anvendelse af elbiler og evt. plug-in hy-
bridbiler i praksis samt vedrørende forsyning med elektricitet som drivmiddel.

Stk. 3. Klima-, energi- og bygningsministeren bemyndiges til at fastsætte nærmere regler for
ordningens gennemførelse, herunder regler for administration af ordningen. Klima-, energi- og
bygningsministeren kan herunder fastsætte bestemmelser om ansøgning og udvælgelse af til-
skudsmodtagere og om udbetaling af tilskud, herunder a conto udbetaling, kontrol, regnskab og
revision, klageadgang mv. samt tilbagebetaling af uberettigede tilskud, herunder betaling af renter.

Nr. 108. ad 29.24.08.
En person, der får stillet en elbil eller plug-in hybridbil til rådighed til privat benyttelse i en

forsøgsperiode på maksimalt seks måneder, er ikke skattepligtig af privat rådighed over den på-
gældende elbil eller plug-in hybridbil efter statsskattelovens og ligningslovens bestemmelser
herom, såfremt elbilen eller plug-in hybridbilen er stillet til rådighed som led i forsøgsordning
for elbiler, jf. BEK nr. 1142 af 28. november 2008 om statstilskud til forsøgsordning for elbiler,
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med senere ændringer for så vidt angår muligheden for, at der som led i forsøgsordningen også
vil kunne inddrages erfaringer med plug-in-hybrid biler.

Stk. 2. Skattefritagelsen ophører, såfremt tilskud bortfalder helt eller delvist i henhold til be-
kendtgørelsens § 10. Det sker fra tidspunktet for Energistyrelsens afgørelse herom, jf. dog stk.
3.

Stk. 3. Skattefritagelsen bortfalder fra tidspunktet for forsøgsperiodens start, hvis tilskuddet
bortfalder helt eller delvist i henhold til stk. 2, og elbilen/plug-in hybridbilen er stillet til rådighed
som led i et ansættelsesforhold for en ansat direktør eller anden medarbejder med væsentlig ind-
flydelse på egen aflønningsform.

Nr. 112. ad 29.24.01.
Klima-, energi- og bygningsministeren bemyndiges til at fastsætte regler vedrørende regnskab

og revision for Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi.

Nr. 114. ad 29.31.01.
Danmarks Meteorologiske Institut kan opkræve et rykkergebyr på 100 kr. for erindringsskri-

velser vedrørende inddrivelse af tilgodehavender.

Nr. 115. ad 29.24.14.
Klima-, energi- og bygningsministeren bemyndiges til at fastsætte kriterier for og meddele

tilsagn om støtte til etablering og administration af strategiske partnerskaber for el, gas og brint
til transport. Støtten omfatter herunder nødvendige omkostninger til infrastruktur, køretøjer samt
andre nødvendige projektomkostninger.

Stk. 2. Klima-, energi- og bygningsministeren kan fastsætte nærmere regler om tilskudsord-
ningens gennemførelse og administration herunder regler for afgrænsning af de tilskudsberetti-
gede foranstaltninger og aktiviteter, støttemodtagere, ansøgningens form, opgørelse og beregning
af støtteberettigede omkostninger, vilkår og evt. loft for tilskud, udvælgelse og prioritering af
tilskudsmodtagere, regler om oplysningspligt og dokumentation, herunder dokumentation for ud-
gifter til det ansøgte, bortfald og tilbagebetaling af tilskud ved manglende overholdelse af vilkår,
herunder renter, tilskuddets størrelse og udbetaling af tilskud.

Stk. 3. Klima-, energi- og bygningsministeren kan fastsætte nærmere regler om tilskudsord-
ningens tilsyn, kontrol, regnskab, revision og klageadgang mv..

Stk. 4. Klima-, energi- og bygningsministeren fastsætter tidspunktet for tilskudsordningens
ikrafttræden.

Nr. 116. ad 29.25.03.
Klima-, energi- og bygningsministeren bemyndiges til at meddele tilsagn om tilskud til me-

rinvesteringen i forbindelse med etablering af miljø- og energirigtige væksthuse i gartnerier.
Stk. 2. Klima-, energi- og bygningsministeren kan fastsætte nærmere regler om tilskudsord-

ningens gennemførelse, herunder regler for administrationen af ordningen. Klima-, energi- og
bygningsministeren kan herunder fastsætte bestemmelser om afgrænsningen af tilskudsberettigede
foranstaltninger og aktiviteter, tilskudsgrundlag, tilskudsprocenter, andre vilkår for tilskud, til-
skudsberettigelse, tilskuddets størrelse og beregning, ansøgning, oplysningspligt, meddelelse,
bortfald af tilskud, udbetaling af tilskud, herunder á conto udbetaling, kontrol, regnskab og revi-
sion, klageadgang mv., tilskudsordningens ikrafttræden samt tilbagebetaling af uberettigede til-
skud, herunder betaling af renter.

Nr. 117. ad 29.24.23.
Klima-, energi- og bygningsministeren bemyndiges til at etablere og fastsætte kriterier for

en støtteordning til pilotprojekter med henblik på at fremme storskala varmepumper i fjernvar-
meforsyningen.

Stk. 2. Ministeren kan fastsætte nærmere regler for støtteordningens gennemførelse og ad-
ministration, herunder regler og vilkår for ordningens etablering, funktion, struktur og nedlukning.
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Stk. 3. Ministeren kan fastsætte nærmere regler for deltagelse i ordningen, herunder for an-
søgningernes form, behandling af ansøgning, betingelser for støtte, udvælgelse og prioritering af
projekter, opgørelse og beregning af støtte, om udarbejdelse af statusrapporter og videndeling,
udbetaling af støtte, regler om oplysningspligt og dokumentation, herunder dokumentation for
udgifter anmeldt til ordningen, bortfald og tilbagebetaling af støtte ved manglende overholdelse
af vilkår, herunder renter.

Stk. 4. Klima-, energi- og bygningsministeren kan fastsætte nærmere regler for tilsyn, kontrol
med støtteordningen, regnskab, revision og klageadgang mv.

Stk. 5. Klima-, energi- og bygningsministeren fastsætter tidspunktet for støtteordningens
ikrafttræden.

Nr. 118. ad 29.24.24.
Klima-, energi- og bygningsministeren bemyndiges til at etablere og fastsætte kriterier for

en national ordning for geotermi, herunder etablering af et ekspertpanel.
Stk. 2. Klima-, energi- og bygningsministeren kan fastsætte nærmere regler for geotermiord-

ningens gennemførelse og administration, herunder regler og vilkår for ordningens etablering,
funktion, struktur og nedlukning. Klima-, energi- og bygningsministeren bemyndiges ligeledes til
at fastsætte regler for deltagelse i ordningen. Det er frivilligt at deltage i geotermiordningen.
Deltagelse i ordningen kræver betaling af en præmie for risikoafdækning af en geotermiboring.
I tilfælde af en fejlslagen boring vil det være muligt at få tilbagebetalt en stor del af den faktiske
boreomkostning, idet der dog sættes et loft over den maksimale udbetaling. Klima-, energi- og
bygningsministeren kan fastsætte regler om betaling for deltagelse i ordningen.

Stk. 3. Klima-, energi- og bygningsministeren kan fastsætte nærmere regler om ordningens
tilsyn, kontrol, regnskab, revision og klageadgang mv.

Stk. 4. Klima-, energi- og bygningsministeren fastsætter tidspunktet for geotermiordningens
ikrafttræden.
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Ministeriet varetager opgaver inden for:

Klima-, Energi- og Bygningsministeriets virksomhed er fastlagt i national lovgivning og i
EU-retsakter. For specifikke bestemmelser henvises til anmærkningerne til de enkelte hovedkonti.

Flerårsbudget:
Mio. kr. 2012 2013 2014 F 2016 2017 2018

Udgifter under delloft for driftsudgifter:

Nettotal ....................................................... 629,1 838,8 1.332,6 1.629,9 1.072,3 1.085,7 974,2
Udgift ......................................................... 4.417,9 4.676,1 5.005,4 5.337,3 4.847,6 4.956,4 4.837,0
Indtægt ....................................................... 3.788,8 3.837,3 3.672,8 3.707,4 3.775,3 3.870,7 3.862,8

Specifikation af nettotal:

Fællesudgifter ........................................... 107,0 96,1 100,8 96,3 94,6 89,2 87,4
29.11. Centralstyrelsen ............................. 107,0 96,1 100,8 96,3 94,6 89,2 87,4

Energi ........................................................ 806,1 967,7 1.366,8 1.640,6 1.213,4 1.284,0 1.186,4
29.21. Fællesudgifter ................................ 201,4 248,6 270,6 304,9 237,2 208,7 191,0
29.22. Forskning og udvikling ................. 435,8 402,6 382,1 385,7 62,6 57,1 57,1
29.24. Udnyttelse af vedvarende ener-

gi og energibesparelser ................. 43,4 235,1 640,9 660,4 565,9 540,5 541,2
29.25. Tilskud til begrænsning af kul-

dioxid (CO2) ................................. 136,1 96,7 13,0 230,5 289,2 419,8 343,1
29.27. International miljøstøtte ................ -75,3 -59,3 16,3 16,5 16,5 16,5 16,5
29.28. Byggeri mv. ................................... 64,5 43,9 43,9 42,6 42,0 41,4 37,5

Meteorologi ............................................... 181,5 162,1 171,6 186,8 195,7 208,3 201,7
29.31. Meteorologi ................................... 181,5 162,1 171,6 186,8 195,7 208,3 201,7

Geologisk forskning og undersøgelser ... 138,4 143,9 134,5 132,8 130,3 119,1 116,1
29.41. Geologisk forskning og under-

søgelser .......................................... 138,4 143,9 134,5 132,8 130,3 119,1 116,1

Bygninger .................................................. -603,8 -531,0 -441,1 -426,6 -561,7 -614,9 -617,4
29.51. Fællesudgifter ................................ 21,1 19,6 17,7 18,8 16,6 16,3 16,0
29.52. Kontorbygninger mv. .................... -230,5 -217,4 -183,6 -76,7 -109,0 -136,4 -138,5
29.53. Uddannelses- og forsknings-

bygninger ....................................... -394,4 -333,3 -275,2 -368,7 -469,3 -494,8 -494,9

Udgifter uden for udgiftsloft:

Nettotal ....................................................... 1.145,2 813,9 0,4 1.044,5 1.131,2 1.844,4 1.869,3
Udgift ......................................................... 1.196,5 818,0 6,0 1.057,0 1.160,5 1.856,9 1.881,8
Indtægt ....................................................... 51,4 4,1 5,6 12,5 29,3 12,5 12,5

Specifikation af nettotal:

Energi ........................................................ - - - 1.044,1 1.130,7 1.843,9 1.868,8
29.24. Udnyttelse af vedvarende ener-

gi og energibesparelser ................. - - - 20,0 21,0 19,0 -
29.25. Tilskud til begrænsning af kul-

dioxid (CO2) ................................. - - - 1.024,1 1.109,7 1.824,9 1.868,8

Bygninger .................................................. 1.145,2 813,9 0,4 0,4 0,5 0,5 0,5
29.52. Kontorbygninger mv. .................... -47,2 0,5 0,4 0,4 0,5 0,5 0,5
29.53. Uddannelses- og forsknings-

bygninger ....................................... 1.192,3 813,4 - - - - -

- Klimaområdet
- Energiområdet
- Meteorologi
- Geologisk forskning og undersøgelser
- Bygninger
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Indtægtsbudget:

Nettotal ....................................................... 5.896,3 566,3 488,2 534,7 627,5 849,4 898,7
Udgift ......................................................... 0,1 202,5 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2
Indtægt ....................................................... 5.896,3 768,8 488,4 534,9 627,7 849,6 898,9

Specifikation af nettotal:

Energi ........................................................ 5.896,3 566,3 488,2 534,7 627,5 849,4 898,7
29.21. Fællesudgifter ................................ 12,2 503,8 478,7 527,0 620,5 842,5 891,8
29.23. Efterforskning og indvinding

af energi m.m. ............................... 5.884,1 62,5 9,5 7,7 7,0 6,9 6,9

Klima-, Energi- og Bygningsministeriet består af departementet, Energistyrelsen, GEUS,
DMI, Bygningsstyrelsen, Energiklagenævnet, Energitilsynet og Klimarådet.
Arbejdsdelingen og samarbejdet mellem departementet og institutionerne er tilrettelagt således,
at ministeriet fungerer i en koncernstruktur. Ministeriets institutioner er kontraktstyrede med re-
sultatkontrakter og direktørkontrakter. Yderligere oplysninger om Klima-, Energi- og Bygnings-
ministeriet kan findes på www.kebmin.dk.

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

Udgifter under delloft for driftsudgifter: 29.11.01. Departementet (Driftsbev.)  
29.11.03. Monitorering og rapportering af optaget

CO2 i jorde og skove (Reservationsbev.)  
29.21.01. Energistyrelsen (Driftsbev.)  
29.21.02. Energitilsynet (Driftsbev.)  
29.21.03. Energiklagenævnet (Driftsbev.)  
29.21.07. Klimarådet (Driftsbev.)  
29.22.01. Tilskud til energiforskning

(Reservationsbev.)  
29.22.02. Green Labs DK (Reservationsbev.)  
29.24.01. Udnyttelse af vedvarende energi og an-

dre energiøkonomiske projekter (tekst-
anm. 112) (Reservationsbev.)  

29.24.06. Fremme af varmepumper
(Reservationsbev.)  

29.24.08. Forsøgsordning for elbiler (tekstanm. 104
og 108) (Reservationsbev.)  

29.24.09. Understøttelse af energibesparelser i sta-
ten (Reservationsbev.)  

29.24.10. Pulje til skrotningspræmie for oliefyr
(Reservationsbev.)  

29.24.11. Center for Energibesparelser
(Reservationsbev.)  

29.24.13. Videncenter for energibesparelser i byg-
ninger (Reservationsbev.)  

29.24.14. Infrastruktur til transport (tekstanm. 115)
(Reservationsbev.)  

29.24.15. Etablering af partnerskabssamarbejde
med kommuner (Reservationsbev.)  

29.24.16. Geotermi og store varmepumper
(Reservationsbev.)  

29.24.17. Bølgekraftprojekter (Reservationsbev.)  
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 29.24.18. Energieffektiviseringsindsats
(Reservationsbev.)  

29.24.19. Vedvarende energi til proces
(Reservationsbev.)  

29.24.20. Industriel kraftvarme (Lovbunden)  
29.24.21. Biogas (til transport og proces)

(Lovbunden)  
29.24.23. Store varmepumper til fjernvarme (tekst-

anm. 117) (Reservationsbev.)  
29.25.02. Tilskud til dækning af kuldioxidafgift i

visse virksomheder (Lovbunden)  
29.25.03. Tilskud til energibesparelser i erhvervs-

virksomheder (tekstanm. 116)
(Reservationsbev.)  

29.25.05. Elproduktionstilskud (Lovbunden)  
29.25.08. Pulje til målrettet lempelse af PSO for

el-intensive virksomheder (Lovbunden)  
29.25.11. Reserve til yderligere PSO-lempelser

mv.  
29.25.79. Energireserve (Reservationsbev.)  
29.27.01. Miljøstøtte til Østeuropa og CO2-kredit-

ter (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)  
29.27.02. Klimastøtte til Arktis mv. (tekstanm.

101) (Reservationsbev.)  
29.27.03. Klimaprojekter i udviklingslande (tekst-

anm. 101) (Reservationsbev.)  
29.28.01. Byggeri (Reservationsbev.)  

 29.28.02. Statens Byggeforskningsinstitut
(Reservationsbev.)  

29.31.01. Danmarks Meteorologiske Institut (tekst-
anm. 2, 102 og 114) (Driftsbev.)  

29.31.02. Tilskud til internationale organisationer
(Reservationsbev.)  

29.31.03. ICAO-aktiviteter i Grønland  
29.31.04. Danmarks Meteorologiske Institut, ind-

tægter  
29.31.06. ICAO-aktiviteter i Grønland

(Reservationsbev.)  
29.41.01. De Nationale Geologiske Undersøgelser

for Danmark og Grønland - GEUS
(tekstanm. 103) (Statsvirksomhed)  

29.51.01. Bygningsstyrelsen (Statsvirksomhed)  
29.52.01. Ejendomsvirksomhed vedrørende kontor-

bygninger mv. (Statsvirksomhed)  
29.52.03. Vedligeholdelse og drift af Christiania-

området (Driftsbev.)  
29.52.04. Etablering af nye arkiver til Rigsarkivet

mv. som OPP-projekt (Statsvirksomhed)  
29.52.05. OPP-aftaler som finansiel leasing

(Statsvirksomhed)  
29.53.01. Ejendomsvirksomhed vedrørende uddan-

nelses- og forskningsbygninger
(Statsvirksomhed)  
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29.53.02. Bygherreforpligtelser (Reservationsbev.)  

Udgifter uden for udgiftsloft: 29.24.24. National ordning for geotermi (tekstanm.
118) (Reservationsbev.)  

29.25.09. Tilskud til opgradering eller rensning af
biogas (Lovbunden)  

29.25.10. Udgifter til el-PSO (Anlægsbev.)  
29.52.02. Udvikling og opretning af Christianiaom-

rådet (tekstanm. 5) (Anlægsbev.)  
29.53.03. Særlige anlægsopgaver (Anlægsbev.)  
29.53.04. Udlån vedrørende ejendomme (admini-

streret af Statens Administration)  

Indtægtsbudget: 29.21.04. Salg af CO2-kvoter  
29.21.05. Indtægter ved overskridelse af CO2-ud-

ledningstilladelser  
29.21.06. Salg af CO2-kreditter  
29.23.01. Koncessionsafgifter mv.  
29.23.02. Olierørledningsafgift mv.  
29.23.03. Gebyrindtægter i forbindelse med ud-

budsrunder  
29.23.04. Overskudsdeling ved statsdeltagelse i

Nordsøaktiviteter  
29.23.06. Koncessionsafgift fra Akzo Nobel Salt

A/S  

Artsoversigt:
Mio. kr. 2012 2013 2014 F 2016 2017 2018

Bevilling i alt ............................................. -4.248,0 952,0 644,8 2.039,7 1.576,0 2.080,7 1.944,8
Årets resultat .............................................. 144,4 157,0 - - - - -
Forbrug af videreførsel .............................. -18,4 -22,6 200,0 100,0 - - -

Aktivitet i alt .............................................. -4.122,0 1.086,4 844,8 2.139,7 1.576,0 2.080,7 1.944,8
Udgift ..................................................... 5.614,5 5.696,5 5.011,6 6.394,5 6.008,3 6.813,5 6.719,0
Indtægt ................................................... 9.736,5 4.610,1 4.166,8 4.254,8 4.432,3 4.732,8 4.774,2

Specifikation af aktivitet i alt:
Driftsposter:

Udgift ..................................................... 2.521,8 2.604,0 2.510,5 2.591,0 2.428,5 2.415,7 2.376,5
Indtægt ................................................... 3.559,3 4.124,4 3.938,9 4.016,5 4.194,6 4.492,4 4.533,1

Interne statslige overførsler:
Udgift ..................................................... 36,7 29,1 28,8 16,6 16,6 16,6 16,6
Indtægt ................................................... 65,0 52,9 43,5 44,3 38,2 38,4 38,6

Øvrige overførsler:
Udgift ..................................................... 1.737,2 1.677,5 1.087,6 2.396,9 2.130,1 2.956,9 2.901,9
Indtægt ................................................... 6.105,3 429,1 183,4 181,2 186,7 189,2 189,7

Finansielle poster:
Udgift ..................................................... 1.316,5 1.385,0 1.377,7 1.390,0 1.416,3 1.424,3 1.424,0
Indtægt ................................................... 6,8 0,1 1,0 12,8 12,8 12,8 12,8

Kapitalposter:
Udgift ..................................................... 2,3 1,0 7,0 - 16,8 - -
Indtægt ................................................... - 3,7 - - - - -
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Standardkontooversigt:
Mio. kr. 2012 2013 2014 F 2016 2017 2018

Driftsposter ................................................. -1.037,5 -1.520,4 -1.428,4 -1.425,5 -1.766,1 -2.076,7 -2.156,6
11. Salg af varer ....................................... 3.340,9 3.920,3 3.787,1 3.848,6 4.019,1 4.323,2 4.376,9
13. Kontrolafgifter og gebyrer ................. 104,1 100,1 108,0 118,7 120,4 119,3 118,2
16. Husleje, leje af arealer, leasing .......... 114,7 91,0 93,1 87,9 87,4 86,9 86,5
18. Lønninger / personaleomkostninger ... 727,3 722,1 747,6 771,3 734,6 709,8 693,0
19. Fradrag for anlægsløn ......................... -3,0 -2,8 -2,8 -1,4 - - -
20. Af- og nedskrivninger ........................ 114,2 42,5 35,6 32,7 36,1 39,5 37,2
21. Andre driftsindtægter .......................... 114,3 103,9 43,8 49,2 55,1 49,9 38,0
22. Andre ordinære driftsomkostninger ... 1.568,4 1.750,9 1.637,0 1.700,5 1.570,4 1.579,5 1.559,8
28. Ekstraordinære indtægter .................... 0,0 0,0 - - - - -
29. Ekstraordinære omkostninger ............. 0,2 0,3 - - - - -

Interne statslige overførsler ....................... -28,4 -23,8 -14,7 -27,7 -21,6 -21,8 -22,0
33. Interne statslige overførsels-

indtægter ............................................. 65,0 52,9 43,5 44,3 38,2 38,4 38,6
43. Interne statslige overførsels-

udgifter ................................................ 36,7 29,1 28,8 16,6 16,6 16,6 16,6

Øvrige overførsler ...................................... -4.368,1 1.248,4 904,2 2.215,7 1.943,4 2.767,7 2.712,2
30. Skatter og afgifter ............................... 5.876,9 257,4 1,5 1,3 0,6 0,5 0,5
31. Overførselsindtægter fra EU .............. 19,1 16,8 20,8 20,8 20,4 20,2 19,8
34. Øvrige overførselsindtægter ............... 209,3 154,9 161,1 159,1 165,7 168,5 169,4
41. Overførselsudgifter til EU og

øvrige udland ...................................... -33,8 -25,8 51,2 68,5 80,4 94,3 90,4
44. Tilskud til personer ............................. 0,8 1,1 - - - - -
45. Tilskud til erhverv .............................. 604,6 657,4 999,0 1.227,1 828,3 785,3 767,0
46. Tilskud til anden virksomhed og

investeringstilskud .............................. 1.165,6 1.044,8 37,2 1.063,0 1.123,4 1.838,6 1.882,5
49. Reserver og budgetregulering ............ - - 0,2 38,3 98,0 238,7 162,0

Finansielle poster ....................................... 1.309,7 1.384,8 1.376,7 1.377,2 1.403,5 1.411,5 1.411,2
25. Finansielle indtægter ........................... 6,8 0,1 1,0 12,8 12,8 12,8 12,8
26. Finansielle omkostninger .................... 1.316,5 1.385,0 1.377,7 1.390,0 1.416,3 1.424,3 1.424,0

Kapitalposter .............................................. -123,7 -137,1 -193,0 -100,0 16,8 - -
51. Anlægsaktiver (anskaffelser) .............. 2,3 1,0 7,0 - 16,8 - -
55. Statslige udlån, afgang ....................... - 3,7 - - - - -
74. Fri egenkapital (budgettering af

Årets resultat) ..................................... 144,4 157,0 - - - - -
75. Reserveret bevilling (budgettering

af forbrug af Årets resultat) ............... -18,4 -22,6 200,0 100,0 - - -

I alt ............................................................. -4.248,0 952,0 644,8 2.039,7 1.576,0 2.080,7 1.944,8

Videreførselsoversigt:

Beholdning primo 2014 ............................................ 45,1 15,3 684,1 239,4

| Nedlagte konti
| I forbindelse med ændringsforslagene er § 29.24.22. Pulje til lempelser vedrørende over-
| skudsvarme fra industri og § 29.25.07. Statstilskud til el-intensive virksomheder blevet nedlagt,
| som følge af Aftale om tilbagerulning af FSA mv. og lempelser af PSO af juni 2014.

 Mio. kr.

Drifts-
bevilling

Statsvirk-
somhed

Anlægs-
bevilling

Reserva-
tions-

bevilling
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Fællesudgifter

29.11. Centralstyrelsen

Særlige bevillingsbestemmelser:

29.11.01. Departementet (Driftsbev.)

1. Budgetoversigt 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Nettoudgiftsbevilling ................................... 93,8 93,6 95,3 90,7 89,0 83,6 81,8

Indtægt ......................................................... 0,8 0,3 - 0,7 0,3 - -
Udgift ........................................................... 104,8 96,4 95,3 91,4 89,3 83,6 81,8

Årets resultat ............................................... -10,2 -2,5 -  - - - -

10. Almindelig virksomhed
Udgift .................................................... 104,8 95,6 95,3 90,7 89,0 83,6 81,8
Indtægt .................................................. 0,8 0,3 - - - - -

20. Forberedelse og afholdelse af
 klimakonferencen COP15

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

40. Energipolitisk samarbejde om
 energisystemer

Udgift .................................................... - 0,7 - - - - -

97. Andre tilskudsfinansierede akti-
 viteter

Udgift .................................................... - - - 0,7 0,3 - -
Indtægt .................................................. - - - 0,7 0,3 - -

Bemærkning: Interne overførselsudgifter vedrører § 06.11.01.10. Udenrigsministeriet for udgifter til attacheer (3,1 mio.
kr. i 2015-2018).

3. Hovedformål og lovgrundlag
Klima-, Energi- og Bygningsministeriets departement varetager sekretariatsbetjening af mi-

nister og koncernledelse samt opgaver vedrørende lovgivning, policyudvikling og koncernstyring
på ministeriets område. Departementet varetager således den overordnede ledelse og styring af
ministeriet og koordinerer i samarbejde med ministeriets institutioner aktiviteterne inden for hele
koncernen.

Klima-, Energi- og Bygningsministeriet varetager policyopgaver på det nationale klima- og
energipolitiske område, herunder også koordinering af den klima- og energipolitik, der skal un-

Regel der fraviges
eller suppleres Beskrivelse

BV 2.2.9 Der er adgang til at overføre driftsudgiftsbevillinger mellem hovedkon-
tiene § 29.11.01. Departementet, § 29.21.01. Energistyrelsen, § 29.21.03.
Energiklagenævnet, § 29.21.07. Klimarådet, § 29.31.01. Danmarks Me-
teorologiske Institut, § 29.41.01. GEUS og § 29.51.01. Bygningsstyrelsen.

BV 2.2.9 Der er adgang til at overføre bevillingsbeløb fra § 29.11.79. Reserver og
budgetregulering til samtlige konti på § 29. Klima-, Energi- og Byg-
ningsministeriet.
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derstøtte omlægningen af en række samfundssektorer til fossil uafhængighed, og indsatser for at
styrke Danmarks vækstpotentiale for så vidt angår grønne teknologier og løsninger. Desuden har
Klima-, Energi- og Bygningsministeriet ansvaret for Danmarks nationale forpligtelser under FN's
klimakonvention, Kyotoprotokollen og EU's kvotehandelssystem vedrørende reduktion af driv-
husgasudledningen.

Klima-, Energi- og Bygningsministeriet varetager policyopgaver på det byggepolitiske om-
råde, herunder samtænkning af klima- og energihensyn med branchens generelle rammevilkår.

Departementet har ansvaret for koordinering på det internationale område, der hører under
Klima-, Energi- og Bygningsministeriets ressort, herunder EU-koordination, og for forhandlinger
inden for en række internationale konventioner og processer. I forbindelse med internationalt
samarbejde kan der ydes støtte til rejse- og opholdsudgifter for udenlandske delegationer samt til
konkrete projekter og aktiviteter knyttet til klimaarbejdet.

Klima-, energi- og bygningsministeren er på statens vegne eneejer af og fører tilsyn med
Energinet.dk, der er etableret som en selvstændig offentlig virksomhed (SOV).

Departementet betjenes af de fælles statslige administrative centre, Økonomisk Service Center
(ØSC) og Statens IT (SIT).

Der kan afholdes udgifter til præmier i konkurrencesammenhæng inden for en samlet årlig
ramme på 200.000 kr.

Der kan ydes tilskud til institutioner og interesseorganisationer mv. inden for Klima-, Energi-
og Bygningsministeriets område.

Der henvises endvidere til Klima-, Energi- og Bygningsministeriets hjemmeside www.keb-
min.dk.

Virksomhedsstruktur

29.11.01. Departementet, CVR-nr. 31083869.
Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

5. Opgaver og mål

4. Særlige bevillingsbestemmelser
Regel der fraviges
eller suppleres Beskrivelse

BV 2.3.5 Der kan oppebæres indtægter og afholdes udgifter gennem forhøjelse
af bevillinger med midler modtaget fra anden side, herunder f.eks. bi-
drag fra private eller fonde.

Opgaver Mål
Betjening af klima-, energi- og
bygningsministeren

At give klima-, energi- og bygningsministeren og Folketinget
en effektiv betjening på Klima-, Energi- og Bygningsmini-
steriets område. At vedligeholde og udvikle en omkost-
ningseffektiv klima-, energi- og byggepolitik. At bidrage til
at skabe grundlaget for en fremadrettet vidensbaseret klima-,
energi- og byggepolitik. At skabe sammenhæng mellem in-
ternational og national klimapolitik.

Klimapolitik At koordinere Danmarks nationale og internationale klima-
politiske arbejde.
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6. Specifikation af udgifter pr. opgave

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

Mio. kr. 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Indtægter i alt .............................................. 0,8 0,3 - 0,7 0,3 - -
3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter ... - - - 0,7 0,3 - -
6. Øvrige indtægter .................................... 0,8 0,3 - - - - -

8. Personale
 R R B F BO1 BO2 BO3

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Personale i alt (årsværk) ............................ 105 95 96  95 95 95 95
Lønninger i alt (mio. kr.) .......................... 63,0 57,3 58,2  56,2 54,7 51,5 50,4
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.) .... - - -  0,6 0,3 - -

Lønsumsloft (mio. kr.) ............................... 63,0 57,3 58,2  55,6 54,4 51,5 50,4

9. Finansieringsoversigt
R R B F BO1 BO2 BO3

Mio. kr. 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Reguleret egenkapital ................................. - - 2,1 - - - -
Overført overskud ....................................... - - 34,8 - - - -
Egenkapital i alt .......................................... - - 36,9 - - - -

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

Energipolitik At sikre, at energisektoren udvikles, så den skaber stadig
mere værdi for samfundet. Denne udvikling skal opbygge en
optimal balance mellem energiforbrugets økonomiske om-
kostninger og belastningen af miljøet og/eller sundhedsmæs-
sige risici. At koordinere Danmarks internationale arbejde på
energiområdet.

Byggepolitik At bistå ministeren for bygninger i at udforme og gennemføre
regeringens politik for bygninger samt sikre opfølgningen
herpå. At sikre funktionelle og tidssvarende fysiske rammer
for staten og universiteterne på omkostningseffektiv vis.

Mio. kr.
R

2012
R

2013
B

2014
F

2015
BO1
2016

BO2
2017

BO3
2018

Udgift i alt .......................................... 94,7 94,6 96,3 91,4 89,3 83,6 81,8

0. Hjælpefunktioner samt generel ledel-
se og administration ...................... 45,4 35,2 44,9 42,8 42,0 39,4 38,6

1. Klimapolitik ................................. 33,3 28,2 22,8 20,7 20,3 19,1 18,7
2. Energipolitik ................................. 16,0 28,7 25,8 24,7 23,8 22,1 21,6
3. Byggepolitik ................................. - 2,5 2,8 3,2 3,2 3,0 2,9
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Låneramme .................................................. - - 4,5 4,0 4,0 4,0 4,0
Udnyttelsesgrad (i pct.) .............................. - - 13,3 25,0 27,5 30,0 32,5

Bemærkning: I 2015 og frem er 0,5 mio. kr. af lånerammen udlånt til § 29.21.07. Klimarådet.

10. Almindelig virksomhed
På kontoen afholdes omkostninger vedrørende løn og øvrig drift i departementet. Der afhol-

des således bl.a. udgifter til lokaleleje, ligesom der under kontoen afholdes udgifter i forbindelse
med kurser og efteruddannelse af personalet samt til afholdelse af personaledage, konferencer
mv. Udgifter vedrørende EU-rejser regnskabsføres netto under kontoen.

Fra 2014 er opgaven med at varetage Danmarks deltagelse i FN-forhandlingerne under kli-
makonventionen flyttet fra departementet til Energistyrelsen ligesom forankringen af det energi-
politiske samarbejde med udvalgte lande om energisystemer ligeledes er flyttet til Energistyrelsen.
Der er i den forbindelse overført 6,6 mio. kr. fra § 29.11.01. Departementet til § 29.21.01.
Energistyrelsen fremadrettet.

40. Energipolitisk samarbejde om energisystemer
Der er på finansloven for 2013 afsat 5,0 mio. kr. i 2013 til energipolitisk samarbejde med

udvalgte ilande om energisystemer, jf. Aftale mellem regeringen (SRSF) og Enhedslisten om fi-
nansloven for 2013 af november 2012.

97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter
Den tilskudsfinansierede virksomhed omfatter departementets bidrag til driften af en Low

Carbon Transition Unit (LCTU) frem til medio 2016. Enheden skal bistå udviklingslande med
at planlægge, beslutte og implementere drivhusgasreduktionsindsatser, dels i form af en tværgå-
ende og metodisk rådgivningsindsats over for udviklingslande, dels i form af konkrete energi-
sektorindsatser i udviklingslande. LCTU'en oprettes som led i udmøntning af regeringens Kli-
mapulje.

29.11.03. Monitorering og rapportering af optaget CO2 i jorde og skove (Reser-
vationsbev.)

Budgetspecifikation: 

Mio. kr. 2012 2013 2014 F 2016 2017 2018

Udgiftsbevilling ........................................... 3,0 - 5,5 5,6 5,6 5,6 5,6

10. Monitorering og rapportering af
optaget CO2 i jorde og skove
Udgift ................................................... 3,0 - 5,5 5,6 5,6 5,6 5,6
22. Andre ordinære driftsomkostninger - - - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... 3,0 - 5,5 5,6 5,6 5,6 5,6

Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres Beskrivelse

BV 2.2.13 Tilskud kan forudbetales.
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Videreførselsoversigt: 
 Beholdning
Mio. kr. primo 2014

Øvrige beholdninger ....................................................................................................... 0,0
I alt .................................................................................................................................. 0,0

10. Monitorering og rapportering af optaget CO2 i jorde og skove
I forbindelse med vedtagelsen af den nationale allokeringsplan for reduktion af drivhusga-

sudledningen har Danmark besluttet at medregne optaget af CO2 i jorde og skove som led i op-
fyldelsen af Danmarks reduktionsforpligtelse. Der er derfor i perioden 2007-2012 afsat i alt 72,1
mio. kr. til at monitorere og rapportere optaget af CO2. Forpligtigelsen til at rapportere og med-
regne optaget af CO2 i jorde og skove fortsætter. Af hensyn til at overholde kravene under Ky-
oto-protokollens 2. forpligtelsesperiode 2013-2020 skal der til de årlige rapporteringer bl.a. ud-
arbejdes opdateringer af kortlægningen af skove, skovprodukter og landskaber, opdateringer af
modellerne for optag og udledning af CO2 i jorde og skove samt opbygges og videreudvikles
målemetoder og -rutiner for rapportering. DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi under
Aarhus Universitet (tidl. Danmarks Miljøundersøgelser) koordinerer projektet for Klima-, Energi-
og Bygningsministeriet, og opgaverne løses af Institut for Miljøvidenskab og Institut for Jord-
brugsproduktion og Miljø under Aarhus Universitet samt Institut for Geovidenskab og Naturfor-
valtning (tidl. Skov & Landskab) under Københavns Universitet m.fl.
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Energi

Under hovedområdet Energi hører aktivitetsområderne Fællesudgifter, Forskning og udvik-
ling, Efterforskning og indvinding af energi mm., Udnyttelse af vedvarende energi og energibe-
sparelser, Tilskud til begrænsning af kuldioxid (CO2), International miljøstøtte samt Byggeri mv.

Hovedkontiene § 29.21.04. Salg af CO2-kvoter, § 29.21.05. Indtægter ved overskridelse af
CO2-udledningstilladelser, § 29.21.06. Salg af CO2-kreditter, § 29.23.01. Koncessionsafgifter
mv., § 29.23.02. Olierørledningsafgift mv., § 29.23.03. Gebyrindtægter i forbindelse med ud-
budsrunder, § 29.23.04. Overskudsdeling ved statsdeltagelse i Nordsøaktiviteter og § 29.23.06.
Koncessionsafgift fra Akzo Nobel Salt A/S er henregnet til statens indtægtsbudget.

29.21. Fællesudgifter

Særlige bevillingsbestemmelser:

29.21.01. Energistyrelsen (Driftsbev.)

1. Budgetoversigt 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Nettoudgiftsbevilling ................................... 211,4 274,2 264,7 289,9 222,2 193,8 176,2

Forbrug af reserveret bevilling ................... -19,1 -16,3 -  - - - -
Indtægt ......................................................... 77,4 71,7 68,7 82,5 76,2 69,2 68,1
Udgift ........................................................... 273,6 314,9 333,4 372,4 298,4 263,0 244,3

Årets resultat ............................................... -3,9 14,8 -  - - - -

10. Almindelig virksomhed
Udgift .................................................... 259,9 284,9 295,2 329,4 264,8 250,3 231,8
Indtægt .................................................. 65,7 53,9 49,5 58,8 58,8 57,7 56,8

15. Indtægter fra sanktionssystemet
ved manglende energimærkning
af bygninger mv.
Udgift .................................................... - - 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1
Indtægt .................................................. - - 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1

25. BedreBolig
Udgift .................................................... - 7,0 15,0 5,1 5,0 - -

26. Lokal rådgivning vedr. energibe-
 sparelser

Udgift .................................................... - - - 5,0 5,0 - -

27. Oplysning om omstilling af
 energisystemet

Udgift .................................................... - - - 5,0 5,0 - -

Regel der fraviges
eller suppleres Beskrivelse

BV 2.2.9 Der er adgang til at overføre driftsudgiftsbevillinger mellem hovedkon-
tiene § 29.11.01. Departementet, § 29.21.01. Energistyrelsen, § 29.21.02.
Energitilsynet, § 29.21.03. Energiklagenævnet, § 29.31.01. Danmarks
Meteorologiske Institut, § 29.41.01. GEUS og § 29.51.01. Bygningssty-
relsen.
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30. Permanente råd, udvalg, nævn
 mv.

Udgift .................................................... - - 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1

40. IRENA
Udgift .................................................... 0,9 0,9 0,9 1,1 1,1 1,1 1,1

50. Samsø Energiakademi
Udgift .................................................... 2,0 2,5 2,5 2,5 - - -

60. CO2-beregner
Udgift .................................................... - 0,3 0,5 0,5 - - -

70. ESCO-samarbejder
Udgift .................................................... - 0,4 - - - - -

80. Erfaringsopsamling og formid-
ling om energi
Udgift .................................................... - 5,0 - - - - -

90. Indtægtsdækket virksomhed
Udgift .................................................... 8,6 12,8 13,1 9,9 9,9 9,9 9,7
Indtægt .................................................. 9,6 16,7 13,1 9,9 9,9 9,9 9,7

97. Andre tilskudsfinansierede akti-
 viteter

Udgift .................................................... 2,1 1,1 5,9 13,7 7,4 1,5 1,5
Indtægt .................................................. 2,1 1,1 5,9 13,7 7,4 1,5 1,5

Bemærkning:
Interne statslige overførselsudgifter:
§ 06.11.01.10. ( 1,3 mio. kr.) Udenrigsministeriet for udgifter til attachéer. 
§ 29.21.01.97. ( 0,5 mio. kr.) Andre tilskudsfinansierede aktiviteter til dækning af eventuelle tab på indtægtsførte tilskud
mv., der dækkes af Energistyrelsens almindelige virksomhed.

2. Reservationsoversigt 
 Beholdning
Mio. kr. primo 2014

Akkumuleret reserveret bevilling ................................................................................... 45,1
Bemærkning: Af reservationen vedrører 6,3 mio. kr. en reserve til brug ved afslutning af kommende og igangværende
projekter under EUDP-programmet, som vil blive aktiveret, når midlerne afsat til programmet reduceres. Herudover er
der reserveret 18,1 mio. kr. af den bevilling, som Energistyrelsen modtog på akt. 82 af 31. maj 2012, der bevillingsmæssigt
udmøntede Aftale mellem regeringen (SRSF), Venstre, Dansk Folkeparti, Enhedslisten og Det Konservative Folkeparti
om den danske energipolitik 2012-2020 af 22. marts 2012. Hertil kommer, at der er reserveret 2,7 mio. kr. til nedlukning
af JI/CDM-programmet over årrækken 2014-2016. Endelig er der reserveret 18,0 mio. kr. af den bevilling, som Energi-
styrelsen modtog på akt. 115 af 20. juni 2013 til initiativet BedreBolig (tidligere Grøn Boligkontrakt) .

3. Hovedformål og lovgrundlag

Virksomhedsstruktur
29.21.01. Energistyrelsen, CVR-nr. 59778714.
Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

Energistyrelsen er oprettet ved lov nr. 194 af 28. april 1976 om energipolitiske foranstalt-
ninger. Energistyrelsens opgave er at rådgive klima-, energi- og bygningsministeren og at vare-
tage administrationen af klima-, energi- og byggelovgivningen. Energistyrelsen administrerer - i
medfør af LB nr. 263 af 27. april 1989, jf. BEK nr. 436 af 11. maj 2012 om Energistyrelsens
opgaver og beføjelser - ministeriets lovgivning på klima-, energi- og byggeområdet. Det drejer
sig først og fremmest om lov om energipolitiske foranstaltninger, jf. LB nr. 263 af 27. april 1989,
lov om varmeforsyning, jf. LB nr. 1184 af 14. december 2011, lov om elforsyning, jf. LB nr. 1329
af 25. november 2013, lov om naturgasforsyning, jf. LB nr. 1331 af 25. november 2013, lov om
fremme af vedvarende energi, jf. LB nr. 1330 af 25. november 2013, lov nr. 1095 af 28. november
2012 om CO2-kvoter, lov om anvendelse af Danmarks undergrund, jf. LB nr. 960 af 13. sep-
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tember 2011, LB nr. 520 af 13. maj 2013 om sikkerhed mv. for offshoreanlæg til efterforskning,
produktion og transport af kulbrinter (offshoresikkerhedsloven) samt byggeloven, jf. LB nr. 1185
af 14. oktober 2010.

Styrelsens arbejdsområder omfatter energiforbrug og -besparelser, forsyningssystemer, efter-
forskning og indvinding af olie og gas mm., energiøkonomi, energiteknologi, rådgivning om
drivhusgasudledninger fra ikke-kvotebelagte sektorer og internationalt samarbejde på klima- og
energiområdet samt byggeområdet, herunder bygningers energiforbrug, sunde og sikre bygninger,
handel med byggevarer mv.

Energistyrelsen foretager myndighedsbehandling af sager vedrørende en række energileve-
randører og bevillingshavere. Myndighedsbehandlingen sker i henhold til LB nr. 1331 af 25.
november 2013 om naturgasforsyning, LB nr. 1329 af 25. november 2013 om elforsyning, lov
nr. 1095 af 28. november 2012 om CO2-kvoter, LB nr. 957 af 9. september 2011 om etablering
og benyttelse af en olierørledning, LB nr. 520 af 13. maj 2013 om sikkerhed mv. for offshore-
anlæg til efterforskning, produktion og transport af kulbrinter (offshoresikkerhedslov) og LB nr.
960 af 13. september 2011 om anvendelse af Danmarks undergrund. Udgifterne til myndigheds-
behandlingen refunderes af rettighedshaverne.

For at fremme varetagelsen af klima- og energihensyn administrerer Energistyrelsen en række
tilskudsordninger, bl.a. vedrørende forskning og udvikling, tilskud til overvågnings- og undersø-
gelsesaktiviteter af arktiske klimaændringer samt den i 2013 oprettede VE-procespulje.

Energistyrelsen vil indgå en resultatkontrakt for 2015 med Klima-, Energi- og Bygningsmi-
nisteriets departement. Resultatkontrakten genforhandles årligt og vil derfor kun indeholde kon-
krete resultatkrav for 2015.

Energistyrelsen kan udføre indtægtsdækket virksomhed samt tilskudsfinansierede aktiviteter.
Energistyrelsen er for så vidt angår de indtægtsdækkede aktiviteter samt for en del af andre til-
skudsfinansierede aktiviteter registreret i henhold til loven om almindelig omsætningsafgift.

Yderligere oplysninger om Energistyrelsen kan findes på internettet på adressen www.ens.dk.

4. Særlige bevillingsbestemmelser
Regel der fraviges
eller suppleres

Beskrivelse

BV 2.2.13 Tilskud kan forudbetales.
BV 2.10.5 Der overføres midler fra tilskudsordningerne under energiområdet til

dækning af særlige driftsudgifter til administration af de berørte ord-
ninger samt projektforberedelse og evaluering, information og øvrige
initiativer, der kan fremme ordningernes formål. (Der henvises til
standardkonto 43 under tilskudsordningerne).

BV 2.3.1 Byggeskadeforsikringsordningens omkostninger og gebyrindtægter ba-
lancerer over perioden 2009-2015. Herefter gælder en 4-årig balance-
periode.

BV 2.3.1 Energimærkningsordning for bygningers omkostninger og gebyrind-
tægter balancerer over perioden 2009-2018. Herefter gælder en 4-årig
balanceperiode.

BV 2.2.5 På bevillingsafregningen bortfalder et beløb svarende til indtægterne
på underkonto 15.
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5. Opgaver og mål
Opgaver Mål
Indvinding Energistyrelsen fører tilsyn med virksomheder på grundlag af tilladel-

ser efter Undergrundsloven, jf. LB nr. 960 af 13. september 2011,
herunder først og fremmest med olie- og naturgasaktiviteterne på
dansk område. Dette tilsyn omfatter ressourcemæssigt tilsyn med ef-
terforskning, produktion og indvinding på offshoreanlæg. Endvidere
varetages opgaver i forbindelse med lovgivningen om sikkerhed og
sundhed ved olie- og gasaktiviteterne i Nordsøen. Området fører bl.a.
tilsyn offshore og onshore med virksomhedernes styring af risici og
overholdelse af love og regler udstedt i medfør af offshoresikker-
hedsloven. Derudover udsteder området godkendelser og tilladelser
samt er ansvarlig for udviklingen af lovgivningen på området.

Forsyning På energiforsyningsområdet varetager Energistyrelsen opgaver natio-
nalt og internationalt i relation til el-, naturgas- og varmeforsynings-
området, vedvarende energi samt beredskab. Styrelsen skal sørge for,
at der etableres de rette rammer og virkemidler for energiforsynings-
området, således at forsyningssikkerheden sikres, og at energiudvik-
lingen i Danmark sker på en samfundsøkonomisk og miljømæssig
forsvarlig måde. Området varetager også EU-relaterede opgaver.
Beredskabsenheden varetager regulering og koordinering af beredskab
inden for alle energisektorer (el-, naturgas-, olie-, fjernvarme- samt
offshoresektorerne).

Byggeri og energief-
fektivitet

Energistyrelsens område for byggeri og energieffektivitet arbejder med
energieffektivisering af den danske bygningsmasse, bl.a. ved at fast-
sætte krav til bygningers energiforbrug og via reglerne om energi-
mærkning af bygninger. Ligesom området udfører en særlig indsats
for energieffektivisering i det offentlige. Endvidere varetager området
en informationsindsats om energieffektivisering rettet mod slutbrugere
af energi. Herudover varetager området opgaver vedrørende fremme
af vedvarende energi i bygninger, krav til mærkning og energieffekti-
vitet for en række produkter, krav til energiselskabernes spareindsats,
byggelovgivningen i Danmark, herunder regler om bygningers sund-
hed og sikkerhed, regler om kommunernes byggesagsbehandling, reg-
ler vedrørende handel med byggevarer mv. samt fremme af produkti-
vitet og kvalitet i byggeriet.

Klima og energiøko-
nomi

Energistyrelsens område for klima og energiøkonomi udfører en stor
del af det klima- og energipolitiske analysearbejde, som styrelsen skal
levere - både i forbindelse med den danske omstilling til uafhængighed
af fossile brændsler og i forbindelse med bidrag til den nationale og
internationale indsats vedrørende klima.
Området er også ansvarligt for energistatistik, for den årlige energi-
politiske redegørelse, for den danske klimalov og for opgørelser til
FN, EU mv. vedrørende dansk klimaindsats.
Området varetager opgaver vedrørende støtte til klimaprojekter i Ark-
tis.
Endelig beskæftiger området sig med fremtidige energipolitiske tiltag
og med internationale forhandlinger, i tæt samarbejde med det hjem-
lige politiske system og med udenlandske samarbejdspartnere.
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| 6. Specifikation af udgifter pr. opgave

| Bemærkning: Vedrører ikke underkonto 15, da beløbet skal bortfaldes på bevillingsafregningen og derfor er indbudgetteret
| på standardkonto 49 Reserver og budgetregulering.

Energiteknologi Energistyrelsens område for Energiteknologi beskæftiger sig med tek-
nologisk omstilling til en fossilfri vækstøkonomi, herunder en række
reguleringsordninger. Området står for myndighedsadministration
vedrørende den fælleseuropæiske CO2-kvoteordning samt øvrige na-
tionale og internationale opgaver i forhold til CO2-kvoteregulering.
Herudover varetager området forhandlingerne under FN's Ramme-
konvention om klimaændringer.
Energistyrelsen administrerer erhvervsstøtteordninger, som er med til
at understøtte konkrete besparelsesomlægninger inden for erhverv og
industri gennem dokumenterede projektinitiativer, der omfatter aftale-
ordninger og VE til proces, hvor sidstnævnte skal anvendes til at
fremme omstilling fra fossil til vedvarende energi eller til fjernvarme
i virksomhedernes produktionsprocesser.
Inden for transportområdet arbejder området med at reducere CO2-
udledningen og øge energieffektiviteten i transportsektoren. Blandt
andet implementerer Energistyrelsen EU's målsætninger og bæredyg-
tighedskriterier for biobrændstoffer i den danske lovgivning. Derud-
over administreres forsøgsordningen for elbiler.
Energiteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram, EUDP, har
til formål at fremme forskning, udvikling og demonstration af ny
energiteknologi med henblik på kommercialisering af forskningsre-
sultater og udvikling af erhvervspotentialer. Energistyrelsen har også
ansvar for en række nye programmer med fokus på geotermi, varme-
pumper og bølgekraft.
Endelig leverer "Low Carbon Transition Unit" konkret bistand til ud-
viklingslandes reduktion af energirelaterede drivhusgasudledninger.

Stabsfunktioner Energistyrelsens stabsfunktioner, herunder Juridisk enhed, understøtter
og koordinerer de faglige enheder, således at styrelsen på kerneområ-
derne kan løse opgaverne på en optimal måde.

|  | R| R| B| F| BO1| BO2| BO3
|  Mio. kr.| 2012| 2013| 2014| 2015| 2016| 2017| 2018

| Udgift i alt .............................................................| 280,7| 321,5| 338,4| 372,3| 298,3| 262,9| 244,2

| 0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og admi-
| nistration ..................................................................| 68,0| 69,9| 72,8| 72,7| 71,4| 71,1| 70,2
| 1. Indvinding ...........................................................| 20,6| 22,9| 21,6| 25,8| 25,3| 24,6| 23,9
| 2. Forsyning ............................................................| 48,0| 57,0| 52,6| 58,9| 49,5| 44,1| 40,4
| 3. Byggeri og energieffektivitet ..............................| 68,7| 86,0| 105,7| 100,9| 69,0| 50,4| 44,5
| 4. Klima og energiøkonomi ....................................| 34,8| 36,0| 32,1| 27,8| 20,9| 20,1| 19,7
| 5. Energiteknologi ....................................................| 40,6| 49,7| 53,6| 86,6| 62,2| 52,6| 45,5
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7. Specifikation af indtægter
R R B F BO1 BO2 BO3

Mio. kr. 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Indtægter i alt .............................................. 77,4 71,7 68,7 82,5 76,2 69,2 68,1
1. Indtægtsdækket virksomhed .................. 9,6 16,7 13,1 9,9 9,9 9,9 9,7
3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter ... 2,1 1,1 5,9 13,7 7,4 1,5 1,5
4. Afgifter og gebyrer ................................ 61,1 50,3 47,4 56,6 56,6 55,5 54,6
5. Skatter og afgifter samt obligatoriske

bidrag, bøder mv. ................................... - 0,0 - - - - -
6. Øvrige indtægter .................................... 4,6 3,6 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3
Bemærkning:
Interne statslige overførselsindtægter:
Beløbene er overført fra følgende konti:
§ 29.22.01.10. (1,0 mio. kr.) Udbygning af dansk energiforskning og -udvikling .
§ 29.21.04.30. (0,2 mio. kr.) Salg af CO2-kvoter vedrørende kvotehandelsperiode 2013-2020 samt luftfartskvoter vedrø-
rende kvotehandelsperiode 2012-2020.

Afgifter og gebyrer
Indtægten vedrører brugerbetaling til dækning af omkostninger ved behandling af ansøgning

om certificering og godkendelse af vindmøllers konstruktion og opstilling mv., jf. § 33, stk. 4, i
lov nr. 1330 af 25. november 2013 om fremme af vedvarende energi. Endvidere vedrører ind-
tægten Energistyrelsens myndighedsbehandling af sager vedrørende rettighedshavere på kul-
brinteområdet m.fl. i henhold til BEK nr. 1032 af 23. august 2007 om refusion af udgifter ved
myndighedernes sagsbehandling i forbindelse med kulbrinteaktiviteter mv. Indtægten modsvares
dels af Energistyrelsens direkte udgifter til tjenesterejser og befordring samt fremmede tjeneste-
ydelser, og dels af styrelsens indirekte udgifter til lønninger, kontorhold mv.

I forbindelse med myndighedsbehandling er afgifter og gebyrer blevet reguleret. Den bud-
getterede afregningssats er baseret på den forventede gennemsnitlige lønudgift for de medarbej-
dere, der deltager i udførelsen af tilsynet, tillagt en forholdsmæssig andel af de øvrige admini-
strative omkostninger forbundet med tilsynsudøvelsen. Der er budgetteret med en foreløbig af-
regningssats på 919 kr. pr. time.

| Refusion af udgifter ved myndighedsbehandling på olie- og gasområdet i 2015 (kr.)

Ligeledes vedrører indtægten forventede afgifter i forbindelse med Elreformen i henhold til
§§ 51, 51a, 78, 90 og 91a i LB nr. 1329 af 25. november 2013 om elforsyning og i henhold til
BEK nr. 835 af 27. juni 2013 om betaling for myndighedsbehandling efter lov om elforsyning
og lov om fremme af vedvarende energi, herunder afgiften, som bevillingshaverne skal betale for
de med tilsynet mv. forbundne udgifter samt administrative udgifter i øvrigt. Ligeledes vedrører
indtægten forventede indtægter ved myndighedsbehandling med Gasreformen i henhold til §§ 10,
13, 24, 30, 44, 52 og 53a i LB nr. 1331 af 25. november 2013 om naturgasforsyning og i henhold
til BEK nr. 836 af 27. juni 2013 om betaling for myndighedsbehandling efter lov om naturgas-
forsyning. De samlede afgifter og tilsynsindtægter vedrørende reformerne på el- og gasområdet

| Rettighedshavere| Indirekte
| udgifter

| Direkte udgifter

| Indtægter i alt| Tjeneste-
| rejser og
| befordring

| Fremmede
| tjeneste-
| ydelser

| Akzo Nobel Salt A/S .............................| 55.000| 5.000| 50.000| 110.000
| Rettighedshavere på kulbrinteområdet...| 22.480.000| 1.090.000| 275.000| 23.845.000
| Olie- og gasrørledninger ........................| 905.000| 40.000| 0| 945.000
| I alt..........................................................| 23.440.000| 1.135.000| 325.000| 24.900.000
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forventes at andrage 17,9 mio. kr. i 2015. Endvidere forventes indtægter i henhold til §§ 9, stk.
4 og 10 i lov nr. 455 af 18. maj 2011 om energimærkning af energirelaterede produkter og §§ 7
og 13 i LB nr. 1068 af 15. september 2010 om miljøvenligt design af energiforbrugende produkter
til dækning af Energistyrelsens direkte udgifter til testomkostninger mv. i forbindelse med tilsynet
af energimærkningsordningerne for husholdningsprodukter. Endvidere betaler virksomheder, der
ønsker klimaprojekter, et gebyr til dækning af Energistyrelsens omkostninger, jf. lov nr. 1095 af
28. november 2012 om CO2-kvoter og BEK nr. 1410 af 16. december 2009 om gebyr for ydelser
efter lov om CO2-kvoter samt CDM- og JI-projekter og -kreditter. Også virksomheder, der er
omfattet af den europæiske CO2-kvoteordning, betaler gebyr for Energistyrelsens myndigheds-
behandling, jf. lov nr. 1095 af 28. november 2012 om CO2-kvoter og BEK nr. 1410 af 16. de-
cember 2009 om gebyr for ydelser efter lov om CO2-kvoter. Gebyrindtægterne forventes at an-
drage 8,2 mio. kr. i 2015.

I BEK nr. 1292 af 24. oktober 2007 om byggeskadeforsikring med senere ændringer be-
myndiges Energistyrelsen til at opkræve gebyrer til dækning af udgifter til kontrol og udarbejdelse
af bearbejdede eftersynsrapporter. Gebyrindtægten forventes at andrage 2,6 mio. kr. i 2015. En-
delig forventes der i henhold til BEK nr. 31 af 21. januar 2013 om udstedelse af godkendelser
for byggevarer i kontakt med drikkevand og BEK nr. 32 af 21. januar 2013 om betaling for be-
handling af ansøgninger om godkendelse af byggevarer i kontakt med drikkevand gebyrindtægter
fra VA-godkendelse (vand og afløb). Gebyrindtægterne forventes at andrage 2,9 mio. kr. i 2015.

8. Personale
 R R B F BO1 BO2 BO3

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Personale i alt (årsværk) ............................ 260 278 289  330 276 254 234
Lønninger i alt (mio. kr.) .......................... 161,5 169,3 173,8  198,3 166,4 153,0 140,5
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.) .... 5,5 7,8 10,0  12,2 8,4 4,6 4,5

Lønsumsloft (mio. kr.) ............................... 156,0 161,5 163,8  186,1 158,0 148,4 136,0

Bemærkning: En attachéstilling er stillet til rådighed for Udenrigsministeriet.

9. Finansieringsoversigt

R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Reguleret egenkapital ................................. - - 3,6 - - - -
Overført overskud ....................................... - - 32,8 - - - -
Egenkapital i alt .......................................... - - 36,4 - - - -

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

Låneramme .................................................. - - 14,2 9,9 10,8 12,3 13,7
Udnyttelsesgrad (i pct.) .............................. - - 33,1 43,4 38,9 34,1 30,7

| Bemærkning: I 2015 er 5,9 mio. kr., i 2016 5,0 mio. kr., i 2017 3,5 mio. kr., i 2018 2,1 mio. kr. og i 2019 0,7 mio. kr.
| af lånerammen udlånt til § 29.21.02. Energitilsynet. 
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10. Almindelig virksomhed
Af kontoen afholdes udgifter til Energistyrelsens almindelige virksomhed, jf. beskrivelsen af

styrelsens hovedformål og lovgrundlag. Der kan af kontoen endvidere afholdes udgifter i forbin-
delse med konkurrencer af energifaglig art, herunder til præmier og uddeling af priser. Der kan
af kontoen ligeledes afholdes udgifter til rejse- og opholdsudgifter for udenlandske delegationer.

Der kan ydes tilskud i forbindelse med Danmarks bidrag til driften af det permanente sekre-
tariat vedrørende Det Europæiske Energicharter, projekter i det Internationale Energi Agentur
mv. Desuden kan der ydes tilskud til Dansk Standard, som udfører sekretariatsfunktionen for et
samarbejdsudvalg mellem Dansk Standard og Energistyrelsen. Udvalgets opgave er at overvåge
aktiviteterne på standardiseringsområdet med henblik på at udpege aktiviteter med energimæssig
relevans samt at prioritere arbejdsindsatsen hermed.

I forlængelse af Aftale mellem regeringen (SRSF), Venstre, Dansk Folkeparti, Enhedslisten
og Det Konservative Folkeparti om den danske energipolitik 2012-2020 af 22. marts 2012 af-
sættes der bevillinger til følgende initiativer under Energistyrelsens hovedkonto: Til videreførelse
af udarbejdelse af en generel ligevægtsmodel til modellering af energisystem og samfundsøko-
nomi til identificering af effektive politiktiltag og fremtidige reguleringstiltag afsættes 4,2 mio.
kr. i 2013 og 3,5 mio. kr. årligt i 2014 og 2015, heraf 1,8 mio. kr. lønsum årligt. Til analyse af
anvendelsen af bioenergi i Danmark afsættes 2,0 mio. kr. hvert af årene 2013-2015, heraf 1,0
mio. kr. lønsum årligt. Til en styrket indsats ift. udbud af havmøller afsættes 3,0 mio. kr. hvert
af årene 2013-2015, heraf 1,5 mio. kr. lønsum årligt. Til strategi for etablering af smarte elnet i
Danmark afsættes 3,0 mio. kr. hvert af årene 2013-2015, heraf 1,0 mio. kr. lønsum. Til admini-
stration af pulje til fremme af ny VE-teknologi i fjernvarme, jf. § 29.24.16. Geotermi og store
varmepumper, og pulje til bølgekraftprojekter, jf. § 29.24.17. Bølgekraftprojekter, afsættes 0,5
mio. kr. lønsum hvert af årene 2013-2015. Til analyse og datagrundlag for erhvervslivets ener-
giforhold, herunder særligt påvirkningen af konkurrenceevnen over for udlandet på kort og lang
sigt for forskellige erhverv, afsættes 2,0 mio. kr. i 2013, heraf 1,0 mio. kr. i lønsum, og 3,0 mio.
kr. i hvert af årene 2014-2015, heraf 1,5 mio. kr. lønsum. Til pulje til at fremme energieffektive
alternativer til olie- og naturgasfyr, herunder varmepumper og solvarme, afsættes 12,5 mio. kr. i
2013, 13,5 mio. kr. i 2014 og 13,0 mio. kr. i 2015, heraf 2,0 mio. kr. lønsum årligt. Til under-
støttelse af energiselskabernes energispareindsats afsættes 3,0 mio. kr. hvert af årene 2013-2015,
heraf 2,0 mio. kr. lønsum årligt. Til understøttelse af energirenovering af den eksisterende byg-
ningsmasse afsættes 7,5 mio. kr. i hvert af årene 2013-2015, heraf 3,0 mio. kr. lønsum årligt. Til
nedsættelse af en task force, der skal undersøge og understøtte konkrete biogasprojekter med
henblik på at sikre den forudsatte biogasudbygning frem mod 2020, afsættes 2,4 mio. kr. i hvert
af årene 2013-2015, heraf 1,0 mio. kr. lønsum i 2013. Til administration af forsøgsordningen for
elbiler og evt. plug-in-hybridbiler, jf. § 29.24.08. Forsøgsordning for elbiler, afsættes 0,1 mio.
kr. lønsum i hvert af årene 2013-2015. Til pulje til udvikling af analyser af de klima- og energi-
mæssige forhold ved anvendelse af alternative drivmidler afsættes 3,0 mio. kr. i hvert af årene
2013-2015, heraf 1,5 mio. kr. lønsum årligt. Til administration af pulje til understøttelse af ud-
rulningen af ladestandere til elbiler, infrastruktur til brint samt infrastruktur til gas i tung transport,
jf. § 29.24.14. Infrastruktur til transport, afsættes 0,5 mio. kr. lønsum i hvert af årene 2013-2015.
Til administration af initiativerne på § 29.24.20. Industriel kraftvarme og § 29.24.21. Biogas (til
transport og proces) er afsat 3,5 mio. kr. årligt.

På finansloven for 2014 er sket et generelt bevillingsløft på 3,9 mio. kr. årligt i 2014-2016,
heraf 2,6 mio. kr. lønsum.

Der er i 2015 afsat 1,6 mio. kr. til en PCB-rådgivningsenhed, ligesom der er afsat 6,0 mio.
kr. til initiativer forbundet med PCB-handlingsplanen jf. Aftale mellem regeringen (SRSF),
Venstre og Det Konservative Folkeparti om finansloven for 2014 af november 2013.

I henhold til Aftale mellem regeringen, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Det Konser-
vative Folkeparti om Danmarks Klimalov, Klimaråd og nationale klimamålsætninger af 6. februar
2014 afsættes der 3,0 mio. kr. årligt til en opnormering af Energistyrelsens arbejde med nationalt
klima.
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Fra 2014 er opgaven med at varetage Danmarks deltagelse i FN-forhandlingerne under kli-
makonventionen flyttet fra departementet til Energistyrelsen ligesom forankringen af det energi-
politiske samarbejde med udvalgte lande om energisystemer ligeledes er flyttet til Energistyrelsen.
Der er i den forbindelse overført 6,6 mio. kr. fra § 29.11.01. Departementet til § 29.21.01.
Energistyrelsen fremadrettet.

På forslaget til finansloven for 2015 er afsat 4,9 mio. kr. i 2015 til administration af nye
initiativer på § 29.22.01. Tilskud til energiforskning.

På forslaget til finansloven for 2015 er der overført 7,9 mio. kr., heraf 6,1 mio. kr. i lønsum,
fra § 29.24.19. Vedvarende energi til proces, til administration af ordningen, efter at der i foråret
2014 er blevet foretaget en evaluering af administrationsomkostningerne.

På forslaget til finansloven for 2015 er afsat 1,6 mio. kr. årligt, heraf 1,2 mio. kr. lønsum,
til en styrkelse af offshoreområdet. Herudover er der også sket en opprioritering af de gebyrfi-
nansierede offshoreaktiviteter, som følge af implementeringen af Offshoresikkerhedsdirektivet
(2013/30/EU).

På forslaget til finansloven for 2015 er afsat 4,0 mio. kr. årligt i 2015-2016, heraf 2,6 mio.
kr. lønsum, til en styrkelse af det byggepolitiske område.

På forslaget til finansloven for 2015 er afsat 5,6 mio. kr. årligt, heraf 3,7 mio. kr. lønsum,
til administration af § 29.25.08. Pulje til målrettet lempelse af PSO for el-intensive virksomheder.
Der foretages en evaluering af administrationsprocenten i foråret 2016.

På forslaget til finansloven for 2015 er bevillingen blevet nedskrevet med 2,6 mio. kr. årligt
som følge af, at § 29.25.07. Statstilskud til el-intensive virksomheder nulstilles, og midlerne hidtil
afsat til administration af puljen nulstilles ligeledes.

På forslaget til finansloven for 2015 er afsat 1,6 mio. kr. årligt, heraf 0,6 mio. kr. lønsum,
til administration af § 29.25.09. Tilskud til opgradering eller rensning af biogas og 0,8 mio. kr.,
heraf 0,6 mio. kr. lønsum til administration af § 29.25.10. Udgifter til el-PSO.

På forslaget til finansloven for 2015 er bevillingen forhøjet med 3,4 mio. kr. i 2015 til eksport
af den danske energimodel, jf. Aftale om træk på vækstpuljen (vækstplanerne for fødevarer,
energi og klima, samt kreative erhverv) mellem regeringen og Venstre, Socialistisk Folkeparti,
Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti af 11. juni 2014. Midlerne er overført fra §
08.31.78.30. Reserver til styrket indsats for vækst på erhvervsområder med international kon-
kurrencekraft.

På forslaget til finansloven for 2015 er afsat 1,6 mio. kr. årligt i 2015-2016, heraf 0,6 mio.
kr. lønsum, til harmonisering af brandkrav i byggeriet i henhold til Aftale om vækstpakke 2014
mellem af juni 2014.

I henhold til Aftale om tilbagerulning af FSA mv. og lempelser af PSO af juni 2014 afsættes
40,0 mio. kr. i perioden 2014-2017 til oprettelse af et sekretariat for energibesparelser, der skal
fremme realiseringen af energibesparelser i private virksomheder, herunder særligt i små og
mellemstore virksomheder samt større virksomheder, der ikke er kvoteregulerede. Sekretariatet
skal understøtte, at energieffektiviseringsinitiativer i erhvervslivet, der har en væsentlig klimaef-
fekt, identificeres og videreformidles til fordel for bl.a. konkurrenceevnen i erhvervslivet. Dette
vil ske i samarbejde med brancheforeningerne og have fokus på bl.a. øget formidling af viden,
rådgivning og vejledning om energibesparelsestiltag. På forslaget til finansloven for 2015 er afsat
12,0 mio. kr. i 2015, heraf 8,0 mio. kr. i lønsum, 12,0 mio. kr. i 2016, heraf 8,0 mio. kr. i lønsum
og 10,0 mio. kr. i 2017, heraf 6,7 mio. kr. i lønsum.

| I forbindelse med ændringsforslaget til finansloven for 2015 er kontoen forhøjet som følge
| af en opprioritering af de gebyrfinansierede kulbrinteaktiviteter mv., som følge af implemente-
| ringen af visse dele af Offshoresikkerhedsdirektivet (2013/30/EU) i undergrundloven, jf. LBK
| nr. 960 Lov om anvendelse af Danmarks undergrund af 13. september 2011.
| I forbindelse med ændringsforslaget til finansloven for 2015 er kontoen forhøjet med 4,0 mio.
| kr. i 2015-2017, heraf 3,0 mio. kr. i lønsum, som følge af etablering af et rejsehold, der kan
| hjælpe de decentrale kraftvarmeværker med konkret implementering af varmepumpeløsninger, jf.
| Aftale om Finansloven for 2015.
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| I forbindelse med ændringsforslaget til finansloven for 2015 er kontoen forhøjet med 0,8 mio.
| kr. i 2015-2016, heraf 0,6 mio. kr. i lønsum, som følge af administration af § 29.24.23. Store
| varmepumper til fjernvarme, jf. Aftale om Finansloven for 2015.
| I forbindelse med ændringsforslaget til finansloven for 2015 er kontoen forhøjet med 0,3 mio.
| kr. i lønsum i 2015-2017 som følge af etablering af et ekspertpanel vedrørende § 29.24.24. Na-
| tional ordning for geotermi, jf. Aftale om Finansloven for 2015.

15. Indtægter fra sanktionssystemet ved manglende energimærkning af bygninger mv.
I henhold til LB nr. 636 af 19. juni 2012 om fremme af energibesparelser i bygninger er

udstedt BEK nr. 262 af 15. marts 2013 om anvendelse af administrative bødeforelæg ved over-
trædelse af lov om fremme af energibesparelser i bygninger eller regler udstedt i medfør heraf.
Tilsvarende gælder administrative bødeforelæg i henhold til § 24 i olieberedskabsloven (lov nr.
354 af 24. april 2012). Provenuet herfra er indbudgetteret på denne konto. Indtægten vil på den
baggrund bortfalde på de årlige bevillingsafregninger, således at indtægten tilfalder statskassen.

25. BedreBolig
I henhold til Aftale mellem regeringen (SRSF), Venstre, Liberal Alliance og Det Konserva-

tive Folkeparti om en Vækstplan DK af april 2013 igangsættes initiativet Grøn boligkontrakt,
senere givet navnet BedreBolig. Hensigten med initiativet er at gennemføre en ordning, hvor en
godkendt BedreBolig-rådgiver skal kunne give boligejere en samlet løsning på energirenovering
af deres bolig. Der skal således gennemføres en ordning, hvor boligejeren kan henvende sig et
sted og få en samlet ydelse til realisering af en energibesparende renovering. En sådan ydelse vil
kunne indbefatte en kvalificeret og samlet rådgivning, herunder også i forhold til projektstyring
i forbindelse med energirenoveringen.

Udmøntningen af initiativet hviler på udvikling og drift af en række instrumenter, herunder
udarbejdelse af ordningens videns- og kravgrundlag, beregningsværktøjer, standardiserede doku-
menter, uddannelsesforløb, hjemmeside samt lancerings- og markedsføringsaktiviteter.

Til gennemførelsen af initiativet kan der 1) gennemføres undersøgelser om forhold af be-
tydning for energirenovering af boliger, herunder for udvikling af de ydelser, som BedreBolig-
rådgiverne skal kunne tilbyde til realisering af en energibesparende renovering, 2)
gennemføres analyser af mulighederne for at fremme finansiering af energirenovering via real-
kredit og bankvirksomhed samt 3) analyser af mulighederne for at finansiere investeringen i
energirenoveringer over energiregningen.

Initiativet udmøntes i samarbejde med andre myndigheder og eksterne parter. Energistyrelsen
kan inden for initiativets formål afholde udgifter til undersøgelser, godkendelsesordninger, digi-
tale værktøjer, informationsindsatser samt tiltag, som kan understøtte udbredelsen af ordningen
i form af tilskud og støtteordninger til BedreBolig-rådgivere, hvilket der særligt i en indfas-
ningsperiode for ordningen vil kunne være behov for. Styrelsen kan afholde udgifter til faglig
ekspertbistand, konsulentbistand og Kammeradvokaten.

På forslaget til finansloven for 2015 er 5,0 mio. kr. hidtil afsat i 2015 i stedet blevet afsat i
2016.

| 26. Lokal rådgivning vedr. energibesparelser
| Kontoen er oprettet i forbindelse med ændringsforslagene. Der er afsat 5,0 mio. kr. årligt i
| 2015 og 2016 til at styrke lokal oplysnings-, rådgivnings- og vejledningsindsats vedrørende
| energibesparelser og lignende aktiviteter målrettet lavere energiforbrug, jf. Aftale om Finansloven
| for 2015.
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| 27. Oplysning om omstilling af energisystemet
| Kontoen er oprettet i forbindelse med ændringsforslagene. Der er afsat 5,0 mio. kr. årligt i
| 2015 og 2016 til oplysningskampagner og aktiviteter vedrørende den grønne omstilling af ener-
| gisystemet, jf. Aftale om Finansloven for 2015.

30. Permanente råd, udvalg, nævn mv.
Bevillingen vedrører udgifter til Havarikommissionen, der er nedsat i medfør af § 60 i LB

nr. 520 af 13. maj 2013 om sikkerhed mv. for offshoreanlæg til efterforskning, produktion og
transport af kulbrinter (offshoresikkerhedslov).

40. IRENA
IRENA (International Renewable Energy Agency) har til formål at fremme brugen af ved-

varende energi. Agenturets aktiviteter vil omfatte analyser og systematisering af viden om ved-
varende energi, politik, rådgivning til medlemslande, teknologioverførsel, kapacitetsopbygning
og finansiel rådgivning samt stimulering af forskning inden for vedvarende energi. Det danske
medlemsbidrag forventes at andrage 1,1 mio. kr. årligt.

50. Samsø Energiakademi
I henhold til Aftale mellem regeringen (SRSF), Venstre, Dansk Folkeparti, Enhedslisten og

Det Konservative Folkeparti om den danske energipolitik 2012-2020 af 22. marts 2012 afsættes
der i perioden 2012-2015 i alt 9,5 mio. kr. til at støtte det fortsatte arbejde på Samsø med at de-
monstrere løsninger for at skabe en fossiluafhængig ø. Midlerne forventes anvendt med 2,0 mio.
kr. i 2012 og 2,5 mio. kr. årligt i 2013-2015.

60. CO2-beregner
I henhold til Aftale mellem regeringen (SRSF), Venstre, Dansk Folkeparti, Enhedslisten og

Det Konservative Folkeparti om den danske energipolitik 2012-2020 af 22. marts 2012 afsættes
0,5 mio. kr. årligt i 2012-2015 til videreudvikling og opdatering af den kommunale CO2-bereg-
ner, som anvendes til kommunernes årlige CO2-opgørelser.

70. ESCO-samarbejder
Der blev på finansloven for 2013 afsat 2,5 mio. kr. til ESCO-samarbejder, jf. Aftale mellem

regeringen (SRSF) og Enhedslisten om finansloven for 2013 af november 2012.

80. Erfaringsopsamling og formidling om energi
Der blev på finansloven for 2013 afsat 5,0 mio. kr. til erfaringsopsamling og formidling om

energi, jf. Aftale mellem regeringen (SRSF) og Enhedslisten om finansloven for 2013 af no-
vember 2012.

90. Indtægtsdækket virksomhed
Energistyrelsens indtægtsdækkede virksomhed omfatter salg af ekspertise og systemer, her-

under levering af data og analyser til ind- og udland (systemeksport).
Energistyrelsen deltager desuden i rådgivningsopgaver i forbindelse med styrelsens generelle

internationale opgaver og som konsulent (underleverandør) for eksterne konsulentfirmaer.
På finansloven for 2014 er den indtægtsdækkede virksomhed forhøjet med 9,7 mio. kr., som

følge af at energimærkningsordningen for bygninger fremover placeres i Energistyrelsen, jf. akt.
92 af 16. maj 2013. Udgiften finansieres over de gebyrer, som Energistyrelsen, i BEK om gebyrer
og honorarer for ydelser efter lov om fremme af energibesparelser i bygninger, jf. LB nr. 636 af
19. juni 2012, bemyndiges til at opkræve (BEK nr. 60 af 27. januar 2011).
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97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter
Den tilskudsfinansierede virksomhed omfatter drift af en Low Carbon Transition Unit

(LCTU) frem til medio 2016 i Energistyrelsen. Enheden skal bistå udviklingslande med at plan-
lægge, beslutte og implementere drivhusgasreduktionsindsatser, dels i form af en tværgående og
metodisk rådgivningsindsats over for udviklingslande, dels i form af konkrete energisektorind-
satser i udviklingslande. LCTU'en oprettes som led i udmøntning af regeringens Klimapulje.

Energistyrelsen varetager frem til medio 2016 en række kompetenceopbyggende og rådgi-
vende opgaver i forhold til China National Renewable Energy Centre i Beijing. Centret er en del
af den kinesiske energiadministration, og Energistyrelsens opgaver er at styrke centrets tekniske
og politiske faglighed og overføre særlige danske kompetencer og erfaringer i forhold til udbyg-
ning af vedvarende energi.

Hertil kommer f.eks. eventuelle undersøgelses-, udviklings-, og udredningsprojekter i Central-
og Østeuropa, som er helt eller delvist finansieret af Europa-Kommissionen eller andre multila-
terale donorer.

29.21.02. Energitilsynet (Driftsbev.)

1. Budgetoversigt 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Nettoudgiftsbevilling ................................... - - - - - - -

Indtægt ......................................................... 41,5 43,4 49,4 52,3 54,0 54,0 54,0
Udgift ........................................................... 41,5 43,4 49,4 52,3 54,0 54,0 54,0

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

10. Energitilsynet
Udgift .................................................... 41,5 43,4 49,4 52,3 54,0 54,0 54,0
Indtægt .................................................. 41,5 43,4 49,4 52,3 54,0 54,0 54,0

3. Hovedformål og lovgrundlag

Virksomhedsstruktur
29.21.02. Energitilsynet, CVR-nr. 33750250.
Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

- Lov om varmeforsyning, jf. LBK nr. 1184 af 14. december 2011 med senere ændringer
- Lov om elforsyning, jf. LBK nr. 1329 af 25. november 2013 med senere ændringer
- Lov om naturgasforsyning, jf. LBK nr. 1331 af 25. november 2013 med senere ændringer
- Lov om Energinet.dk, jf. LB nr. 1097 af 8. november 2011 med senere ændringer

Energitilsynet er en uafhængig myndighed, der fører tilsyn med monopolselskaberne i den
danske energisektor. Omkostningerne forbundet med udførelsen af tilsynet er fuldt ud dækket af
gebyrer opkrævet fra el-, gas- og varmeforsyningsvirksomhederne. Lønudgifter til sekretariatet
for Energitilsynet er ikke omfattet af lønsumsloftet.
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4. Særlige bevillingsbestemmelser

5. Opgaver og mål

| 6. Specifikation af udgifter pr. opgave

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

Mio. kr. 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Indtægter i alt .............................................. 41,5 43,4 49,4 52,3 54,0 54,0 54,0
4. Afgifter og gebyrer ................................ 41,5 43,4 49,4 52,3 54,0 54,0 54,0
6. Øvrige indtægter .................................... 0,0 - - - - - -

8. Personale
 R R B F BO1 BO2 BO3

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Personale i alt (årsværk) ............................ 49 49 56  57 57 57 57
Lønninger i alt (mio. kr.) .......................... 27,8 28,8 31,5  33,1 33,1 33,1 33,1

9. Finansieringsoversigt
R R B F BO1 BO2 BO3

Mio. kr. 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Reguleret egenkapital ................................. - - 0,9 - - - -
Egenkapital i alt .......................................... - - 0,9 - - - -

Langfristet gæld primo ............................... 0,8 0,9 0,4 4,0 3,1 2,5 1,7
+ anskaffelser .............................................. 0,1 - 4,0 - 0,3 0,2 -
+ igangværende udviklingsprojekter .......... 0,2 -0,2 - - - - -
- afskrivninger ............................................. 0,2 0,2 0,4 0,9 0,9 1,0 1,0
Samlet gæld ultimo ..................................... 0,9 0,4 4,0 3,1 2,5 1,7 0,7

Regler der fraviges
eller suppleres

Beskrivelse

BV 2.6.5 Da tilsynet med energisektoren er efterspørgselsreguleret, er der givet
adgang til, at merindtægter som følge af øget aktivitet kan anvendes
til heraf afledte lønudgifter og øvrige udgifter udover de allerede bud-
getterede. De faktisk afholdte udgifter og hertil svarende indtægter vil
afhænge af aktiviteten på området.

Opgaver Mål
Tilsyn Energitilsynet arbejder for effektive, gennemsigtige energimarkeder,

så danske husholdninger og virksomheder kan få energi på rimelige
vilkår og til rimelige og gennemsigtige priser.

|  | R| R| B| F| BO1| BO2| BO3
|  Mio. kr.| 2012| 2013| 2014| 2015| 2016| 2017| 2018

| Udgift i alt ................................................................| 42,5| 44,3| 50,1| 52,3| 54,0| 54,0| 54,0

| 1. Energitilsynet ......................................................| 42,5| 44,3| 50,1| 52,3| 54,0| 54,0| 54,0
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Låneramme .................................................. - - 4,0 8,3 7,4 5,9 4,5
Udnyttelsesgrad (i pct.) .............................. - - 100,0 37,3 33,8 28,8 15,6

| Bemærkning: I 2015 er 5,9 mio. kr., i 2016 5,0 mio. kr., i 2017 3,5 mio. kr., i 2018 2,1 mio. kr. og i 2019 0,7 mio. kr.
| af lånerammen udlånt fra § 29.21.01. Energistyrelsen.

10. Energitilsynet
Kontoen omfatter Energitilsynets almindelige driftsaktiviteter.

| I forbindelse med ændringsforslaget til finansloven for 2015 er både indtægts- og udgiftsbe-
| villingen forhøjet med 1,3 mio. kr. i 2015, 3,0 mio. kr. i 2016 og 2,9 mio. kr. i 2017 og frem.
| Ændringen følger af øgede opgaver til Energistilsynet som følge af lov om ændring af lov om
| elforsyning, lov om naturgasforsyning og lov om Energinet.dk, jf. Lov nr. 180 af 11. juni 2014.

29.21.03. Energiklagenævnet (Driftsbev.)

1. Budgetoversigt 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Nettoudgiftsbevilling ................................... 5,2 4,7 5,9 6,0 6,0 5,9 5,8

Indtægt ......................................................... 0,1 0,2 - - - - -
Udgift ........................................................... 5,3 5,7 5,9 6,0 6,0 5,9 5,8

Årets resultat ............................................... 0,0 -0,8 -  - - - -

10. Energiklagenævnet
Udgift .................................................... 5,3 5,7 5,9 6,0 6,0 5,9 5,8
Indtægt .................................................. 0,1 0,2 - - - - -

3. Hovedformål og lovgrundlag

Virksomhedsstruktur
29.21.03. Energiklagenævnet, CVR-nr. 31412196.
Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

Energiklagenævnet er en uafhængig og sagkyndig klagemyndighed for administrative afgø-
relser inden for energiområdet. Energiklagenævnet består af en formand, en næstformand og et
antal sagkyndige medlemmer, der beskikkes af klima-, energi- og bygningsministeren. Klagen-
ævnets medlemmer skal repræsentere et alsidigt kendskab til energimæssige forhold samt besidde
juridisk, økonomisk og teknisk sagkundskab.

Nævnet behandler klager over myndighedsafgørelser truffet efter følgende love inden for
energiområdet: lov om varmeforsyning, jf. LB nr. 1184 af 14. december 2011 med senere æn-
dringer, lov om elforsyning, jf. LB nr. 1329 af 25. november 2013 med senere ændringer, lov
om naturgasforsyning, jf. LB nr. 1331 af 25. november 2013 med senere ændringer, lov om
CO2-kvoter, jf. lov nr. 1095 af 28. november 2012, lov om fremme af besparelser i energifor-
bruget, jf. LB nr. 1065 af 12. november 2012, lov om fremme af energibesparelser i bygninger,
jf. LB nr. 636 af 19. juni 2012, lov om kontinentalsoklen, jf. LB nr. 1101 af 18. november 2005
med senere ændringer, lov om anvendelse af Danmarks undergrund, jf. LB nr. 960 af 13. sep-
tember 2011, lov om statstilskud til dækning af visse udgifter til kuldioxidafgift i visse virk-
somheder med et stort energiforbrug, jf. LB nr. 424 af 8. maj 2012, lov om sikkerhed mv. for
offshoreanlæg til efterforskning, produktion og transport af kulbrinter, jf. LB nr. 520 af 13. maj
2012, lov om fremme af vedvarende energi, jf. LB nr. 1274 af 11. november 2013 med senere
ændringer, lov nr. 555 af 6. juni 2007 om et Energiteknologisk Udviklings- og Demonstrations-
program med senere ændringer, lov nr. 465 af 17. juni 2008 om kommunal fjernkøling med se-
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nere ændringer, lov om miljøvenligt design af energirelaterede produkter, jf. LB nr. 1068 af 15.
september 2010 med senere ændringer, lov nr. 455 af 18. maj 2011 om energimærkning af
energirelaterede produkter med senere ændringer, lov om Energinet.dk, jf. LB nr. 1097 af 8. no-
vember 2011 med senere ændringer samt lov om olieberedskab, jf. lov nr. 354 af 24. april 2012.

Yderligere oplysninger om Energiklagenævnet kan findes på nævnets hjemmeside:
www.ekn.dk.

4. Særlige bevillingsbestemmelser

5. Opgaver og mål

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

7. Specifikation af indtægter

R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Indtægter i alt .............................................. 0,1 0,2 - - - - -

6. Øvrige indtægter .................................... 0,1 0,2 - - - - -

Regler der fraviges
eller suppleres

Beskrivelse

BV 2.5.1. Der kan ydes vederlag til formand og medlemmer af Energiklagenæv-
net.

Opgaver Mål
Energiklagenævnet Energiklagenævnet er klageinstans for administrative afgørelser inden

for energiområdet, hvor der ved lov eller i henhold til lov er fastsat
bestemmelser om klageadgang til nævnet. Det drejer sig om lov om
statstilskud til dækning af udgifter til kuldioxidafgift i visse virk-
somheder med et stort energiforbrug, lov om elforsyning, lov om
varmeforsyning, lov om naturgasforsyning, lov om fremme af be-
sparelser i energiforbruget, lov om fremme af energibesparelser i
bygninger, lov om CO2-kvoter, lov om anvendelse af Danmarks un-
dergrund, lov om kontinentalsoklen, lov om sikkerhed mv. for offs-
horeanlæg til efterforskning, produktion og transport af kulbrinter,
lov om Energiteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram
(EUDP), lov om fremme af vedvarende energi, lov om kommunal
fjernkøling, lov om miljøvenligt design af energiforbrugende pro-
dukter, lov om energimærkning af energirelaterede produkter, lov om
Energinet.dk samt lov om olieberedskab.

 R R B F BO1 BO2 BO3
 Mio. kr. 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Udgift i alt................................................................... 5,4 5,8 6,0 6,0 6,0 5,9 5,8

1. Energiklagenævnet ............................................. 5,4 5,8 6,0 6,0 6,0 5,9 5,8
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8. Personale
 R R B F BO1 BO2 BO3

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Personale i alt (årsværk) ............................ 5 6 8  7 7 7 7
Lønninger i alt (mio. kr.) .......................... 3,2 3,7 4,0  4,0 4,0 3,9 3,9

Lønsumsloft (mio. kr.) ............................... 3,2 3,7 4,0  4,0 4,0 3,9 3,9

9. Finansieringsoversigt
R R B F BO1 BO2 BO3

Mio. kr. 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Reguleret egenkapital ................................. - - 0,1 - - - -
Overført overskud ....................................... - - 2,2 - - - -
Egenkapital i alt .......................................... - - 2,3 - - - -

Langfristet gæld primo ............................... 0,2 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2
+ anskaffelser .............................................. - -0,4 - 0,1 0,1 0,1 0,1
- afhændelse af aktiver ............................... - -0,4 - - - - -
- afskrivninger ............................................. 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
Samlet gæld ultimo ..................................... 0,1 - - 0,2 0,2 0,2 0,2

Låneramme .................................................. - - 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3
Udnyttelsesgrad (i pct.) .............................. - - - 66,7 66,7 66,7 66,7

10. Energiklagenævnet
Kontoen omfatter Energiklagenævnets almindelige driftsaktiviteter.

29.21.04. Salg af CO2-kvoter
Indtægten ved salg af CO2-kvoter er opført på indtægtsbudgettet.

Budgetspecifikation: 
Mio. kr. 2012 2013 2014 F 2016 2017 2018
Udgiftsbevilling ........................................... 0,1 - 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2
Indtægtsbevilling ......................................... 8,0 499,4 474,4 527,2 620,7 842,7 892,0

20. Salg af CO2-kvoter vedrørende
 kvotehandelsperiode 2008-2012

Udgift ................................................... 0,1 - - - - - -
43. Interne statslige overførsels-

  udgifter .......................................... 0,1 - - - - - -
Indtægt ................................................ - 81,4 - - - - -
11. Salg af varer .................................. - 81,4 - - - - -

30. Salg af CO2-kvoter vedrørende
 kvotehandelsperiode 2013-2020

samt luftfartskvoter vedrørende
 kvotehandelsperiode 2012-2020

Udgift ................................................... - - 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2
43. Interne statslige overførsels-

  udgifter .......................................... - - 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2
Indtægt ................................................ 8,0 418,0 474,4 527,2 620,7 842,7 892,0
11. Salg af varer .................................. 8,0 418,0 474,4 527,2 620,7 842,7 892,0
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20. Salg af CO2-kvoter vedrørende kvotehandelsperiode 2008-2012
Med hjemmel i § 21, stk. 1 i LB nr. 1222 af 15. oktober 2010 om CO2-kvoter, solgte klima-,

energi- og bygningsministeren i 2013 kvoter vedrørende kvotehandelsperiode 2008-2012. Prove-
nuet tilfaldt statskassen med fradrag af omkostninger til salget, jf. § 21, stk. 3.

30. Salg af CO2-kvoter vedrørende kvotehandelsperiode 2013-2020 samt luftfartskvoter
vedrørende kvotehandelsperiode 2012-2020

Med hjemmel i § 18, stk. 1 i lov nr. 1095 af 28. november 2012 om CO2-kvoter, sælger
klima-, energi- og bygningsministeren kvoter vedrørende kvotehandelsperiode 2013-2020 samt
luftfartkvoter vedrørende kvotehandelsperiode 2012-2020.

Budgetteringsforudsætninger
Ved budgettering af auktionsprovenuet er forudsat, at antallet af auktionskvoter (almindelige

kvoter og luftfartskvoter) i 2015 udgør 9,9 mio., og at prisen pr. kvote udgør 7,92 euro.
Budgetteringen i BO-årene er baseret på, at antallet af auktionskvoter i 2016 udgør 10,8 mio.,

i 2017 13,1 mio. og i 2018 12,9 mio. For 2016 er der forudsat en kvotepris på 9,22 euro/kvote,
i 2017 10,52 euro/kvote og i 2018 11,83 euro/kvote.

Vedrørende skønnet over antallet af auktionskvoter skal bemærkes, at det totale antal kvoter
i EU er fastlagt i Europa-Kommissionens beslutning af 22. oktober 2010 efter artikel 9 og 9a i
kvotedirektivet (Direktiv 2003/87/EF med efterfølgende ændringer). Totalkvoten reduceres med
1,74 pct. årligt frem mod 2020.

Hvor stor en del af de almindelige kvoter, der auktioneres, afhænger af, hvor mange der til-
deles gratis, jf. kvotedirektivets artikel 10. Gratistildelingen fastlægges af de foreløbige kvotetil-
delinger, der meldes ind til Europa-Kommissionen fra medlemslandene efter kvotedirektivets ar-
tikel 11 og Europa-Kommissionens efterfølgende behandling/godkendelse heraf. 15 pct. af luft-
fartskvoterne auktioneres. Europa-Kommissionens behandling heraf er stærkt forsinket.

| I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen reduceret med 57,9 mio. kr. i 2015, 122,5
| mio. kr. i 2016, 183,9 mio. kr. i 2017 og 248,6 mio. kr. i 2018. Der er ved budgettering af auk-
| tionsprovenuet forudsat, at antallet af auktionskvoter (almindelige kvoter og luftfartskvoter) i
| 2015 udgør 9,4 mio., og at prisen pr. kvote udgør 7,5 euro.
| Budgetteringen i BO-årene er baseret på, at antallet af auktionskvoter i 2016 udgør 10,2 mio.,
| i 2017 12,8 mio. og i 2018 12,6 mio. For 2016 er der forudsat en kvotepris på 8,2 euro/kvote, i
| 2017 8,8 euro/kvote og i 2018 9,5 euro/kvote.

ad 43. Interne statslige overførselsudgifter.
Beløbet vedrører driftsudgifter i forbindelse med kvotesalget. Der er meget foreløbigt bud-

getteret med, at udgifterne vil udgøre 0,2 mio. kr. årligt.

29.21.05. Indtægter ved overskridelse af CO2-udledningstilladelser
Indtægten ved eventuel manglende overholdelse af CO2-kvoteloven er opført på indtægts-

budgettet.

Budgetspecifikation: 
Mio. kr. 2012 2013 2014 F 2016 2017 2018
Indtægtsbevilling ......................................... - - - - - - -

10. Indtægter ved overskridelse af
 CO2-udledningstilladelser

Indtægt ................................................ - - - - - - -
13. Kontrolafgifter og gebyrer ............ - - - - - - -
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10. Indtægter ved overskridelse af CO2-udledningstilladelser
I henhold til § 28 i lov nr. 1095 af 28. november 2012 om CO2-kvoter pålægges en driftsleder

eller en luftfartsoperatør, som ikke har overholdt sin forpligtelse efter lovens § 27, at betale en
afgift til statskassen. Afgiften udgør et beløb svarende til 100 euro for hver ton CO2, som er
udledt uden returnering af kvoter eller godkendte kreditter. Lov om CO2-kvoter har herudover
en række bestemmelser, jf. lovens § 32, der ved overtrædelse medmindre højere straf er forskyldt
efter anden lovgivning, straffes med bøde.

Budgetteringsforudsætninger
Der er ikke budgetteret med indtægter ved overskridelse af CO2-udledningstilladelser. Kon-

toen er oprettet til sikring af, at der kan oppebæres eventuelle indtægter.

29.21.06. Salg af CO2-kreditter
Indtægten ved salg af CO2-kreditter er opført på indtægtsbudgettet.

Budgetspecifikation: 
Mio. kr. 2012 2013 2014 F 2016 2017 2018
Udgiftsbevilling ........................................... - - - - - - -
Indtægtsbevilling ......................................... 4,3 4,4 4,5 - - - -

10. Salg af CO2 kreditter (Indfrielse
af den grønlandske klimaforplig-

 telse)
Indtægt ................................................ 4,3 4,4 4,5 - - - -
11. Salg af varer .................................. 4,3 4,4 4,5 - - - -

20. Salg af CO2-kreditter
Udgift ................................................... - - - - - - -
43. Interne statslige overførsels-

  udgifter .......................................... - - - - - - -
Indtægt ................................................ - - - - - - -
11. Salg af varer .................................. - - - - - - -

10. Salg af CO2 kreditter (Indfrielse af den grønlandske klimaforpligtelse)
Kontoen indeholdt betaling fra Grønland som følge af overførsel af kreditter til Grønland fra

det statslige JI/CDM-program til dækning af den grønlandske klimaforpligtelse.

20. Salg af CO2-kreditter
Kontoen indeholder provenu fra salg af overskud af kreditter fra det statslige JI/CDM-pro-

gram. I forbindelse med opgørelser over de danske drivhusudledninger har der vist sig et behov
for at sælge overskydende CO2-kreditter. Af kontoen kan endvidere afholdes de med salget for-
bundne udgifter.

Budgetteringsforudsætninger
Der er pga. den lave kreditpris ikke budgetteret med salg af kreditter.
Den endeligt solgte mængde kreditter afhænger af den endelige klimamanko, som først ken-

des ved den endelige opgørelse af kyotoregnskabet.
Indtil et evt. salg af kreditter forfølges en strategi, hvor eksisterende kontrakter nedskrives,

da det er mere økonomisk fordelagtigt at nedskrive eksisterende kontrakter indgået til en højere
kreditpris. Indtil et evt. salg indgår et forventet fremskrevet overskud som risikodækning overfor
opgørelsesusikkerhed.

ad 43. Interne statslige overførselsudgifter. Beløbet vedrører driftsudgifter primært til honorarer
til salgsagenterne i forbindelse med auktioneringen, men også evt. konsulent- og kammer-
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advokatudgifter. Der er meget foreløbigt budgetteret med, at udgifterne vil udgøre 1,0 pct.
af kreditprovenuet.

29.21.07. Klimarådet (Driftsbev.)

1. Budgetoversigt 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Nettoudgiftsbevilling ................................... - - - 9,0 9,0 9,0 9,0

Udgift ........................................................... - - - 9,0 9,0 9,0 9,0

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

10. Klimarådet
Udgift .................................................... - - - 9,0 9,0 9,0 9,0

3. Hovedformål og lovgrundlag

Virksomhedsstruktur
29.21.07. Klimarådet, CVR-nr. 31083869.
Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

Klimarådet er oprettet ved lov nr. 161 af 11. juni 2014 og er et uafhængigt råd, der skal
fremme gennemsigtighed og et fagligt sammenhængende beslutningsgrundlag for Danmarks kli-
mapolitik. Klimarådet skal bidrage med uafhængig rådgivning til regeringen om omstillingen til
et samfund med en lav udledning af drivhusgasser. Klimarådet skal mindst én gang årligt komme
med anbefalinger til regeringen om klimaindsatsen, så denne kan indrettes omkostningseffektivt
og under hensyn til vækst, konkurrenceevne og beskæftigelse. Klimarådet har i den forbindelse
følgende hovedopgaver:

- Vurdere status for Danmarks opfyldelse af nationale klimamålsætninger og internationale
klimaforpligtigelser.

- Analysere mulige omstillingsveje mod et lavemissionssamfund i 2050 samt mulige virke-
midler for at opnå drivhusgasreduktioner.

- Udarbejde anbefalinger om udformningen af klimapolitikken, herunder valg af virkemidler
og omstillingsveje.

- Bidrag til den offentlige debat. Rådet skal i udarbejdelsen af sine analyser og arbejde høre
og inddrage relevante parter, herunder bl.a. erhvervsinteresser, arbejdsmarkedets parter og
civilsamfundet. Det kan ske gennem konferencer, medier og lignende, som kan øge gen-
nemsigtigheden i klimapolitikken.

Klima-, energi- og bygningsministeren kan desuden anmode Klimarådet om at komme med an-
befalinger vedrørende særlige højt prioriterede problemstillinger indenfor det klimapolitiske om-
råde.
Klimarådet består af en formand og fem medlemmer, der udpeges for en fire-årig periode. Kli-
marådet er sammensat af eksperter med bred ekspertise og et højt klimarelevant fagligt niveau
indenfor energi, transport, landbrug, miljø/natur og økonomi, herunder bred samfundsøkonomisk-
og erhvervsøkonomisk ekspertise.
Klimarådet bistås i sit arbejde af et selvstændigt sekretariat, der kan udføre selvstændige analyser
og indhente ekstern assistance.
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4. Særlige bevillingsbestemmelser

5. Opgaver og mål

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

8. Personale
 R R B F BO1 BO2 BO3

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Personale i alt (årsværk) ............................ - - -  9 9 9 9
Lønninger i alt (mio. kr.) .......................... - - -  6,0 6,0 6,0 6,0

Lønsumsloft (mio. kr.) ............................... - - -  6,0 6,0 6,0 6,0

9. Finansieringsoversigt
R R B F BO1 BO2 BO3

Mio. kr. 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Reguleret egenkapital ................................. - - 0,2 - - - -
Overført overskud ....................................... - - - - - - -
Egenkapital i alt .......................................... - - 0,2 - - - -

Langfristet gæld primo ............................... - - - - - - -
+ anskaffelser .............................................. - - - - - - -
- afskrivninger ............................................. - - - - - - -
Samlet gæld ultimo ..................................... - - - - - - -

Låneramme .................................................. - - - 0,5 0,5 0,5 0,5
Udnyttelsesgrad (i pct.) .............................. - - - - - - -
Bemærkning: Lånerammen er udlånt fra § 29.11.01. Departementet.

Regel der fraviges
eller suppleres Beskrivelse

BV 2.2.9 Der er adgang til at overføre driftsudgiftsbevillinger mellem hovedkon-
tiene § 29.11.01. Departementet og § 29.21.07. Klimarådet.

Mål Opgaver
Klimarådet Klimarådet er et uafhængigt råd, der skal gennemsigtighed og et fag-

ligt sammenhængende beslutningsgrundlag for Danmarks klimapoli-
tik.
Klimarådet skal bidrage med uafhængig rådgivning til regeringen om
omstillingen til et samfund med en lav udledning af drivhusgasser.
Klimarådet skal mindst én gang årligt komme med anbefalinger til
regeringen om klimaindsatsen, så denne indrettes omkostningseffek-
tivt og under hensyn til vækst, konkurrenceevne og beskæftigelse.
Klima-, energi- og bygningsministeren kan desuden anmode Klima-
rådet om at komme med anbefalinger vedrørende særlige højt priori-
terede problemstillinger indenfor det bredere klimapolitiske område.

 R R B F BO1 BO2 BO3
 Mio. kr. 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Udgift i alt................................................................... - - - 9,0 9,0 9,0 9,0

1. Klimarådet .......................................................... - - - 9,0 9,0 9,0 9,0
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10. Klimarådet
Kontoen omfatter Klimarådets almindelige driftsaktiviteter. Der afholdes udgifter til opstart

af Klimarådet i 2014. Udgifterne vil blive fraregnet bevillingen i 2015.
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29.22. Forskning og udvikling

29.22.01. Tilskud til energiforskning (Reservationsbev.)
Ifølge lov nr. 555 af 6. juni 2007 om et Energiteknologisk Udviklings- og Demonstrations-

program (EUDP) kan der ydes tilskud til udviklings- og demonstrationsprojekter samt forsk-
ningsprojekter, der understøtter forberedelse af udvikling og demonstration.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Budgetspecifikation: 

Mio. kr. 2012 2013 2014 F 2016 2017 2018

Udgiftsbevilling ........................................... 362,7 402,6 382,1 385,7 62,6 57,1 57,1

10. Udbygning af dansk energiforsk-
ning og -udvikling
Udgift ................................................... 360,7 360,1 371,8 375,3 52,2 52,3 52,3
22. Andre ordinære driftsomkostninger 0,0 0,0 - - - - -
43. Interne statslige overførsels-

  udgifter .......................................... 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0
45. Tilskud til erhverv ........................ 359,7 359,1 370,8 374,3 51,2 51,3 51,3

20. Typegodkendelse og kvalitets-
sikring af vedvarende energitek-

 nologier
Udgift ................................................... 2,0 4,0 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8
45. Tilskud til erhverv ........................ 2,0 4,0 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8

30. Fremme af nye energiteknologi-
 er

Udgift ................................................... - 33,1 5,5 5,6 5,6 - -
45. Tilskud til erhverv ........................ - 33,1 5,5 5,6 5,6 - -

40. Forskning, udvikling og demon-
stration inden for energieffektiv

 transport
Udgift ................................................... - 5,4 - - - - -
45. Tilskud til erhverv ........................ - 5,4 - - - - -

Regler der fraviges
eller suppleres

Beskrivelse

BV 2.10.5 Der kan afholdes særlige driftsudgifter til administration af tilskuds-
ordningen samt projektforberedelse og evaluering, information og øvri-
ge initiativer, der kan fremme ordningens formål.

BV 2.2.11 Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.2.9 Der er adgang til at overføre bevillinger fra hovedkonto under §

29.22.01. Tilskud til energiforskning til § 29.21.01. Energistyrelsen med
henblik på dækning af administrative udgifter, herunder løn, forvaltning
af særprogrammer, gennemførelse af evalueringer samt tidsbegrænsede
opgaver.
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Videreførselsoversigt: 
 Beholdning
Mio. kr. primo 2014

Øvrige beholdninger ....................................................................................................... 15,0

I alt .................................................................................................................................. 15,0
Bemærkning: Der er en videreførsel på 15,0 mio. kr. fra 2013.

10. Udbygning af dansk energiforskning og -udvikling
Ifølge lov nr. 555 af 6. juni 2007, som er ændret ved lov nr. 1606 af 22. december 2010, om

et Energiteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram (EUDP) kan der ydes tilskud til
udviklings- og demonstrationsprojekter samt forskningsprojekter, der understøtter forberedelse
af udvikling og demonstration. Endvidere kan der ydes tilskud til udgifter til konkrete initiativer,
der afholdes som led i udviklingen af samarbejde mellem offentlige og private aktører, og der
kan gives tilskud til formidling. Endelig kan der betales kontingent til internationalt forsknings-
samarbejde.

Programmets hovedformål er at understøtte de energipolitiske målsætninger om forsynings-
sikkerhed, hensyn til det globale klima og miljø samt omkostningseffektivitet og samtidig fremme
de erhvervsmæssige potentialer på området til gavn for vækst og beskæftigelse. Endvidere er det
et formål at medvirke til at realisere målet om dansk uafhængighed af fossile brændsler.

Under EUDP kan der ydes tilskud til projekter vedrørende nye energiteknologier, især ud-
vikling og anvendelse af vedvarende energi og energieffektive løsninger. Også projekter vedrø-
rende samlede energisystemer og effektive indvindingsmetoder for olie og gas samt CO2-depo-
nering kan der gives tilskud til.

EUDP har erstattet det tidligere Energiforskningsprogram (EFP), således at den hidtidige
EFP-bevilling indgår i EUDP-bevillingen.

På forslaget til finansloven for 2015 er afsat 325,0 mio. kr. (2014-pl) i 2015 til energiforsk-
ning og udvikling under EUDP. Til administration af de nye initiativer er der i 2015 overført
4,9 mio. kr. til § 29.21.01. Energistyrelsen.

Centrale aktivitetsoplysninger

Bemærkning: "Antal igangværende projekter" er angivet frem for "antal tilskudsmodtagere", da en tilskudsmodtager i en
række tilfælde kan have flere ansøgninger inde i samme ansøgningsrunde.Tilskud i alt indeholder i perioden 2009-2013
regnskabstallet opregnet til 2015-pl. I perioden 2014-2018 er angivet årets forbrug (i 2015-pl). 

ad 43. Interne statslige overførselsudgifter. Beløbet vedrører driftsudgifter til administration af
tilskudsordningen, projektforberedelse, evaluering og andre initiativer, der kan fremme ord-
ningens formål. Der er i 2015 budgetteret med, at der overføres 1,0 mio. kr. til § 29.21.01.
Energistyrelsen.

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

1. Antal igangværende projekter 283 273 270 240 277 264 278 220 160
2. Gns. udbetalt tilskud pr. pro-

jekt/år (1.000 kr.) 789 685 944 894 991 1466 1375 1350 1350
3. Udbetalte tilskud i alt (mio.

kr.) 223,0 187,0 255,0 214,6 274,5 387,0 382,3 297,0 216,0
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20. Typegodkendelse og kvalitetssikring af vedvarende energiteknologier
Der ydes tilskud til ordninger til typegodkendelse af vindmøller og kvalitetssikring af bio-

kedler, varmepumper og solenergianlæg. Ordningerne skal være med til at fremme kvaliteten af
de vedvarende energianlæg, der er på markedet, med henblik på at sikre høj energieffektivitet og
pålidelighed, lav miljøbelastning og maksimal sikkerhed samt understøtte en fortsat kvalitetsud-
vikling af anlæggene.

30. Fremme af nye energiteknologier
På finansloven for 2013 blev afsat 30,0 mio. kr. i 2013 til fremme af nye energiteknologier,

heraf 25,0 mio. kr. til solceller og brint, jf. Aftale mellem regeringen (SRSF) og Enhedslisten om
finansloven for 2013 af november 2012. Heraf blev 0,9 mio. kr. overført til § 29.21.01. Energi-
styrelsen til administration.

Kontoen er i forbindelse med finansloven for 2014 forhøjet med 5,5 mio. kr. årligt i 2014-
2016. Midlerne afsættes til solceller som en del af Aftale mellem regeringen (SRSF) og En-
hedslisten om finansloven for 2013 af november 2012.

40. Forskning, udvikling og demonstration inden for energieffektiv transport
På finansloven for 2013 blev afsat 25,0 mio. kr. i 2013 til forskning, udvikling og demon-

stration inden for energieffektiv transport, jf. Aftale mellem regeringen (SRSF) og Enhedslisten
om finansloven for 2013 af november 2012. Heraf blev 10,0 mio. kr. indbudgetteret på denne
konto og 15,0 mio. kr. på § 19.41.11. Det Strategiske Forskningsråd. Midlerne udmøntes i et
samarbejde mellem Det Strategiske Forskningsråd og Det Energiteknologiske Udviklings- og
Demonstrationsprogram.

29.22.02. Green Labs DK (Reservationsbev.)

Særlige bevillingsbestemmelser:

Budgetspecifikation: 

Mio. kr. 2012 2013 2014 F 2016 2017 2018

Udgiftsbevilling ........................................... 73,1 - - - - - -

10. Green Labs DK
Udgift ................................................... 73,1 - - - - - -
45. Tilskud til erhverv ........................ 73,1 - - - - - -

Videreførselsoversigt: 
 Beholdning
Mio. kr. primo 2014

Øvrige beholdninger ....................................................................................................... 9,6

I alt .................................................................................................................................. 9,6
Bemærkning: Der er en videreførsel på 9,6 mio. kr. fra 2013. Videreførslen påtænkes anvendt i 2014.

Regel der fraviges
eller suppleres

Beskrivelse

BV 2.2.11 Tilskud gives som tilsagn.
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10. Green Labs DK
I henhold til Aftale mellem den daværende VK-regering, Socialdemokraterne, Dansk Folke-

parti og Det Radikale Venstre om fordeling af globaliseringsreserven til forskning og udvikling
2010-2012 af november 2009 blev der afsat 60,0 mio. kr. i 2010, 70,0 mio. kr. i 2011 og 80,0
mio. kr. i 2012 (2010-pl) til Green Labs DK. Green Labs DK har til formål at yde statsligt tilskud
til etablering (ikke drift) af et mindre antal testfaciliteter for nye klimateknologier på strategiske
områder.

Målsætningen med initiativet er, at etableringen af strategiske testlaboratorier kan tiltrække
konkrete danske og udenlandske udviklings- og demonstrationsaktiviteter.

De konkrete faciliteter etableres i samarbejde med erhvervslivet. Der sikres samtidig sam-
menhæng med den strategiske forskningsindsats på det grønne område.
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29.23. Efterforskning og indvinding af energi m.m.

29.23.01. Koncessionsafgifter mv.
Koncessionsafgifterne er opført på indtægtsbudgettet.

Budgetspecifikation: 

Mio. kr. 2012 2013 2014 F 2016 2017 2018

Indtægtsbevilling ......................................... 1,6 1,2 1,5 - - - -

10. Koncessionsafgifter mv.
Indtægt ................................................ 1,6 1,2 1,5 - - - -
13. Kontrolafgifter og gebyrer ............ 1,6 1,2 1,5 - - - -

10. Koncessionsafgifter mv.
Harmoniseringen af kulbrinteskattereglerne med virkning fra 2014 betyder, at koncessions-

afgifterne ophører. Produktionsafgiften indbetales sædvanlig et år forskudt, og der budgetteres
derfor med, at indtægterne ophører fra og med 2015. Evt. efterreguleringer af for meget betalt
koncessionsafgift vil blive afholdt over denne konto.

29.23.02. Olierørledningsafgift mv.
Olierørledningsafgiften er opført på indtægtsbudgettet.

Budgetspecifikation: 

Mio. kr. 2012 2013 2014 F 2016 2017 2018

Indtægtsbevilling ......................................... 1.336,7 238,8 - - - - -

10. Olierørledningsafgift mv.
Indtægt ................................................ 1.008,8 28,2 - - - - -
30. Skatter og afgifter .......................... 1.008,8 28,2 - - - - -

20. Dispensationsafgift
Indtægt ................................................ 327,9 210,6 - - - - -
30. Skatter og afgifter .......................... 327,9 210,6 - - - - -

10. Olierørledningsafgift mv.
Harmoniseringen af kulbrinteskattereglerne med virkning fra 2014 betyder, at olierørled-

ningsafgiften er ophørt. Der er derfor ikke budgetteret med indtægter på kontoen fra 2014 og
frem, når selskaberne kommer over på nye regler. Evt. efterreguleringer af for meget betalt olie-
rørledningsafgift vil blive afholdt over denne konto.

20. Dispensationsafgift
Harmoniseringen af kulbrinteskattereglerne med virkning fra 2014 betyder, at dispensations-

afgiften er ophørt. Der er derfor ikke budgetteret med indtægter på kontoen fra 2014 og frem,
når selskaberne kommer over på nye regler. Evt. efterreguleringer af for meget betalt dispensa-
tionsafgift vil blive afholdt over denne konto.
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29.23.03. Gebyrindtægter i forbindelse med udbudsrunder
Gebyrindtægterne er opført på indtægtsbudgettet.

Budgetspecifikation: 

Mio. kr. 2012 2013 2014 F 2016 2017 2018

Indtægtsbevilling ......................................... 0,4 0,3 1,5 1,3 0,6 0,5 0,5

10. Gebyrindtægter i forbindelse
 med udbudsrunder

Indtægt ................................................ 0,4 0,3 1,5 1,3 0,6 0,5 0,5
30. Skatter og afgifter .......................... 0,4 0,3 1,5 1,3 0,6 0,5 0,5

10. Gebyrindtægter i forbindelse med udbudsrunder
I medfør af LB nr. 960 af 13. september 2011 om anvendelse af Danmarks undergrund op-

kræves betaling for indgivelse af ansøgninger om forundersøgelsestilladelser og om tilladelse til
efterforskning og indvinding af olie og gas, jf. BEK nr. 419 af 2. juni 2005 om betaling af gebyrer
i forbindelse med visse tilladelser efter lov om anvendelse af Danmarks undergrund. Klima-,
energi- og bygningsministeren er bemyndiget til at opkræve et vederlag i forbindelse med med-
delelse af tilladelse til efterforskning og indvinding af råstoffer. For tilladelse til efterforskning
og indvinding af kulbrinter opkræves et vederlag på 100.000 kr.

29.23.04. Overskudsdeling ved statsdeltagelse i Nordsøaktiviteter
Indtægten som følge af overskudsdeling ved statsdeltagelse i nordsøaktiviteter er opført på

indtægtsbudgettet. Overskudsdelingen bortfaldt pr. 9. juli 2012. Evt. efterreguleringer af for meget
betalt overskudsdeling vil blive afholdt over denne konto.

Budgetspecifikation: 

Mio. kr. 2012 2013 2014 F 2016 2017 2018

Udgiftsbevilling ........................................... - 202,5 - - - - -
Indtægtsbevilling ......................................... 4.539,7 18,3 - - - - -

10. Overskudsdeling ved statsdelta-
gelse i Nordsøaktiviteter
Indtægt ................................................ 4.539,7 - - - - - -
30. Skatter og afgifter .......................... 4.539,7 - - - - - -

20. Efterregulering af overskudsde-
ling vedrørende 2009-2012
Indtægt ................................................ - 18,3 - - - - -
30. Skatter og afgifter .......................... - 18,3 - - - - -

30. Tilbagebetaling af overskudsde-
ling vedrørende 2004-2006
Udgift ................................................... - 202,5 - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... - 202,5 - - - - -

10. Overskudsdeling ved statsdeltagelse i Nordsøaktiviteter
Overskudsdelingen er erstattet af statslig deltagelse i Dansk Undergrunds Consortium (DUC).

Statsdeltagelse bliver varetaget af Nordsøfonden.
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20. Efterregulering af overskudsdeling vedrørende 2009-2012
Underkontoen vedrører eventuelle efterreguleringer til den indbetalte overskudsdeling i peri-

oden 2009-2012.

30. Tilbagebetaling af overskudsdeling vedrørende 2004-2006
I 2013 blev til Shell Olie- og Gasudvinding Danmark B.V. tilbagebetalt et beløb pga. for

meget indbetalt overskudsdeling i perioden 2004-2006.

29.23.06. Koncessionsafgift fra Akzo Nobel Salt A/S
Koncessionsafgifterne i forbindelse med Akzo Nobel Salt A/S er opført på indtægtsbudgettet.

Budgetspecifikation: 

Mio. kr. 2012 2013 2014 F 2016 2017 2018

Indtægtsbevilling ......................................... 5,6 6,4 6,5 6,4 6,4 6,4 6,4

10. Koncessionsafgift fra Akzo No-
 bel A/S

Indtægt ................................................ 5,6 6,4 6,5 6,4 6,4 6,4 6,4
11. Salg af varer .................................. 5,6 6,4 6,5 6,4 6,4 6,4 6,4

10. Koncessionsafgift fra Akzo Nobel A/S
Indtægten vedrører koncessionsafgift fra Akzo Nobel Salt A/S i henhold til § 11, stk. 1 og

2 i bevilling af 1. november 1963.

Budgetteringsforudsætninger
Afgiftssatsen, der reguleres hvert tredje år i overensstemmelse med udviklingen i engrospri-

sindekset, er med virkning fra 1. januar 2012 fastsat til 10,9 kr. pr. ton. Afgiftssatsen reguleres
næste gang i 1. kvartal 2015.

29.24. Udnyttelse af vedvarende energi og energibesparelser

29.24.01. Udnyttelse af vedvarende energi og andre energiøkonomiske projekter
(tekstanm. 112) (Reservationsbev.)

Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres Beskrivelse

BV 2.2.13  Tilskud kan forudbetales.
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Budgetspecifikation: 
Mio. kr. 2012 2013 2014 F 2016 2017 2018
Udgiftsbevilling ........................................... 4,0 4,1 4,2 4,2 - - -

20. Nordisk Folkecenter for Vedva-
 rende Energi

Udgift ................................................... 4,0 4,1 4,2 4,2 - - -
45. Tilskud til erhverv ........................ 4,0 4,1 4,2 4,2 - - -

20. Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi
Der er på finansloven for 2012 blevet afsat 4,0 mio. kr. årligt i perioden 2012-2015 til Nor-

disk Folkecenter for Vedvarende Energi, jf. Aftale mellem regeringen (SRSF) og Enhedslisten
om finansloven for 2012 af november 2011. Centerets formål er at fremme oplysning og viden-
formidling samt udviklingsopgaver i forbindelse med vedvarende energi.

29.24.06. Fremme af varmepumper (Reservationsbev.)
Kontoen indeholder alene regnskabstal, da der ikke forudsættes aktivitet på kontoen i 2015.

Budgetspecifikation: 
Mio. kr. 2012 2013 2014 F 2016 2017 2018
Udgiftsbevilling ........................................... 1,2 0,4 - - - - -

10. Fremme af varmepumper
Udgift ................................................... 1,2 0,4 - - - - -
22. Andre ordinære driftsomkostninger 0,0 - - - - - -
45. Tilskud til erhverv ........................ 1,2 0,4 - - - - -

29.24.08. Forsøgsordning for elbiler (tekstanm. 104 og 108) (Reservationsbev.)

Særlige bevillingsbestemmelser:

Budgetspecifikation: 
Mio. kr. 2012 2013 2014 F 2016 2017 2018
Udgiftsbevilling ........................................... 10,8 4,9 5,0 5,1 - - -

10. Forsøgsordning for elbiler
Udgift ................................................... 10,8 4,9 5,0 5,1 - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... 10,8 4,9 5,0 5,1 - - -

Videreførselsoversigt: 
 Beholdning
Mio. kr. primo 2014

Øvrige beholdninger ....................................................................................................... 0,1
I alt .................................................................................................................................. 0,1
Bemærkning: Der er en videreførsel på 0,1 mio. kr. fra 2013.

Regler der fraviges
eller suppleres

Beskrivelse

 BV 2.2.11 Tilskud kan gives som tilsagn.
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10. Forsøgsordning for elbiler
I Aftale mellem regeringen (SRSF), Venstre, Dansk Folkeparti, Enhedslisten og Det Kon-

servative Folkeparti om den danske energipolitik 2012-2020 af 22. marts 2012 videreføres ord-
ningen, der oprindeligt blev aftalt i den forrige energiaftale, i perioden 2013-2015 med 5,0 mio.
kr. pr. år, heraf er 0,1 mio. kr. årligt overført til § 29.21.01. Energistyrelsen til administration.

Ordningen forventes administreret som en åben tilskudsordning, hvor alle relevante aktører
kan indgive ansøgning. Projekterne vurderes af tilskudsmyndigheden efter et sæt faglige, herunder
økonomiske, kriterier, og de bedste projekter opnår støtte.

Forsøgsordningen skal sikre, at der sker en afprøvning og erfaringsindsamling vedrørende
blandt andet tekniske, organisatoriske, økonomiske og miljømæssige aspekter ved anvendelse af
elbiler og evt. plug-in-hybridbiler i praksis samt vedrørende forsyning med elektricitet som driv-
middel.

Forsøgsordningen skal bidrage til at belyse hvilke barrierer, der i praksis er for udbredelse
af elbiler og evt. plug-in-hybridbiler, og i hvilke anvendelser disse biler har særlige fordele eller
perspektiver. Endvidere skal forsøgsordningen give viden om tekniske, organisatoriske, økono-
miske og miljømæssige forhold i forbindelse med elbilers og evt. plug-in-hybridbilers anvendelse,
drift og vedligehold. Indsatsen vil omfatte et antal praktiske forsøg samt udredningsarbejder og
analyser.

Pilot- eller demonstrationsforsøgene forventes gennemført af flådeejere, hvor flåden overve-
jende består af mindre køretøjer, køretøjer, der ikke anvendes til store afstande, og/eller køretøjer,
som har et brugsmønster, der tillader den nødvendige opladning.

Erfaringsindsamlingen kan ud over de konkrete forsøg indebære støtte til undersøgelse af
sammenhængen mellem elbilen og elsystemet, hvor effekter i forhold til elnettet, brugsmønstre,
opladningsteknologier og fleksibelt elforbrug kan være relevante at undersøge. Endelig vil det
være muligt at se på lokale miljø- og sundhedsfordele i byområder af øget brug af elbiler og evt.
plug-in-hybridbiler.

Midlerne anvendes til støtte til flådeejernes ekstraomkostninger i forhold til anskaffelse af
elbiler/plug-in-hybridbiler og ladestationer mv. samt konsulenthonorar til analyser, monitorering,
dokumentation og vidensopbygning.

29.24.09. Understøttelse af energibesparelser i staten (Reservationsbev.)

Særlige bevillingsbestemmelser:
Regler der fraviges
eller suppleres

Beskrivelse

 BV 2.2.9 Der er i forbindelse med udmøntning af reserven adgang til at overføre
bevilling fra § 29.24.09. Understøttelse af energibesparelser i staten
til § 29.51.01. Bygningsstyrelsen, § 12.23.01. Forsvarskommandoen,
§ 19.11.07. Styrelsen for Universiteter og Internationalisering og §
29.21.01. Energistyrelsen.
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Budgetspecifikation: 

Mio. kr. 2012 2013 2014 F 2016 2017 2018

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

10. Understøttelse af energibesparel-
ser i staten
Udgift ................................................... - - - - - - -
49. Reserver og budgetregulering ....... - - - - - - -

Videreførselsoversigt: 
 Beholdning
Mio. kr. primo 2014

Øvrige beholdninger ....................................................................................................... 2,6

I alt .................................................................................................................................. 2,6
Bemærkning: Der er en videreførsel på 2,6 mio. kr. fra 2013. 

10. Understøttelse af energibesparelser i staten
Der er afsat 10,0 mio. kr. til understøttelse af energibesparelser i staten i 2009, jf. Aftale

mellem den daværende VK-regering, Dansk Folkeparti, Socialdemokraterne, Det Radikale Ven-
stre og Socialistisk Folkeparti om gennemførelse af politireformen og styrkelse af politiindsatsen
af november 2006. Beløbet anvendes til en effektiv understøttelse af energispareindsatsen i sta-
ten, herunder bl.a. styrkelse af dialogen mellem ejere og lejere, sammenfatning og synliggørelse
af statens energiforbrug ved hjælp af database og hjemmeside samt til udvikling af generelle in-
formations- og vejledningstiltag til styrkelse af ministeriernes interne arbejde. Anvendelse af re-
serven koordineres mellem Klima-, Energi- og Bygningsministeriet og de store statslige ejen-
domsbesiddere.

29.24.10. Pulje til skrotningspræmie for oliefyr (Reservationsbev.)
Tilskudsordningen er lukket. Kontoen indeholder derfor alene regnskabstal.

Budgetspecifikation: 

Mio. kr. 2012 2013 2014 F 2016 2017 2018

Udgiftsbevilling ........................................... -34,3 0,2 - - - - -
Indtægtsbevilling ......................................... 0,2 0,0 - - - - -

10. Pulje til skrotningspræmie for
 oliefyr

Udgift ................................................... -34,3 0,2 - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... -34,3 0,2 - - - - -
Indtægt ................................................ 0,2 0,0 - - - - -
21. Andre driftsindtægter .................... - 0,0 - - - - -
33. Interne statslige overførsels-

  indtægter ........................................ 0,2 - - - - - -
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29.24.11. Center for Energibesparelser (Reservationsbev.)
Centret er lukket. Kontoen indeholder derfor alene regnskabstal.

Budgetspecifikation: 

Mio. kr. 2012 2013 2014 F 2016 2017 2018

Udgiftsbevilling ........................................... 53,8 - - - - - -

10. Center for energibesparelser
Udgift ................................................... 53,8 - - - - - -
22. Andre ordinære driftsomkostninger 53,8 - - - - - -

Videreførselsoversigt: 
 Beholdning
Mio. kr. primo 2014

Øvrige beholdninger ....................................................................................................... 50,7

I alt .................................................................................................................................. 50,7
Bemærkning: Der er en videreførsel på 50,7 mio. kr. fra 2013. 

10. Center for energibesparelser
Kontoen indeholder alene regnskabstal, da Center for Energibesparelser er nedlagt medio

2012. Bevillingen hidtil opført på kontoen medfinansierer Aftale mellem regeringen, Venstre,
Dansk Folkeparti, Enhedslisten og Det Konservative Folkeparti om den danske energipolitik
2012-2020 af 22. marts 2012 med 60,0 mio. kr. årligt i 2013-2015 (jf. §§ 29.21.01. Energisty-
relsen, 29.24.08. Forsøgsordning for elbiler, 29.24.13. Videncenter for energibesparelser i byg-
ninger og 29.24.14. Infrastruktur til transport). Herudover kan der henvises til § 29.24.18. Ener-
gieffektiviseringsindsats, hvorfra en række af Center for Energibesparelsers indsatser videreføres.

29.24.13. Videncenter for energibesparelser i bygninger (Reservationsbev.)

Budgetspecifikation: 

Mio. kr. 2012 2013 2014 F 2016 2017 2018

Udgiftsbevilling ........................................... 4,4 5,0 5,1 5,2 - - -

10. Videncenter for energibesparel-
ser i bygninger
Udgift ................................................... 4,4 5,0 5,1 5,2 - - -
22. Andre ordinære driftsomkostninger 4,4 5,0 5,1 5,2 - - -

Videreførselsoversigt: 
 Beholdning
Mio. kr. primo 2014

Øvrige beholdninger ....................................................................................................... 0,6

I alt .................................................................................................................................. 0,6
Bemærkning: Der er en videreførsel på 0,6 mio. kr. fra 2013. 
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10. Videncenter for energibesparelser i bygninger
I Aftale mellem regeringen (SRSF), Venstre, Dansk Folkeparti, Enhedslisten og Det Kon-

servative Folkeparti om den danske energipolitik 2012-2020 af 22. marts 2012 blev det besluttet
at forlænge bevillingen til Videncenter for energibesparelser i bygninger til 2015 med 5,0 mio.
kr. pr. år. Tidligere har bevillingen været opført på § 29.24.11. Center for Energibesparelser.

Videncenter for energibesparelser i bygningers opgaver er uændret i forhold til tidligere. Vi-
dencenteret skal varetage følgende opgaver omkring energieffektivisering:

- Sammenfatte, dokumentere og bearbejde den eksisterende viden og erfaringer om forskellige
energieffektive løsninger, herunder om standardløsninger, leverandørinformationer, kampag-
ner mv.

- Identificere et eventuelt behov for ny viden.
- Systematisk formidle viden mv. til de relevante aktører, herunder ikke mindst leverandører,

håndværkere mv. inden for byggeerhvervet. Formidlingen bør bl.a. ske via internettet.
- Etablere værktøjer mv. som kan gøre det nemmere for rådgivere, håndværkere og forbrugere

at gennemføre energibesparelser. Der kan f.eks. være tale om hjemmesider med beregnings-
programmer, leverandørguide, værktøjer til effektmåling mv.

29.24.14. Infrastruktur til transport (tekstanm. 115) (Reservationsbev.)

Særlige bevillingsbestemmelser:

Budgetspecifikation: 
Mio. kr. 2012 2013 2014 F 2016 2017 2018
Udgiftsbevilling ........................................... - 23,5 22,7 22,9 - - -

10. Infrastruktur til transport
Udgift ................................................... - 23,5 22,7 22,9 - - -
45. Tilskud til erhverv ........................ - - 22,7 22,9 - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... - 23,5 - - - - -

10. Infrastruktur til transport
I henhold til Aftale mellem regeringen (SRSF), Venstre, Dansk Folkeparti, Enhedslisten og

Det Konservative Folkeparti om den danske energipolitik 2012-2020 af 22. marts 2012 er det
vedtaget at anvende 70,0 mio. kr. i årene 2013-2015 til understøttelse af udrulningen af lade-
standere til elbiler, infrastruktur til brint samt infrastruktur til gas i tung transport. Puljen på 70,0
mio. kr. er i aftalen fordelt på 1,0 mio. kr. i 2012 og 23,0 mio. kr. i hvert af årene 2013-2015,
hvoraf 0,5 mio. kr. årligt er overført til Energistyrelsen til administration. Anvendelsen af mid-
lerne vil ud over konkret tilskud til etablering af anlæg også blive anvendt til nødvendige forar-
bejder/analyser til sikring af grundlaget for udmøntningen samt optimal nytte af midlerne.

På længere sigt skal transportsektoren gennemgå en radikal omstilling fra fossile brændsler
til nye drivmidler som el og biomasse. Parterne bag energiforliget har tiltrådt strategi for fremme
af energieffektive køretøjer som hybrid plug-in, elbiler mm., som udmønter puljen på i alt 70,0
mio. kr. med 40,0 mio. kr. til el, 20,0 mio. kr. til gas til tung transport og 10,0 mio. kr. til brint.

Regler der fraviges
eller suppleres

Beskrivelse

 BV 2.2.11 Tilskud kan gives som tilsagn.



56 § 29.24.15.

29.24.15. Etablering af partnerskabssamarbejde med kommuner (Reservationsbev.)

Særlige bevillingsbestemmelser:

Budgetspecifikation: 

Mio. kr. 2012 2013 2014 F 2016 2017 2018

Udgiftsbevilling ........................................... 0,2 6,5 8,6 10,0 - - -

10. Etablering af partnerskabssamar-
bejde med kommuner
Udgift ................................................... 0,2 0,5 8,6 10,0 - - -
22. Andre ordinære driftsomkostninger 0,2 - - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... - 0,5 8,6 10,0 - - -

20. Superpulje til foregangskommu-
 ner

Udgift ................................................... - 6,0 - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... - 6,0 - - - - -

Videreførselsoversigt: 
 Beholdning
Mio. kr. primo 2014

Øvrige beholdninger ....................................................................................................... 0,0

I alt .................................................................................................................................. 0,0

10. Etablering af partnerskabssamarbejde med kommuner
Puljen er oprettet i forbindelse med implementering af Aftale mellem regeringen (SRSF),

Venstre, Dansk Folkeparti, Enhedslisten og Det Konservative Folkeparti om den danske energi-
politik 2012-2020 af 22. marts 2012. Puljen er på samlet 19,0 mio. kr. og har til formål at fremme
partnerskaber om strategisk energiplanlægning mellem kommuner, lokale virksomheder og ener-
giselskaber samt forbedre samspillet mellem statens, regionernes og kommunernes indsatser og
understøtte den kommunale planlægning og den borgernære indsats.

Puljens midler fordeles med 0,2 mio. kr. i 2012, 0,5 mio. kr. i 2013, 8,5 mio. kr. i 2014 og
9,8 mio. kr. i 2015. Puljen vil blive udmøntet som en tilskudsordning. Der kan kontraheres med
konsulenter til at løse nærmere specificerede opgaver, bl.a. i forbindelse med forberedelsen af
puljens administration i 2012 og 2013 samt til evalueringen af indsatsen i 2015.

20. Superpulje til foregangskommuner
Der blev i 2013 afsat 6,0 mio. kr. til etablering af partnerskaber mellem Klima-, Energi- og

Bygningsministeriet og et par kommuner, der går foran på klimaområdet, jf. Aftale mellem re-
geringen (SRSF) og Enhedslisten om finansloven for 2013 af november 2012.

Regler der fraviges
eller suppleres

Beskrivelse

 BV 2.2.11 Tilskud kan gives som tilsagn.
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29.24.16. Geotermi og store varmepumper (Reservationsbev.)

Særlige bevillingsbestemmelser:

Budgetspecifikation: 

Mio. kr. 2012 2013 2014 F 2016 2017 2018

Udgiftsbevilling ........................................... 3,5 8,4 10,0 10,1 - - -

10. Geotermi og store varmepumper
Udgift ................................................... 3,5 8,4 10,0 10,1 - - -
22. Andre ordinære driftsomkostninger - 2,0 3,0 1,0 - - -
45. Tilskud til erhverv ........................ 3,5 6,4 7,0 9,1 - - -

Videreførselsoversigt: 
 Beholdning
Mio. kr. primo 2014

Øvrige beholdninger ....................................................................................................... 1,1

I alt .................................................................................................................................. 1,1
Bemærkning: Der er en videreførsel på 1,1 mio. kr. fra 2013, som forventes anvendt i 2014.

10. Geotermi og store varmepumper
I henhold til Aftale mellem regeringen (SRSF), Venstre, Dansk Folkeparti, Enhedslisten og

Det Konservative Folkeparti om den danske energipolitik 2012-2020 af 22. marts 2012 afsættes
der en pulje på 35,0 mio. kr. i 2012-2015 til fremme af ny VE-teknologi i fjernvarme (geotermi,
store varmepumper mv.). Heraf indbudgetteres de 33,0 mio. kr. på denne konto, mens de øvrige
midler er afsat under § 29.21.01. Energistyrelsen. Der kan kontraheres med konsulenter til at løse
nærmere specificerede opgaver, bl.a. i forbindelse med udredninger om VE-teknologiers indpas-
ning i fjernvarmesystemet, risikoafdækning af geotermi samt udarbejdelse af manualer om udfø-
relse af geotermiprojekter.

29.24.17. Bølgekraftprojekter (Reservationsbev.)

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regler der fraviges
eller suppleres

Beskrivelse

 BV 2.2.11 Tilskud kan gives som tilsagn.

Regler der fraviges
eller suppleres

Beskrivelse

 BV 2.2.11 Tilskud kan gives som tilsagn.
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Budgetspecifikation: 
Mio. kr. 2012 2013 2014 F 2016 2017 2018
Udgiftsbevilling ........................................... - - 12,1 12,2 - - -

10. Bølgekraftprojekter
Udgift ................................................... - - 12,1 12,2 - - -
45. Tilskud til erhverv ........................ - - 12,1 12,2 - - -

10. Bølgekraftprojekter
I henhold til Aftale mellem regeringen (SRSF), Venstre, Dansk Folkeparti, Enhedslisten og

Det Konservative Folkeparti om den danske energipolitik 2012-2020 af 22. marts 2012 afsættes
der i alt 25,0 mio. kr. i 2014-2015 til støtte til anlæg og demonstration af bølgekraftprojekter.
Midlerne forventes primært anvendt til udvikling af generiske metoder og teknologier, som f.eks.
forankringsmetoder, udvikling og afprøvning af elkabelforbindelser samt udvikling af nye mate-
rialer og komponenter, der støtter op om udviklingen af større demonstrationsprojekter.

1,0 mio. kr. er overført til § 29.21.01. Energistyrelsen til administration af kontoens aktivi-
teter.

29.24.18. Energieffektiviseringsindsats (Reservationsbev.)

Budgetspecifikation: 
Mio. kr. 2012 2013 2014 F 2016 2017 2018
Udgiftsbevilling ........................................... - 29,5 17,9 25,1 25,1 25,1 25,1

10. Energieffektiviseringsindsats
Udgift ................................................... - 29,5 17,9 25,1 25,1 25,1 25,1
22. Andre ordinære driftsomkostninger - 29,5 17,9 25,1 25,1 25,1 25,1

Videreførselsoversigt: 
 Beholdning
Mio. kr. primo 2014

Øvrige beholdninger ....................................................................................................... 3,9
I alt .................................................................................................................................. 3,9
Bemærkning: Der er en videreførsel på 3,9 mio. kr. fra 2013.

10. Energieffektiviseringsindsats
I henhold til Aftale mellem regeringen (SRSF), Venstre, Dansk Folkeparti, Enhedslisten og

Det Konservative Folkeparti om den danske energipolitik 2012-2020 af 22. marts 2012 er kam-
pagneaktiviteter i Center for Energibesparelser (Go' Energi) afviklet, hvilket indebærer, at der er
frigivet 60,0 mio. pr. år, som for perioden 2012-2015 er udmøntet på andre energieffektivise-
ringsaktiviteter (jf. §§ 29.21.01. Energistyrelsen, 29.24.08. Forsøgsordning for elbiler, 29.24.13.
Videncenter for energibesparelser i bygninger og 29.24.14. Infrastruktur til transport). De reste-
rende midler fra Center for Energibesparelser er opført på denne konto, hvorfra en række ener-
gieffektiviseringsaktiviteter videreføres. Midlerne kan anvendes til fremme af energieffektivise-
ring ved generelle opgaver vedrørende markedspåvirkning mv. på tværs af alle sektorer og ener-
giarter, bortset fra transport.

Budgetteringsforudsætninger
Der afsættes en bevilling, som svarer til det forventede provenu af energieffektiviseringsbi-

draget på 0,6 øre pr. kWh. Skatteministeriets skøn fra maj 2014 er 87,0 mio. kr. i 2015, hvoraf
9,5 mio. kr. afsættes på § 29.21.01. Energistyrelsen.
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De 60,0 mio. kr. årligt, som skal finansiere energiaftalen i 2013-2015, er fratrukket kontoens
bevilling. I 2016 og frem er midlerne ikke udmøntet, men placeret på § 29.25.79. Energireserve.

| I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 4,0 mio. kr. som følge af
| ændrede skøn fra Skatteministeriet.

29.24.19. Vedvarende energi til proces (Reservationsbev.)

Særlige bevillingsbestemmelser:

Budgetspecifikation: 
Mio. kr. 2012 2013 2014 F 2016 2017 2018
Udgiftsbevilling ........................................... - 152,6 489,4 340,6 412,6 412,6 412,6

10. Vedvarende energi til proces
Udgift ................................................... - 152,6 489,4 340,6 412,6 412,6 412,6
45. Tilskud til erhverv ........................ - 152,6 489,4 340,6 412,6 412,6 412,6

Videreførselsoversigt: 
 Beholdning
Mio. kr. primo 2014

Øvrige beholdninger ....................................................................................................... 89,9
I alt .................................................................................................................................. 89,9
Bemærkning: Der er en videreførsel på 89,9 mio. kr. fra 2013. 13,5 mio. kr. heraf budgetteres anvendt i 2014.

10. Vedvarende energi til proces
I henhold til Aftale mellem regeringen (SRSF), Venstre, Dansk Folkeparti, Enhedslisten og

Det Konservative Folkeparti om den danske energipolitik 2012-2020 af 22. marts 2012 og i
henhold til lov nr. 607 af 12. juni 2013 om tilskud til fremme af vedvarende energi i virksom-
heders produktionsprocesser etableres der en pulje på 250,0 mio. kr. i 2013 og 500,0 mio. kr.
årligt fra 2014, der fastholdes frem til og med 2020. Puljen skal erstatte fossile brændsler med
vedvarende energi eller fjernvarme samt energieffektiviseringer i direkte tilknytning til disse
konverteringsprojekter. Til administration af puljen er der overført 7,9 mio. kr. årligt fra 2015
og frem til § 29.21.01. Energistyrelsen, efter at der i foråret 2014 er blevet foretaget en evaluering
af administrationsprocenten.

I henhold til Aftale om tilbagerulning af FSA mv. og lempelser af PSO af juni 2014 ned-
skrives bevillingen med 100,0 mio. kr. i 2015, og der foretages en rebudgettering af puljen, som
indebærer, at puljen nedjusteres med 100,0 mio. kr. årligt i perioden 2016-2020 og forlænges
med 500,0 mio. kr. i 2021.

| I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen reduceret med 60,0 mio. kr. i 2015 og for-
| højet med 12,0 mio. kr. årligt i 2016 til 2020.

Regler der fraviges
eller suppleres

Beskrivelse

 BV 2.2.11 Tilskud kan gives som tilsagn.
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29.24.20. Industriel kraftvarme (Lovbunden)

Budgetspecifikation: 
Mio. kr. 2012 2013 2014 F 2016 2017 2018
Udgiftsbevilling ........................................... - - 43,4 153,4 60,1 60,1 60,1

10. Industriel kraftvarme
Udgift ................................................... - - 43,4 153,4 60,1 60,1 60,1
45. Tilskud til erhverv ........................ - - 43,4 153,4 60,1 60,1 60,1

10. Industriel kraftvarme
I henhold til Aftale mellem regeringen (SRSF), Venstre, Dansk Folkeparti, Enhedslisten og

Det Konservative Folkeparti om den danske energipolitik 2012-2020 af 22. marts 2012 og i
henhold til lov nr. 576 af 18. juni 2012 om ændring af lov om fremme af vedvarende energi, lov
om elforsyning, lov om naturgasforsyning og lov om Energinet.dk indføres et tilskud på 3 øre
pr. kWh i perioden 2013-2020 til at fastholde og fremme industriel kraftvarme i industri og
gartnerier. Til administration af ordningen er der overført 0,9 mio. kr. i 2013, 0,8 mio. kr. i 2014,
0,7 mio. kr. i 2015 og 0,6 mio. kr. i 2016 og frem til § 29.21.01. Energistyrelsen.
Tilskuddet reguleres på grundlag af markedsprisen. Det i aftalen angivne beløb på 30,0 mio. kr.
er beregnet ud fra en forudsat markedspris på ca. 25 øre pr. kWh. Baseret på en markedspris på
30 øre pr. kWh medfører det et tilskud svarende til en skønnet udgift på 12,5 mio. kr.

I henhold til Aftale mellem regeringen (SRSF), Venstre, Liberal Alliance og Det Konserva-
tive Folkeparti om Vækstplan DK af april 2013 indføres et yderligere tilskud til industrielle
kraft-varme-værker på 4 øre pr. kWh i perioden 2014-2020. Tilskuddet reguleres på grundlag af
markedsprisen. Baseret på en markedspris på 30 øre pr. kWh medfører det yderligere tilskud en
udgift på 16,7 mio. kr.

Det samlede tilskud på 7 øre pr. kWh reguleres på baggrund af spotprisen på elektricitet.
Med forudsætning om en konstant markedspris på 30 øre pr. kWh i alle årene frem til 2020 er
de samlede udgifter for staten på 29,2 mio. kr. i årene 2015-2020. Tilskuddet er lovbundet og
det samlede tilskudsbeløb varierer afhængig af spotprisen på elektricitet. Der er således tale om
et skøn, der er behæftet med stor usikkerhed.

Administrationen af ordningen, herunder udbetaling af tilskud, varetages af Energinet.dk.
| I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 123,9 mio. kr. i 2015 som
| følge af at ordningen afventer Europa-Kommissionens godkendelse. Der budgetteres nu med, at
| godkendelserne modtages primo 2015, således at udbetalingen af 2013 og 2014-tilskuddet ud-
| skydes til 2015, såfremt tilskuddets virkning med tilbagevirkende kraft godkendes. Af forhøjelsen
| vedrører 93,3 mio. kr. betaling for 2013 og 2014, og 30,6 mio. kr. vedrører 2015-2018. Bag-
| grunden herfor er opjustering i skøn for tilskudsberettigede produktionsmængder samt ændrede
| elpriser, idet der nu anvendes den faktiske markedspris i 2013 på 29 øre/kWh og forventede
| markedspriser i 2014 og 2015 på henholdsvis 23 øre/kWh og 27 øre/kWh.
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29.24.21. Biogas (til transport og proces) (Lovbunden)

Budgetspecifikation: 

Mio. kr. 2012 2013 2014 F 2016 2017 2018

Udgiftsbevilling ........................................... - - 22,5 44,9 41,2 42,7 43,4

10. Biogas (til transport og proces)
Udgift ................................................... - - 22,5 44,9 41,2 42,7 43,4
45. Tilskud til erhverv ........................ - - 22,5 44,9 41,2 42,7 43,4

10. Biogas (til transport og proces)
I henhold til Aftale mellem regeringen (SRSF), Venstre, Dansk Folkeparti, Enhedslisten og

Det Konservative Folkeparti om den danske energipolitik 2012-2020 af 22. marts 2012 og i
henhold til lov nr. 576 af 18. juni 2012 om ændring af lov om fremme af vedvarende energi, lov
om elforsyning, lov om naturgasforsyning og lov om Energinet.dk indføres et nyt tilskudssystem
til biogas, hvoraf en del finansieres over finansloven i form af et grundtilskud til biogas til proces
i virksomheder og transport på netto 39 kr./GJ, et tilskud på 26 kr./GJ, som årligt reguleres i
forhold til naturgasprisen samt et tilskud på 10 kr./GJ i årene 2013-2015 og 8 kr./GJ i 2016,
hvilket samlet forventes at udgøre 110,0 mio. kr. i 2014, 130,0 mio. kr. i 2015 og 150,0 mio. kr.
i 2016 og frem. Til administration af ordningen er overført 2,7 mio. kr. i 2014, 2,8 mio. kr. i 2015
og 2,9 mio. kr. i 2016 og frem til § 29.21.01. Energistyrelsen.

Biogasanvendelsen til proces, transport og andet skønnes at udgøre 0,7 PJ i 2015, 0,7 PJ i
2016, 0,8 PJ i 2017 og 0,9 PJ i 2018. Med forventning om et reduceret pristillæg på 26 kr./GJ
grundet stigende naturgaspriser og aftrapning af pristillægget på 10 kr./GJ fås et tilskudsbehov
som angivet (2014-pl) på 44,5 mio. kr. i 2015, 40,8 mio. kr. i 2016, 42,3 mio. kr. i 2017 og 43,0
mio. kr. i 2018. Tilskuddet er lovbundet, og det samlede tilskudsbeløb varierer afhængig af bl.a.
naturgasprisen og efterspørgslen. Der er således tale om et skøn, der er behæftet med stor usik-
kerhed.

Administrationen af ordningen, herunder udbetaling af tilskud, varetages af Energinet.dk.
Tilskudsordningen afventer Europa-Kommissionens godkendelse. Der er budgetteret med, at

godkendelsen modtages i 2014.

| 29.24.23. Store varmepumper til fjernvarme (tekstanm. 117) (Reservationsbev.)

| Særlige bevillingsbestemmelser:

Budgetspecifikation: 

Mio. kr. 2012 2013 2014 F 2016 2017 2018

Udgiftsbevilling ........................................... - - - 26,7 26,9 - -

10. Pilotprojekt vedr. varmepumper
Udgift ................................................... - - - 26,7 26,9 - -
45. Tilskud til erhverv ........................ - - - 26,7 26,9 - -

| Regel der fraviges
| eller suppleres| Beskrivelse

| BV 2.2.13|  Tilskud kan forudbetales.
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| 10. Pilotprojekt vedr. varmepumper
| Kontoen er oprettet i forbindelse med ændringsforslagene. Der er afsat 27,5 mio. kr. i 2015
| og 27,7 mio. kr. i 2016 til et pilotprojekt med henblik på at fremme storskala varmepumper i
| fjernvarme, jf. Aftale om Finansloven for 2015. Til administration af ordningen er overført 0,8
| mio. kr. i hvert af årene til § 29.21.01. Energistyrelsen.

| 29.24.24. National ordning for geotermi (tekstanm. 118) (Reservationsbev.)

Budgetspecifikation: 

Mio. kr. 2012 2013 2014 F 2016 2017 2018

Udgiftsbevilling ........................................... - - - 32,5 33,5 31,5 12,5
Indtægtsbevilling ......................................... - - - 12,5 12,5 12,5 12,5

10. National ordning for geotermi
Udgift ................................................... - - - 32,5 33,5 31,5 12,5
45. Tilskud til erhverv ........................ - - - 32,5 33,5 31,5 12,5
Indtægt ................................................ - - - 12,5 12,5 12,5 12,5
25. Finansielle indtægter .................... - - - 12,5 12,5 12,5 12,5

| 10. National ordning for geotermi
| Kontoen er oprettet i forbindelse med ændringsforslagene. Der er afsat 20,3 mio. kr. i 2015,
| 21,3 mio.kr. i 2016 og 19,3 mio. kr. i 2017 med henblik på at oprette en National ordning for
| geotermi, jf. Aftale om Finansloven for 2015.
| Ordningen kapitalopbygges ved et statsligt indskud på 60 mio. kr., der indsluses i ordningen
| i 2015-2017, samt løbende betaling fra deltagende selskaber, hvilket er estimeret til 125 mio. kr.
| over en 10-årig periode i tilfælde af, at der bores 35 boringer i løbet af perioden. Præmien er
| baseret på, at ordningen som udgangspunkt er selvfinansierende, men med økonomisk sikkerhed
| fra staten.
| Ordningen suspenderes, hvis den samlede pulje (dvs. finanslovsbevilling samt præmiebeta-
| ling) opbruges, fordi boringerne går galt, og der skal udbetales dækning fra garantiordningen, idet
| der således ikke vil være kapacitet til at kunne risikoafdække nye projekter. Hvis ordningen op-
| bygger kapital op til 60 mio. kr., vil dette blive tilbageført til statskassen, således at statens risiko
| dækkes. Eventuelle overskydende midler i ordningen tilbageføres indskyderne. Ligeledes vil ka-
| pital op til 60 mio. kr. ved nedlukning af ordningen tilgå statskassen.
| Ordningen betyder samtidig, at projekterne skal vurderes af et nyetableret ekspertpanel. Der
| er overført 0,3 mio. kr. årligt i 2015-2017 til § 29.21.01. Energistyrelsen til ekspertpanelet. Fra
| 2018 og frem finansieres ekspertpanelet af selskabernes præmiebetaling. Ekspertpanelet skal
| vurdere ansøgningerne og derved sikre bedst muligt udgangspunkt for såvel gennemførelse af
| projekter som ordningens drift.

29.25. Tilskud til begrænsning af kuldioxid (CO2)

29.25.02. Tilskud til dækning af kuldioxidafgift i visse virksomheder (Lovbunden)
Ordningen er ophørt, men der budgetteres med en mindre efterbetaling i 2015. I henhold til

LB nr. 424 af 8. maj 2012 om statstilskud til dækning af udgifter til kuldioxidafgift i visse virk-
somheder med stort energiforbrug, gives der tilskud til delvis dækning af energispareafgiften i
visse virksomheder.
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Budgetspecifikation: 
Mio. kr. 2012 2013 2014 F 2016 2017 2018
Udgiftsbevilling ........................................... 48,5 45,6 13,0 1,0 - - -

20. Tilskud til dækning af udgifter
til kuldioxidafgifter i visse virk-
somheder (aftaler om energief-

 fektivisering)
Udgift ................................................... 48,5 45,6 13,0 1,0 - - -
45. Tilskud til erhverv ........................ 48,5 45,6 13,0 1,0 - - -

20. Tilskud til dækning af udgifter til kuldioxidafgifter i visse virksomheder (aftaler om
energieffektivisering)

Ordningen er ophørt, men der budgetteres med en mindre efterbetaling i 2015. I henhold til
LB nr. 424 af 8. maj 2012 om statstilskud til dækning af udgifter til kuldioxidafgift i visse virk-
somheder med stort energiforbrug, gives der tilskud til delvis dækning af energispareafgiften i
visse virksomheder.

Ansøgning om tilskud og kontrol med overholdelse af aftaleforpligtelser administreres af
Energistyrelsen, mens SKAT varetager kontrol og udbetaling af tilskud i forbindelse med
momsrefusion.

Det bemærkes, at udbetalingsskønnet er behæftet med usikkerhed. Usikkerheden i skønnet
skyldes uvished om tidspunktet for virksomheders anmodninger om at få udbetalt deres tilskud.

29.25.03. Tilskud til energibesparelser i erhvervsvirksomheder (tekstanm. 116)
 (Reservationsbev.)

Ifølge LB nr. 84 af 3. februar 2000 om statstilskud til energibesparelser i erhvervsvirksom-
heder kan der gives tilskud til foranstaltninger, der medfører bedre energiudnyttelse eller energi-
besparelser i erhvervsvirksomheder.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Budgetspecifikation: 
Mio. kr. 2012 2013 2014 F 2016 2017 2018
Udgiftsbevilling ........................................... 0,9 - - 10,1 10,1 - -

10. Tilskud til energibesparelser i
 erhvervsvirksomheder

Udgift ................................................... 0,9 - - 10,1 10,1 - -
45. Tilskud til erhverv ........................ 0,9 - - 10,1 10,1 - -

Videreførselsoversigt: 
 Beholdning
Mio. kr. primo 2014

Øvrige beholdninger ....................................................................................................... 18,9
I alt .................................................................................................................................. 18,9
Bemærkning: Der er en videreførsel på 18,9 mio. kr. fra 2013. 0,5 mio. kr. heraf forventes anvendt i 2014, og resten vil
blive bortfaldet på bevillingsafregningen for 2014.

Regler der fraviges
eller suppleres

Beskrivelse

 BV 2.2.11 Tilskud kan gives som tilsagn.
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10. Tilskud til energibesparelser i erhvervsvirksomheder
For at sikre lige vilkår for store kvoteomfattede virksomheder og små virksomheder, der ikke

er omfattet af kvoter, etableres en tilskudsordning, som skal sikre lige vilkår for gartnerier inden
for og uden for EU's kvotehandelssystem. Der ydes tilskud til merinvesteringer i forbindelse med
nettoudvidelse af miljø- og energirigtige væksthuse i gartnerier med ikke-kvoteomfattet brænd-
selsforbrug. Der er afsat 5 mio. kr. årligt 2009-2012, jf. aftale mellem den daværende VK-rege-
ring og Dansk Folkeparti om finansloven for 2009 af november 2008.

Tilskudsordningen er sat i kraft 1. januar 2010, da den afventede ikrafttrædelsen af lov nr.
528 af 17. juni 2008, lov nr. 527 af 12. juni 2009 og lov nr. 1384 af 21. december 2009.

 Da tilskudsordningen har haft et begrænset afløb, udvides ordningen på to punkter jf. Aftale
om tilbagerulning af FSA mv. og lempelser af PSO af juni 2014. For det første ved at der gives
tilskud til hele den miljø- og energirigtige væksthusudvidelse. Den hidtidige ordning giver alene
tilskud til nettoudvidelsen, hvorfor arealet af et drivhus, der rives ned, fratrækkes tilskudsgrund-
laget. For det andet udvides ordningen til også at omfatte gartnerier med kvoteomfattet brænd-
selsforbrug, herunder gartnerier, der modtager fjernvarme fra kvoteomfattede kraftvarmeværker.

På forslaget til finansloven for 2015 er der afsat 10,0 mio. kr. årligt i 2015-2016 i henhold
til Aftale om tilbagerulning af FSA mv. og lempelser af PSO af juni 2014.

Tilskudsordningen skal statsstøttegodkendes, før den kan træde i kraft, hvilket forventes at
kunne ske med virkning fra 1. januar 2015.

29.25.05. Elproduktionstilskud (Lovbunden)
Elproduktionstilskuddet er i 2013 blevet omlagt til pristillæg i form af et grundbeløb.

Grundbeløbet fastsættes til det højeste udbetalte elproduktionstilskud i 2005, 2006 eller 2007 og
finansieres via PSO. Kontoen indeholder derfor alene regnskabstal, da der ikke forudsættes akti-
vitet på kontoen i 2015.

Budgetspecifikation: 

Mio. kr. 2012 2013 2014 F 2016 2017 2018

Udgiftsbevilling ........................................... 86,7 51,1 - - - - -

10. Elproduktionstilskud
Udgift ................................................... 86,7 51,1 - - - - -
22. Andre ordinære driftsomkostninger - 0,0 - - - - -
26. Finansielle omkostninger .............. - 0,0 - - - - -
45. Tilskud til erhverv ........................ 86,7 51,1 - - - - -

29.25.08. Pulje til målrettet lempelse af PSO for el-intensive virksomheder (Lov-
bunden)

Særlige bevillingsbestemmelser:
Regler der fraviges
eller suppleres

Beskrivelse

 BV 2.2.11 Tilskud kan gives som tilsagn.
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Budgetspecifikation: 
Mio. kr. 2012 2013 2014 F 2016 2017 2018
Udgiftsbevilling ........................................... - - - 181,2 181,2 181,2 181,2

10. Pulje til målrettet lempelse af
PSO for el-intensive virksomhe-

 der
Udgift ................................................... - - - 181,2 181,2 181,2 181,2
45. Tilskud til erhverv ........................ - - - 181,2 181,2 181,2 181,2

10. Pulje til målrettet lempelse af PSO for el-intensive virksomheder
I henhold til Aftale om tilbagerulning af FSA mv. og lempelser af PSO af juni 2014 afsættes

der 185 mio. kr. (i 2014-pl) årligt i perioden 2015-2020 til målrettet lempelse af PSO-tariffen for
el-intensive virksomheder. Tilskuddet er betinget af, at virksomhederne indgår aftale om energi-
effektivisering med Energistyrelsen. Tilskudspuljen har til formål at sikre, at el-intensive og
konkurrenceudsatte virksomheder ikke belastes af PSO-tariffen i et sådant omfang, at virksom-
hedernes konkurrenceevne svækkes mærkbart. Derudover er ordningen et virkemiddel til at
fremme energieffektivisering og CO2-reduktion i de el-intensive virksomheder.

Støttemodtagere vil være el-intensive virksomheder, hvis elforbrug er med i anneks 3 i de
nye rammebestemmelser for statsstøtte til miljø og energi. Det drejer sig om i alt 68 brancher.
Det vurderes, at i størrelsesordenen 1700 virksomheder svarende til et elforbrug på 26.000 MWh
vil være omfattet af ordningen. En præcis tildelingsmodel for tilskudspuljen vil blive tilrettelagt
således, at små og mellemstore virksomheder vil være omfattet af ordningen, f.eks. ved at virk-
somhederne indgår i en brancheaftale, hvor brancheorganisationen står for store dele af admini-
strationen mv.

El-intensive virksomheder kan få tilskud på op til 7 øre/kWh til den del af PSO-tariffen, der
går til at støtte VE-elektricitet. Ifølge rammebestemmelserne for statsstøtte til miljø og energi er
det en forudsætning, at tilskuddet maksimalt udgør 85 pct. af den del af PSO-tariffen, der går til
at støtte VE-elektricitet. Hvis tilskuddet på 7 øre/kWh derfor udgør mere end nævnte 85 pct. re-
duceres tilskudsbeløbet.

Ansøgning af tilskud og aftaleindgåelse administreres af Energistyrelsen, mens Energinet.dk
forventes at skulle varetage kontrol og udbetaling af tilskud.

5,6 mio. kr. af det afsatte beløb er årligt overført til § 29.21.01. Energistyrelsen til admini-
strationsomkostninger til bl.a. Energinet.dk. Der foretages en evaluering af administrationspro-
centen i foråret 2016.

Det anslåede tilskudsbeløb bygger på nævnte forudsætninger om støttemodtagere og elfor-
brug, og der er således tale om et skøn, der er behæftet med stor usikkerhed. Tilskuddet er lov-
bundet.

Tilskudsordningen skal statsstøttegodkendes af Europa-Kommissionen, før den kan træde i
kraft.
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29.25.09. Tilskud til opgradering eller rensning af biogas (Lovbunden)

Budgetspecifikation: 
Mio. kr. 2012 2013 2014 F 2016 2017 2018
Udgiftsbevilling ........................................... - - - 143,1 217,1 272,0 307,0

10. Tilskud til opgradering eller
rensning af biogas
Udgift ................................................... - - - 143,1 217,1 272,0 307,0
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... - - - 143,1 217,1 272,0 307,0

10. Tilskud til opgradering eller rensning af biogas
Som et element i Aftale om tilbagerulning af FSA mv. og lempelser af PSO af juni 2014

afskaffes PSO for gas. Over kontoen afholdes udgifter til tilskud til opgradering af biogas, der
tilføres naturgasnettet, og rensning af biogas, der tilføres et bygasnet, som hidtil har været bud-
getteret afholdt over gas-PSO'en. For 2015 afsættes 141,7 mio. kr. (i 2014-niveau) på kontoen.

Opfølgning og tilsyn varetages af Energistyrelsen. Administration af ordningen i øvrigt,
herunder udbetaling af tilskud, varetages af Energinet.dk. Til administration af ordningen er så-
ledes overført 1,6 mio. kr. årligt til § 29.21.01. Energistyrelsen.

29.25.10. Udgifter til el-PSO (Anlægsbev.)

Budgetspecifikation: 
Mio. kr. 2012 2013 2014 F 2016 2017 2018
Udgiftsbevilling ........................................... - - - 881,0 892,6 1.552,9 1.561,8

10. Udgifter til el-PSO
Udgift ................................................... - - - 881,0 892,6 1.552,9 1.561,8
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... - - - 881,0 892,6 1.552,9 1.561,8

10. Udgifter til el-PSO
Som et element i Aftale om tilbagerulning af FSA mv. og lempelser af PSO af juni 2014 fi-

nansieres en andel af el-PSO'en over finansloven. Således nedsættes elforbrugernes PSO-betaling
for el. For 2015 afsættes 960,0 mio. kr. (i 2014-niveau) på kontoen.

Opfølgning og tilsyn varetages af Energistyrelsen. Til administration af ordningen er således
overført 0,8 mio. kr. årligt til § 29.21.01. Energistyrelsen. Administration af ordningen i øvrigt,
herunder udbetaling af tilskud, varetages af Energinet.dk og rummes inden for den eksisterende
ramme.

| I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen reduceret med 100 mio. kr. i hvert af årene
| 2015-2018. Baggrunden er, at en del af nedsættelsen af elforbrugernes PSO-betaling finansieres
| ved at omprioritere en PSO-finansieret tilskudsordning til ikke-kvoteomfattet elproduktion, som
| ikke indgår på finansloven.
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29.25.11. Reserve til yderligere PSO-lempelser mv.

Budgetspecifikation: 

Mio. kr. 2012 2013 2014 F 2016 2017 2018

Udgiftsbevilling ........................................... - - - - - 101,0 101,0

10. Reserve til yderligere PSO-lem-
 pelser mv

Udgift ................................................... - - - - - 101,0 101,0
49. Reserver og budgetregulering ....... - - - - - 101,0 101,0

10. Reserve til yderligere PSO-lempelser mv
Som et element i Aftale om tilbagerulning af FSA mv. og lempelser af PSO af juni 2014

afsættes der en ramme på 100,0 mio. kr. årligt (i 2014-pl) fra 2017-2020 til yderligere PSO-
lempelser mv. med henblik på at lempe for energiintensive virksomheder mv. Det vil blive af-
dækket, om rammen til yderligere PSO-lempelser mv. på 0,4 mia. kr. vil kunne målrettes ener-
giintensive virksomheder. Tilskuddet vil i så fald betinges af, at virksomhederne indgår aftale om
energieffektivisering med Energistyrelsen. Puljen vil blive udmøntet til generelle lempelser af
virksomhedernes energiudgifter, såfremt det ikke er muligt at opnå EU-godkendelse af en mål-
rettet ordning.

29.25.79. Energireserve (Reservationsbev.)

Budgetspecifikation: 

Mio. kr. 2012 2013 2014 F 2016 2017 2018

Udgiftsbevilling ........................................... - - - 38,2 97,9 137,6 60,9

10. Energireserve
Udgift ................................................... - - - - - - -
49. Reserver og budgetregulering ....... - - - - - - -

20. Reserve til finansiering af "Vo-
res energi" mv.
Udgift ................................................... - - - - 60,9 60,9 60,9
49. Reserver og budgetregulering ....... - - - - 60,9 60,9 60,9

30. Pulje til klimatiltag
 Udgift ................................................... - - - 38,2 37,0 76,7 -

49. Reserver og budgetregulering ....... - - - 38,2 37,0 76,7 -

10. Energireserve
Energireserven er opført med henblik på finansiering af nye højt prioriterede regeringsinitia-

tiver inden for hovedområdet Energi, herunder forsknings- og udviklingsprojekter samt nye
energibesparelsesinitiativer. Dispositioner over reserven optages direkte på forslag til lov om til-
lægsbevilling, opført på hhv. lønsum og øvrig drift.

I forbindelse med finansloven for 2014 er kontoen blevet udmøntet til finansiering af højt
prioriterede initiativer.
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20. Reserve til finansiering af "Vores energi" mv.
Der blev på finansloven for 2012 afsat en reserve til finansiering af initiativerne i forlængelse

af "Vores energi" samt mulige initiativer i en ny energiaftale. Bevillingen finansieredes af de
uforbrugte midler under § 29.24.10. Pulje til skrotningspræmie for oliefyr. På finansloven for
2013 er reserven udmøntet til medfinansiering af Aftale mellem regeringen (SRSF), Venstre,
Dansk Folkeparti, Enhedslisten og Det Konservative Folkeparti om den danske energipolitik
2012-2020 af 22. marts 2012.

I henhold til Aftale mellem regeringen (SRSF), Venstre, Dansk Folkeparti, Enhedslisten og
Det Konservative Folkeparti om den danske energipolitik 2012-2020 af 22. marts 2012 er det
vedtaget at afvikle de nuværende kampagne- og informationsaktiviteter i Go' Energi. Herved fri-
gives der 60,0 mio. kr. årligt, som i 2012-2015 er udmøntet til andre energieffektiviseringsiniti-
ativer, jf. §§ 29.21.01. Energistyrelsen, 29.24.13. Videncenter for energibesparelser i bygninger,
29.24.14. Infrastruktur til transport og 29.24.08. Forsøgsordning for elbiler. I 2016 og frem er
beløbet indsat på denne reserve med henblik på senere udmøntning efter aftaleparterne i henhold
til aftalen mødes i 2015 for at drøfte udmøntning af de til rådighed værende midler fra energief-
fektiviseringspakken.

| 30. Pulje til klimatiltag
| Kontoen er oprettet i forbindelse med ændringsforslagene. Der er afsat 38,2 mio. kr. i 2015,
| 37,0 mio. kr. i 2016 og 76,7 mio. kr. i 2017 til klimatiltag. Midlerne udmøntes i samarbejde
| mellem regeringen, SF og EL på baggrund af regeringens oplæg og skal udmøntes på nye tiltag
| med klimaeffekt, jf. Aftale om Finansloven for 2015. Parterne vil mødes primo 2015 med henblik
| på at aftale den specifikke udmøntning af midlerne. Puljen kan udmøntes direkte på de årlige
| tillægsbevillingslove.
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29.27. International miljøstøtte

29.27.01. Miljøstøtte til Østeuropa og CO2-kreditter (tekstanm. 101) (Reserva-
tionsbev.)

Indsatsen under dette aktivitetsområde indgår i Danmarks internationale indsats.

Budgetspecifikation: 

Mio. kr. 2012 2013 2014 F 2016 2017 2018

Udgiftsbevilling ........................................... -4,8 -32,2 - - - - -

20. CO2-kreditter i Østeuropa
Udgift ................................................... -4,8 -32,2 - - - - -
22. Andre ordinære driftsomkostninger 0,0 0,0 - - - - -
41. Overførselsudgifter til EU og

  øvrige udland ................................ -4,8 -32,2 - - - - -

20. CO2-kreditter i Østeuropa
Som det fremgår af den tidligere VK-regerings klimastrategi, har Danmark i medfør af Ky-

oto-protokollen og den efterfølgende byrdefordelingsaftale i EU forpligtet sig til at reducere ud-
ledningen af drivhusgasser med 21 pct. i perioden 2008-2012 i forhold til basisåret 1990. Kyo-
to-protokollens fleksible mekanismer åbner mulighed for, at industrilandene kan supplere natio-
nale reduktioner med reduktionstiltag i udviklingslande og lande i Østeuropa. Reduktionen kan
så overføres til eksempelvis Danmark i form af CO2-kreditter og godskrives det internationale
klimaregnskab.

Den statslige indsats har siden 2003 skullet afprøve markedet for såkaldte indirekte erhver-
vede kreditter ved at erhverve CO2-kreditter fra forskellige udbydere og bidrage til udvikling af
markedet for såkaldte direkte erhvervede kreditter ved at engagere sig i klimaprojekter. Midlerne
vil blive disponeret i lyset af den nationale allokeringsplan, der blev fremlagt af VK-regeringen
i februar 2007.

Bevillingen er anvendt på indkøb af CO2-kreditter fra JI-projekter og understøttende aktivi-
teter i form af bl.a. identifikation og udvikling af projekter, relateret kapacitetsopbygning, god-
kendelse af projekter ved nationale myndigheder og FN samt monitorering af projekter.

Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres Beskrivelse

BV 2.2.13 Tilskud kan forudbetales.
BV 2.3.5 Der kan oppebæres indtægter og afholdes udgifter gennem forhøjelse

af bevillinger med midler modtaget fra anden side, herunder f.eks. bi-
drag fra private eller fonde.

BV 2.2.11 Tilskud gives som tilsagn.
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29.27.02. Klimastøtte til Arktis mv. (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)

Budgetspecifikation: 
Mio. kr. 2012 2013 2014 F 2016 2017 2018
Udgiftsbevilling ........................................... 19,0 16,2 16,3 16,5 16,5 16,5 16,5

10. Miljøstøtte til Arktis
Udgift ................................................... 19,0 16,2 16,3 16,5 16,5 16,5 16,5
22. Andre ordinære driftsomkostninger 0,2 - 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0
41. Overførselsudgifter til EU og

  øvrige udland ................................ 18,8 16,2 15,3 15,5 15,5 15,5 15,5

Videreførselsoversigt: 
 Beholdning
Mio. kr. primo 2014

Øvrige beholdninger ....................................................................................................... 0,1

I alt .................................................................................................................................. 0,1
Bemærkning: Der er en videreførsel på 0,1 mio. kr. fra 2013.

10. Miljøstøtte til Arktis
Klimastøtten til Arktis udspringer af Danmarks tilslutning til den arktiske miljøbeskyttelses-

strategi (Arctic Environmental Protection Strategy, AEPS) og den i februar 1994 fremlagte Del-
strategi vedrørende indsatser til beskyttelse af det arktiske miljø. Ordningen administreres i øvrigt
under hensyntagen til den overordnede kompetencefordeling som følge af lov om Grønlands
Selvstyre, Kongeriget Danmarks Strategi for Arktis 2011-2020 og Danmarks deltagelse i Arktisk
Råds arbejde.

Ordningen fokuserer på at følge og dokumentere klimaændringer og deres effekter i Arktis,
særligt hvad angår Grønland.

Ved administrationen af bevillingen bistås Klima-, Energi- og Bygningsministeriet af rele-
vante myndigheder og organisationer. Der kan bl.a. afholdes udgifter til:
- Monitering, udredning og dokumentation af klimaændringernes effekter i Arktis og forbedret

forståelse af samspillet mellem klimatiske faktorer og fysiske, kemiske og biologiske forhold
og processer.

- Projekter der styrker Grønlands og Færøernes grundlag for tilpasning til klimaændringer og
grundlag for tilslutning til samt implementering af internationale konventioner og aftaler på
klimaområdet.

Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres Beskrivelse

BV 2.2.13 Tilskud kan forudbetales.
BV 2.3.5. Der kan oppebæres indtægter og afholdes udgifter gennem forhøjelse

af bevillinger med midler modtaget fra anden side, herunder f.eks. bi-
drag fra private eller fonde.

BV 2.10.1 Der kan afholdes udgifter, herunder tilskud, til tværgående aktiviteter,
oplysningskampagner mv., information, annoncering, udbud, revision,
resultatformidling samt evaluering mv. af ordningerne.

BV2.2.11 Tilskud gives som tilsagn.
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- Formidling af viden om ordningens resultater og om klimaændringer og deres effekter i
Arktis.

- Aktiviteter i forbindelse med det internationale og regionale klimasamarbejde, som f.eks.
afholdelse af konferencer og arbejdsgruppemøder i regi af Arktisk Råd.

- Honorarer, rejse- og opholdsudgifter mv. for institutioner og andre aktører, der rådgiver
Klima-, Energi- og Bygningsministeriet om forvaltningen af ordningen.

- Vederlag mm. i forbindelse med eksperters deltagelse i arbejdet, herunder rejse- og op-
holdsudgifter.

29.27.03. Klimaprojekter i udviklingslande (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)

Budgetspecifikation: 
Mio. kr. 2012 2013 2014 F 2016 2017 2018

Udgiftsbevilling ........................................... -89,4 -43,3 - - - - -

10. CO2-kreditter i udviklingslande
Udgift ................................................... -89,4 -43,3 - - - - -
22. Andre ordinære driftsomkostninger 0,0 0,0 - - - - -
41. Overførselsudgifter til EU og

  øvrige udland ................................ -89,4 -43,3 - - - - -

10. CO2-kreditter i udviklingslande
Som det fremgår af den tidligere VK-regerings klimastrategi, har Danmark i medfør af Ky-

oto-protokollen og den efterfølgende byrdefordelingsaftale i EU forpligtet sig til at reducere ud-
ledningen af drivhusgasser med 21 pct. i perioden 2008-2012 i forhold til basisåret 1990. Kyo-
to-protokollens fleksible mekanismer åbner mulighed for, at industrilandene kan supplere natio-
nale reduktioner med reduktionstiltag i udviklingslandene og landene i Østeuropa. Reduktionen
kan så overføres til eksempelvis Danmark i form af CO2-kreditter og godskrives det internationale
klimaregnskab.

Den statslige indsats har siden 2003 skullet afprøve markedet for såkaldte indirekte erhver-
vede kreditter ved at erhverve CO2-kreditter fra forskellige udbydere samt bidrage til udvikling
af markedet for såkaldte direkte erhvervede kreditter ved at engagere sig i klimaprojekter. Mid-
lerne vil blive disponeret i lyset af den nationale allokeringsplan, der blev fremlagt af den da-
værende VK-regering i februar 2007.

Bevillingen er blevet anvendt på indkøb af CO2-kreditter fra CDM-projekter i udviklings-
lande uden for Østeuropa og understøttende aktiviteter i form af bl.a. identifikation og udvikling
af projekter, relateret kapacitetsopbygning, godkendelse af projekter ved nationale myndigheder
og FN samt monitorering af projekter.

Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres Beskrivelse

BV 2.2.13 Tilskud kan forudbetales.
BV 2.10.2 Der kan oppebæres indtægter og afholdes udgifter gennem forhøjelse

af bevillinger med midler modtaget fra anden side, herunder f.eks. bi-
drag fra private eller fonde.

BV 2.2.11 Tilskud gives som tilsagn.
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29.28. Byggeri mv.

29.28.01. Byggeri (Reservationsbev.)
Kontoen omfatter udgifter til standarder og markedskontrol, tilgængelighedspuljen og tilskud

til Dansk Arkitektur Center.

Budgetspecifikation: 
Mio. kr. 2012 2013 2014 F 2016 2017 2018
Udgiftsbevilling ........................................... 32,3 13,9 17,0 17,1 17,1 17,1 17,1

20. Standarder og markedskontrol
 for byggevarer

Udgift ................................................... 14,0 7,5 7,9 8,0 8,0 8,0 8,0
22. Andre ordinære driftsomkostninger 6,7 7,3 7,9 8,0 8,0 8,0 8,0
45. Tilskud til erhverv ........................ 7,3 0,3 - - - - -

25. Tilgængelighedspulje
Udgift ................................................... 2,8 5,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0
22. Andre ordinære driftsomkostninger 0,0 0,1 - - - - -
45. Tilskud til erhverv ........................ 2,7 4,9 - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... - - 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0

30. Center for tilgængelighed
Udgift ................................................... -0,3 -0,5 - - - - -
45. Tilskud til erhverv ........................ -0,3 -0,5 - - - - -

35. Innovation og produktivitet i
 byggeriet

Udgift ................................................... 2,5 -0,3 - - - - -
22. Andre ordinære driftsomkostninger 1,4 1,5 - - - - -
45. Tilskud til erhverv ........................ 1,1 -1,8 - - - - -

40. PCB-handlingsplanen
Udgift ................................................... 7,1 0,8 - - - - -
22. Andre ordinære driftsomkostninger 2,6 6,2 - - - - -
45. Tilskud til erhverv ........................ 4,5 -5,3 - - - - -

45. Tilskud til Dansk Arkitektur
Center - Gammel Dok
Udgift ................................................... 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1
22. Andre ordinære driftsomkostninger 1,1 1,1 - - - - -

Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres Beskrivelse

BV 2.2.11 Tilskud kan gives som tilsagn på underkonto 20. Standarder og mar-
kedskontrol 25. Tilgængelighedspulje og 30. Center for tilgængelighed.

BV 2.2.11 Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes på underkonto 25. Tilgænge-
lighedspulje.

BV 2.10.5 Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingen på underkonto
20 og 25 til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af
aktiviteterne mv., heraf højest 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende
til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel
af bevillinger til § 29.21.01. Energistyrelsen.

BV 2.2.13 Tilskud kan forudbetales på underkonto 45. Tilskud til Dansk Arkitek-
tur Center - Gammel Dok.
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45. Tilskud til erhverv ........................ - - 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1

50. Arkitektkonkurrence
Udgift ................................................... 5,3 0,2 - - - - -
22. Andre ordinære driftsomkostninger 2,0 0,4 - - - - -
45. Tilskud til erhverv ........................ 3,2 -0,2 - - - - -

Videreførselsoversigt: 
 Beholdning
Mio. kr. primo 2014

Øvrige beholdninger ....................................................................................................... 7,8

I alt .................................................................................................................................. 7,8
Bemærkning: Der er en videreførsel på 7,8 mio. kr. fra 2013. 

20. Standarder og markedskontrol for byggevarer
I 2011 trådte Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 305/2011 om fastlæggelse

af harmoniserede betingelser for markedsføring af byggevarer i kraft. Forordningen afløser byg-
gevaredirektivet og harmoniserer reglerne for markedsføring og salg af byggevarer, hvilket med-
fører, at der i henhold til forordningen udarbejdes op mod 600 produktstandarder. Der er pt. ud-
arbejdet ca. 420 standarder, og vedtagelsen af nye standarder indebærer, at de hidtidige nationale
godkendelser af materialer og konstruktioner samt vand og afløbsmateriel afløses af europæiske
tekniske standarder.

Der pågår endvidere løbende et arbejde med revision, oversættelse og videreudvikling af de
europæiske standarder, hvor det er vigtigt, at danske interesser varetages. 

For at medvirke til at sikre et forsvarligt og tidssvarende niveau i dansk byggeri i forhold til
de væsentlige krav til byggevarernes egenskaber, som er reguleret af byggevareforordningen,
gennemføres undersøgelser af f.eks., hvordan kommende standarder eller revisionen af eksiste-
rende standarder vil påvirke det færdige byggeri, både nybyggeri og eksisterende byggeri.

Harmoniseringen betyder endvidere, at handlen med byggevarer internationaliseres. For at
sikre, at handlen sker på et marked præget af fri og fair konkurrence, gennemføres undersøgelser
af, f.eks. hvorvidt eksisterende eller nye nationale tillæg i realiteten fungerer som tekniske han-
delshindringer.

Endelig arbejdes der for at sikre, at de byggevarer, der handles på det danske marked, over-
holder kravene i standarderne.

Af kontoen kan der afholdes udgifter til oversættelser af europæiske standarder og udgifter
til undersøgelser f.eks. af, hvordan kommende standarder vil påvirke konkrete forhold i det fær-
dige byggeri, herunder såvel nybyggeri som eksisterende byggeri.

En intensiveret markedsovervågning af byggevarer er bl.a. en følge af Europa-Parlamentets
og Rådets forordning (EF) nr. 765/2008 om kravene til akkreditering og markedsovervågning i
forbindelse med markedsføring af produkter samt byggevareforordningen. Kontrollen vil blive
gennemført i samarbejde med eksterne parter, og Energistyrelsen kan i forbindelse med mar-
kedskontrollen afholde udgifter til f.eks. udvikling af risikovurderingsmetode, digitale værktøjer,
informationsindsatser, stikprøver og dokumentkontrol. Byggevareforordningen medfører endvi-
dere en forpligtelse til at etablere et produktkontaktpunkt for byggevarer, hvor virksomheder og
myndigheder kan sikre sig fuld information om de enkelte landes normkrav.

Energistyrelsen kan afholde udgifter til faglig ekspertbistand, laboratorietest og advokater.
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25. Tilgængelighedspulje
På kontoen er ydet tilskud til tilgængelighedsforbedringer i kommunale, regionale og andre

offentlige institutioner.
| I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 8,0 mio. kr. årligt i perioden
| 2015-2018 til en videreførelse af puljen til tilgængelighedsforanstaltninger i eksisterende offent-
| ligt byggeri med en borgerrettet servicefunktion, jf. Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk
| Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om satspuljen
| for 2015 af november 2014. Tilgængelighedspuljen skal medvirke til fortsat at øge tilgængelig-
| heden i den eksisterende bygningsmasse, således at borgere med handicap kan deltage i aktiviteter
| i lighed med andre borgere. Puljen kan også medvirke til at øge tilgængeligheden på sundheds-
| området i det omfang, projekterne lever op til puljens formål.

30. Center for tilgængelighed
På kontoen er ydet tilskud til drift af Center for tilgængelighed. Opgaven er afsluttet, og

kontoen indeholder derfor alene regnskabstal.

35. Innovation og produktivitet i byggeriet
Af kontoen er der afholdt udgifter til finansiering af sektorforskning i byggeriets omstilling

og fornyelse (udvikling) med fokus på industrielle komponenter, processer, ledelse og læring.
Herudover er der afholdt udgifter til bl.a. at styrke digitaliseringen af byggeriet og til at udvikle
brugerinformation. Endelig blev midlerne anvendt til medfinansiering af udviklingsaktiviteter,
dataindhentning, analyser mv. Opgaven er afsluttet, og kontoen indeholder derfor alene regn-
skabstal.

40. PCB-handlingsplanen
Af kontoen er der blevet afholdt udgifter til PCB-handlingsplanen, hvorunder der bl.a. skete

en kortlægning af miljøgiften PCB i danske ejendomme. Opgaven er afsluttet, og kontoen inde-
holder derfor alene regnskabstal.

45. Tilskud til Dansk Arkitektur Center - Gammel Dok
Kontoen vedrører tilskud til driften af Dansk Arkitektur Center. Centrets hovedformål er at

være et formidlings- og udviklingscenter 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 en række public service aktiviteter, herunder udstillin-
ger, møde- og konferenceaktiviteter, studieture, seminarer, skoletjeneste og anden informations-
virksomhed, 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. Tilskuddet anvendes således i vid udstrækning til afholdelse af udgifter
af driftsmæssig karakter, hvorfor tilskuddet kan forudbetales.

Bevillingen har tidligere alene været opført på § 08.32.10. Design, men er ved kongelig re-
solution af 3. oktober 2011 blevet delt med denne konto.

50. Arkitektkonkurrence
På kontoen er afholdt udgifter til bud på fremtidens bygninger til daginstitutioner, folkeskoler

og plejeboliger. Opgaven er afsluttet, og kontoen indeholder derfor alene regnskabstal.
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29.28.02. Statens Byggeforskningsinstitut (Reservationsbev.)
Af kontoen ydes tilskud til Statens Byggeforskningsinstitut. I 2007 gennemførtes en reform

af universitets- og sektorforskningsområdet. Dette indebar, at en række sektorforskningsinstitu-
tioner pr. 1. januar 2007 blev sammenlagt med universiteter efter § 31 i universitetsloven. Mid-
lerne til Statens Byggeforskningsinstitut bliver som følge heraf ydet som et tilskud til § 19.22.17.
Aalborg Universitet, Statens Byggeforskningsinstitut, hvor institutionen nu er opført efter sam-
menlægningen med Aalborg Universitet.

Budgetspecifikation: 
Mio. kr. 2012 2013 2014 F 2016 2017 2018
Udgiftsbevilling ........................................... 32,2 30,0 26,9 25,5 24,9 24,3 20,4

10. Statens Byggeforskningsinstitut
Udgift ................................................... 32,2 30,0 26,9 25,5 24,9 24,3 20,4
22. Andre ordinære driftsomkostninger 27,7 34,2 26,9 25,5 24,9 24,3 20,4
45. Tilskud til erhverv ........................ 4,5 -4,2 - - - - -

Videreførselsoversigt: 
 Beholdning
Mio. kr. primo 2014

Øvrige beholdninger ....................................................................................................... 0,4
I alt .................................................................................................................................. 0,4
Der er en videreførsel på 0,4 mio. kr. fra 2013.

10. Statens Byggeforskningsinstitut
Kontoen er i forbindelse finansloven for 2014 blevet forhøjet med 3,5 mio. kr. årligt i peri-

oden 2014-2017. Bevillingen opjusteres med henblik på videreførelse af den rådgivende og vej-
ledende indsats på tilgængelighedsområdet på Statens Byggeforskningsinstitut, jf. Aftale mellem
regeringen (SRSF), Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative
Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2014 af november 2013.

Bevillingen forudsættes anvendt til:
Grundlagsskabende forskning for Klima-, Energi- og Bygningsministeriet:

Statens Byggeforskningsinstitut skal levere grundlagsskabende forskning og tilhørende for-
midling af høj kvalitet, som myndighederne og bygge- og boligsektoren kan bruge til at øge
kvaliteten og produktiviteten på bygge- og boligområdet, herunder tilgængelighed.

Myndighedsopgaven for Klima-, Energi- og Bygningsministeriet:
Statens Byggeforskningsinstitut skal levere aktuel, relevant og anvendelig rådgivning til un-

derstøtning af den offentlige administration og det politiske system inden for bygge- og bolig-
området.

Der indgås en kontrakt mellem Aalborg Universitet og Klima-, Energi- og Bygningsministe-
riet om løsning af ovenstående opgaver.

Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres Beskrivelse

BV 2.2.11 Tilskud kan gives som tilsagn.
BV 2.2.13 Tilskud kan forudbetales.
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Meteorologi

29.31. Meteorologi

Samtlige konti under dette aktivitetsområde hører under Danmarks Meteorologiske Institut (DMI).

29.31.01. Danmarks Meteorologiske Institut (tekstanm. 2, 102 og 114) (Driftsbev.)

1. Budgetoversigt 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Nettoudgiftsbevilling ................................... 150,3 145,9 142,7 140,4 137,4 136,1 133,4

Forbrug af reserveret bevilling ................... 0,1 - -  - - - -
Indtægt ......................................................... 176,8 151,3 155,9 187,1 176,9 189,0 176,6
Udgift ........................................................... 330,3 288,7 298,6 327,5 314,3 325,1 310,0

Årets resultat ............................................... -3,1 8,5 -  - - - -

10. Almindelig virksomhed
Udgift .................................................... 230,5 199,7 204,8 203,2 201,1 200,0 196,9
Indtægt .................................................. 81,6 64,3 62,1 62,8 63,7 63,9 63,5

20. ICAO-aktiviteter i Grønland
Udgift .................................................... - - - 30,1 19,5 31,8 20,3
Indtægt .................................................. - - - 30,1 19,5 31,8 20,3

90. Indtægtsdækket virksomhed
Udgift .................................................... 67,1 62,4 64,5 65,1 65,1 65,1 65,1
Indtægt .................................................. 62,5 60,4 64,5 65,1 65,1 65,1 65,1

95. Tilskudsfinansieret forsknings-
 virksomhed

Udgift .................................................... 32,6 26,6 29,3 29,1 28,6 28,2 27,7
Indtægt .................................................. 32,6 26,6 29,3 29,1 28,6 28,2 27,7

Bemærkning: Der er i tallene indeholdt interne statslige overførselsudgifter på 2,8 mio. kr. vedrørende § 29.31.01.90.
Indtægtsdækket virksomhed og § 29.31.01.10. Almindelig virksomhed. Overførslen vedrører dækning af udgifter til da-
taanvendelse.

3. Hovedformål og lovgrundlag
Danmarks Meteorologiske Institut (DMI) er en del af Klima-, Energi- og Bygningsministeriet.

Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres Beskrivelse

BV 2.2.9 Der er adgang til at overføre driftsudgiftsbevillinger mellem hoved-
kontiene § 29.11.01. Departementet, § 29.21.01. Energistyrelsen, §
29.21.03. Energiklagenævnet, § 29.31.01. Danmarks Meteorologiske
Institut, § 29.41.01. GEUS og § 29.51.01. Bygningsstyrelsen.

BV 2.2.9 Der er adgang til overførsel mellem hovedkonto § 29.31.01. Danmarks
Meteorologiske Institut og hovedkonto § 29.31.02. Tilskud til interna-
tionale organisationer samt mellem hovedkonto § 29.31.03. ICAO-ak-
tiviteter i Grønland og § 29.31.06. ICAO-aktiviteter i Grønland.
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DMI skaber og formidler viden om vejr, hav og klima til gavn for samfundet. DMI's varsler,
udsigter og services sikrer liv og infrastruktur og skaber grundlag for optimal planlægning i et
klima under forandring.

DMI er således national myndighed og videncenter indenfor vejr, hav og klima i Danmark
og Grønland. DMI varetager opgaven i tæt dialog og partnerskab med instituttets brugere og
samarbejdspartnere i ind og udland og med stærk fokus på, at DMI's viden skaber værdi, inno-
vation og vækst i samfundet.

DMI indgår årligt resultatkontrakt med Klima-, Energi- og Bygningsministeriets departement
vedrørende DMI's faglige, økonomiske og organisatoriske forhold.

DMI kan udføre indtægtsdækket virksomhed samt tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed.
Yderligere oplysninger om Danmarks Meteorologiske Institut kan findes på www.dmi.dk.

Virksomhedsstruktur
29.31.01. Danmarks Meteorologiske Institut, CVR-nr. 18159104.
Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

5. Opgaver og mål

4. Særlige bevillingsbestemmelser
Regel der fraviges
eller suppleres Beskrivelse

BV 2.6.5 På underkonto § 29.31.01.10. Almindelig virksomhed er der adgang til
at konvertere øvrig drift til lønsum svarende til årets faktiske forbrug
af lønsumsmidler til aflønning af meteorologer udlånt til Forsvarets
Personeltjeneste, dog maksimalt 2,5 mio. kr.

Opgaver Mål
Sikring af menneske-
lige og materielle
værdier

Varsler fra DMI skal være relevante, korrekte og rettidige.

Udsigter skal være pålidelige, relevante og tilgængelige.

Briefinger skal være præcise og individuelt tilpassede.
Økonomisk og miljø-
mæssig planlægning

DMI's brugertilpassede services skal indfri brugernes forventninger.

Videnberedskab DMI's forskning skal være anvendelig og anerkendt.

DMI's rådgivning/information skal være brugerorienteret, tidssvarende
og relevant.

Vedligeholdelse og
drift af meteorologi-
ske basisaktiviteter

Målingerne skal være relevante, rettidige, tilgængelige og kvalitets-
sikrede.

DMI's meteorologiske, klimatologiske og oceanografiske numeriske
modeller skal være tidssvarende, pålidelige og anvendelige.

Behandlingen og lagringen af data skal være tidssvarende, og data skal
være tilgængelige.
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| 6. Specifikation af udgifter pr. opgave

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

Mio. kr. 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Indtægter i alt .............................................. 176,8 151,3 155,9 187,1 176,9 189,0 176,6
1. Indtægtsdækket virksomhed .................. 62,5 60,4 64,5 65,1 65,1 65,1 65,1
2. Tilskudsfinansierede forskningsaktiviteter 32,6 26,6 29,3 29,1 28,6 28,2 27,7
6. Øvrige indtægter .................................... 81,6 64,3 62,1 92,9 83,2 95,7 83,8

| Bemærkning: Øvrige indtægter omfatter blandt andet 7,0 mio. kr. for salg af annonceplads på digitale platforme. Dertil
| kommer Stormrådets betaling for DMI's udgifter i forbindelse med stormflodsvarsling. Stormrådets betaling udgør et fast
| årligt beløb på 8,2 mio. kr. (2008-pl) og dækker drift af vandstandsmålere, indsamling, transmission og kvalitetssikring
| af data, meteorologisk overvågning og udsendelse af varsler samt udvikling og drift af modeller. ICAO's betaling for
| DMI's drift af meteorologiske observationsstationer mv. på Grønland udgør 30,1 mio. kr. i 2015.
| Interne statslige overførselsindtægter udgør 2,8 mio. kr. fra § 29.31.01.90. Indtægtsdækket virksomhed til dækning af den
| indtægtsdækkede virksomheds dataanvendelse, og 33,5 mio. kr. til meteorologisk betjening af den civile luftart i Danmark.
| Udgifter til denne betjening dækkes ved afgifter for afgiftspligtige flyvninger i danskkontrolleret luftrum, de såkaldte en
| route-afgifter, som for den samlede flyvesikringstjeneste opkræves af Trafikstyrelsen.

8. Personale
 R R B F BO1 BO2 BO3

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Personale i alt (årsværk) ............................ 360 341 348  326 322 318 314
Lønninger i alt (mio. kr.) .......................... 183,3 173,4 178,0  172,5 170,3 168,1 166,0
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.) .... 59,6 63,0 68,4  64,2 64,2 64,2 64,2

Lønsumsloft (mio. kr.) ............................... 123,7 110,4 109,6  108,3 106,1 103,9 101,8

9. Finansieringsoversigt
R R B F BO1 BO2 BO3

Mio. kr. 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Reguleret egenkapital ................................. - - 5,2 - - - -
Overført overskud ....................................... - - 10,4 - - - -
Egenkapital i alt .......................................... - - 15,6 - - - -

Langfristet gæld primo ............................... 74,6 66,8 46,0 49,9 57,4 100,5 102,5
+ anskaffelser .............................................. 24,4 7,6 24,4 19,3 61,3 23,7 18,1
+ igangværende udviklingsprojekter .......... 1,0 1,5 2,7 1,4 - - -
- afhændelse af aktiver ............................... 77,8 - - - - - -
- afskrivninger ............................................. -44,7 24,0 17,7 13,2 18,2 21,7 26,1
Samlet gæld ultimo ..................................... 66,8 51,9 55,4 57,4 100,5 102,5 94,5

| Mio. kr.
| R
| 2012
| R
| 2013
| B
| 2014
| F
| 2015
| BO1
| 2016
| BO2
| 2017
| BO3
| 2018

| Udgift i alt ................................................| 333,7| 291,6| 301,8| 327,5| 314,3| 325,1| 310,0

| 0.| Generel ledelse og hjælpefunktioner...| 79,5| 65,8| 48,3| 69,4| 69,0| 69,1| 69,2
| 1.| Sikring af menneskeliv og materielle
| værdier ................................................| 52,6| 64,3| 45,3| 75,7| 75,0| 74,5| 73,3
| 2.| Økonomisk og miljømæssig planlæg-
| ning .....................................................| 74,6| 50,7| 72,4| 45,5| 45,1| 44,8| 44,0
| 3.| Videnberedskab ....................................| 55,4| 20,1| 39,2| 20,0| 19,8| 19,6| 19,3
| 4.| Vedligeholdelse og drift af meteorolo-
| giske basisaktiviteter............................| 71,6| 90,7| 96,6| 86,8| 85,9| 85,3| 83,9
| 5.| ICAO ....................................................| -| -| -| 30,1| 19,5| 31,8| 20,3
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Låneramme .................................................. - - 120,5 120,5 120,5 120,5 120,5
Udnyttelsesgrad (i pct.) .............................. - - 46,0 47,6 83,4 85,1 78,4

Der er adgang til på balancen at indregne internt afholdte omkostninger til udviklingspro-
jekter.

Der er adgang til at aktivere lønsumsudgifter til udviklingsprojekter under opførelse.

10. Almindelig virksomhed
Underkontoen omfatter DMI's almindelige virksomhed og omfatter DMI's opgaver som

myndighed og videnscenter i forhold til vejr, klima og hav.
DMI's geografiske ansvarsområde omfatter Danmark og Grønland. 
Foruden udarbejdelsen af vejrudsigter udarbejder DMI varsler for farligt vejr, herunder

stormflodsvarsler, kuling-, storm- og overisningsvarsler for farvandsdistrikterne, varsler til luft-
farten samt havisvarsler. Derudover indgår DMI i beredskabet ved risiko for spredning af kemi-
ske, sygdomsfremkaldende eller radioaktive stoffer i atmosfæren, jf. den Nationale Beredskabs-
plan. DMI udfører endvidere i samarbejde med andre myndigheder en række andre opgaver inden
for miljø- og forureningsområderne.

DMI forsyner forsvaret med meteorologiske og oceanografiske oplysninger til brug ved
planlægning og gennemførelse af militære operationer. DMI deltager endvidere i forsvarets ope-
rationer i udlandet.

Til sikring af skibsfarten i de grønlandske farvande varetager DMI en isobservations- og is-
meldetjeneste baseret på udsendelse af haviskort, som fremstilles ved anvendelse af satellitmå-
linger samt ved helikopterbaseret isrekognocering fra DMI's iscentral i Narsarsuaq.

DMI's brugere betjenes dagligt via de sociale, elektroniske medier, herunder DMI's hjem-
meside dmi.dk, DMI's app og øvrige medier. DMI's hjemmeside er det største offentlige site i
Danmark og det 5. mest besøgte danske site i 2013. Derudover har DMI's dedikerede kommuni-
kationskanaler til instituttets professionelle brugere. Finansieringen af DMI's digitale services sker
delvist gennem indtægter fra salg af annonceplads på de digitale platforme.

Derudover oppebærer DMI indtægter under almindelig virksomhed fra den meteorologiske
betjening af den civile luftfart. Aktiviteterne er for størstedelens vedkommende fuldt ud bruger-
finansierede, idet DMI modtager en andel af de afgifter, der opkræves hos brugerne (en route-
afgifter). Organiseringen af den meteorologiske betjening af den civile luftfart undergår i disse
år forandringer som følge af implementering af Single European Sky, der har til formål at sikre
en mere effektiv og klimavenlig trafikafvikling. DMI har i 2011 indgået aftale med det svenske
meteorologiske og hydrologiske institut SMHI omkring samarbejde om betjening af det dansk-
svenske luftrum.

Det forventede personaleforbrug udgør 205 årsværk i 2015.

| 20. ICAO-aktiviteter i Grønland
| I forbindelse med ændringsforslaget til finansloven for 2015 er aktiviteten flyttet fra §§
| 29.31.03. ICAO-aktiviteter i Grønland og 29.31.06. ICAO-aktiviteter i Grønland. Investeringerne,
| som hidtil har været afholdt over § 29.31.06. ICAO-aktiviteter i Grønland, vil fremadrettet blive
| aktiveret ligesom investeringsplanen er blevet opdateret, hvilket er baggrunden for, at beløbene
| er ændret.
| Udgiften omfatter driften af meteorologiske observationsstationer i Danmarkshavn, Narsar-
| suaq og Aasiaat samt indsamling, redigering og videredistribution af meteorologiske meldinger
| fra de pågældende stationer i henhold til aftalen om fælles finansiering af visse luftfartstjenester
| i Grønland (Agreement on the joint financing of certain air navigation services in Greenland).
| Kontoen indeholder endvidere afskrivninger og renter vedrørende de anlægsaktiviteter i
| Grønland, der administreres af DMI i henhold til ICAO's fællesfinansieringsaftale.
| DMI's omkostninger dækkes ved refusion gennem ICAO.
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| Udsvingene i udgifterne mellem lige og ulige år skyldes forsyningsbesejlingen af Dan-
| markshavn, der fra og med 2001 sker i ulige år.

90. Indtægtsdækket virksomhed
DMI's indtægtsdækkede virksomhed omfatter service- og konsulentydelser til private virk-

somheder, offentlige myndigheder og internationale organisationer, der ønsker særlige oplysnin-
ger om eller speciel bearbejdning af DMI's data. Den indtægtsdækkede virksomhed er i over-
ensstemmelse med budgetvejledningens regler en naturlig udløber af instituttets almindelige
virksomhed.

Det samlede personaleforbrug forventes i 2015 at udgøre 78 årsværk.
Kontoen er registreret i henhold til merværdiafgiftsloven.

95. Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed
Gennem tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed opbygger DMI en vidensbase indenfor

vejr-, klima- og hav, der danner grundlag for udvikling af instituttets operationelle aktiviteter.
DMI's tilskudsfinansierede forskningsvirksomhed omfatter fondsfinansierede aktiviteter, ak-

tiviteter omfattet af samarbejdsaftaler samt EU-forskningsprojekter og lignende aktiviteter. Det
forventede personaleforbrug udgør 43 årsværk i 2015.

29.31.02. Tilskud til internationale organisationer (Reservationsbev.)
Kontoen omfatter tilskud til internationale meteorologiske organisationer (WMO, ECMWF,

EUMETSAT og GEO). Danmark har tilsluttet sig disse organisationer ved tiltrædelse af interna-
tionale konventioner o.l.

Gennem aktiv deltagelse i internationalt samarbejde på såvel strategisk, udviklingsmæssigt,
som operationelt niveau styrker DMI kvaliteten og samfundsnytten af instituttets services.

Budgetspecifikation: 
Mio. kr. 2012 2013 2014 F 2016 2017 2018
Udgiftsbevilling ........................................... 35,7 31,3 35,9 53,0 64,9 78,8 74,9

10. Den meteorologiske verdensor-
 ganisation, WMO

Udgift ................................................... 3,0 2,9 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3
41. Overførselsudgifter til EU og

  øvrige udland ................................ 3,0 2,9 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3

20. Det europæiske meteorologiske
 regnecenter, ECMWF

Udgift ................................................... 6,9 7,1 6,5 6,6 6,6 6,6 6,6
22. Andre ordinære driftsomkostninger 0,0 - - - - - -
29. Ekstraordinære omkostninger ....... 0,2 0,3 - - - - -
41. Overførselsudgifter til EU og

  øvrige udland ................................ 6,7 6,9 6,5 6,6 6,6 6,6 6,6

30. Den europæiske meteorologiske
 satellitorganisation, EUMETSAT

Udgift ................................................... 25,8 21,3 27,0 44,0 55,9 69,8 65,9
41. Overførselsudgifter til EU og

  øvrige udland ................................ 25,8 21,3 27,0 44,0 55,9 69,8 65,9

50. Group on Earth Observations,
 GEO

Udgift ................................................... - - 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
41. Overførselsudgifter til EU og

  øvrige udland ................................ - - 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1



§ 29.31.02. 81

Videreførselsoversigt: 
 Beholdning
Mio. kr. primo 2014

Øvrige beholdninger ....................................................................................................... 0,4
I alt .................................................................................................................................. 0,4
Bemærkning: Videreførselsbeløbet er opstået som følge dels af udskydelser af programmer i EUMETSAT og dels af va-
lutakursudsving. Beløbet påregnes anvendt inden for de samme områder.

10. Den meteorologiske verdensorganisation, WMO
Udgiften omfatter Danmarks medlemsbidrag til World Meteorological Organization, der er

en særorganisation under FN. WMO fastsætter normer og retningslinjer for det internationale
samarbejde, som bl.a. omfatter de globale observations- og kommunikationssystemer.

20. Det europæiske meteorologiske regnecenter, ECMWF
Udgiften omfatter Danmarks medlemsbidrag til European Centre for Medium-Range Weather

Forecasts, der er en international organisation med deltagelse af en række europæiske lande.
ECMWF udvikler metoder til udarbejdelse af mellemfristede vejrudsigter (3-10 dage eller mere),
udfærdiger operationelt anvendelige mellemfristede vejrprognoser til medlemslandene, udfører
forskning og samler og lagrer meteorologiske data. Af tilskuddet kan ligeledes finansieres skat-
tekompensation til pensionerede medarbejdere i ECMWF bosiddende i Danmark.

30. Den europæiske meteorologiske satellitorganisation, EUMETSAT
Udgiften omfatter Danmarks medlemsbidrag til European Organisation for The Exploitation

of Meteorological Satellites, der er en international organisation med deltagelse af næsten alle
europæiske lande. EUMETSAT etablerer, vedligeholder og udnytter systemer af operationelle
meteorologiske og klimatologiske satellitter, der bidrager til såvel de daglige operationelle me-
teorologiske opgaver som til diverse forskningsformål.

Danmark har tilsluttet sig følgende satellitprogrammer: MTP (Meteosat Transition Pro-
gramme), MSG (Meteosat Second Generation), EPS (EUMETSAT Polar System), MTG (Mete-
osat Third Generation) og Jason (Ocean altimetry mission). Maksimaludgifterne til programmerne
er tiltrådt af Folketinget ved aktstykker. De årlige bevillinger fastsættes som summen af de bud-
getterede udgifter til de enkelte programmer. Som følge af udskydelser/forsinkelser i de nye sa-
tellitprogrammer er der en beholdning af uforbrugte midler i EUMETSAT. Danmarks andel af
disse midler udgør primo 2014 ca. 11,8 mio. kr.

På finansloven for 2014 er der afsat 6,2 mio. kr. i 2014, 14,3 mio. kr. i 2015, 15,1 mio. kr.
i 2015 og 20,7 mio. kr. i 2017 til bidrag til EUMETSAT.

På forslaget til finansloven for 2015 er der afsat 4,8 mio. kr. i 2015, 3,3 mio. kr. i 2016, -0,2
mio. kr. i 2017 og 6,1 mio. kr. i 2018 til bidrag til EUMETSAT.

På forslaget til finansloven for 2015 er der ydermere afsat 3,6 mio. kr. i 2015, 15,8 mio. kr.
i 2016, 27,9 mio. kr. i 2017 og 32,4 mio. kr. i 2018, til bevillingsforøgelse med henblik på
Danmarks tilslutning til satellitprogrammet EUMETSAT Polar System - second generation, der
løber frem til 2044. Bevillingsmæssig hjemmel for den resterende del af programperioden søges
tilvejebragt ved aktstykke efteråret 2014.

50. Group on Earth Observations, GEO
Udgiften omfatter Danmarks frivillige bidrag til drift af GEO's internationale sekretariat. GEO

forestår implementeringen af 10-årsplanen for det globale jordobservationsprogram GEOSS
(Global Earth Observation System of Systems). Danmarks bidrag til GEOSS i øvrigt sker primært
via deltagelse i fælleseuropæiske organisationer/programmer.
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29.31.03. ICAO-aktiviteter i Grønland

Budgetspecifikation: 
Mio. kr. 2012 2013 2014 F 2016 2017 2018
Udgiftsbevilling ........................................... 16,2 26,7 16,5 - - - -
Indtægtsbevilling ......................................... 17,1 26,4 16,5 - - - -

10. Almindelig virksomhed
Udgift ................................................... 16,2 26,7 16,5 - - - -
22. Andre ordinære driftsomkostninger 16,2 26,7 16,5 - - - -
Indtægt ................................................ 17,1 26,4 16,5 - - - -
21. Andre driftsindtægter .................... 17,1 26,4 16,5 - - - -

Bemærkning: Udsvingene i udgifterne mellem lige og ulige år skyldes forsyningsbesejling af Danmarkshavn, der fra og
med 2001 sker i ulige år.

10. Almindelig virksomhed
Udgiften omfatter driften af meteorologiske observationsstationer i Danmarkshavn, Narsar-

suaq og Aasiaat samt indsamling, redigering og videredistribution af meteorologiske meldinger
fra de pågældende stationer i henhold til aftalen om fælles finansiering af visse luftfartstjenester
i Grønland (Agreement on the joint financing of certain air navigation services in Greenland).

DMI's omkostninger i den forbindelse dækkes ved refusion gennem ICAO.
| I forbindelse med ændringsforslaget til finansloven for 2015 er aktiviteten flyttet til §
| 29.31.01.20. ICAO-aktiviteter i Grønland.

29.31.04. Danmarks Meteorologiske Institut, indtægter

Budgetspecifikation: 
Mio. kr. 2012 2013 2014 F 2016 2017 2018
Indtægtsbevilling ......................................... 7,7 6,5 7,0 6,6 6,6 6,6 6,6

10. Almindelig virksomhed
Indtægt ................................................ 7,7 6,5 7,0 6,6 6,6 6,6 6,6
11. Salg af varer .................................. 7,7 6,5 - - - - -
21. Andre driftsindtægter .................... - - 7,0 6,6 6,6 6,6 6,6

10. Almindelig virksomhed
Kontoen omfatter indtægter for vejrudsigter og -varsler leveret over telefonnettets særtjenester

samt indtægter i forbindelse med islodsning af skibsfarten i de grønlandske farvande og genud-
chartring af DMI's til havisrekognoscering lejede helikopter i Narsarsuaq.

Endvidere omfatter kontoen indtægter fra almen meteorologisk betjening af Færøerne.

29.31.06. ICAO-aktiviteter i Grønland (Reservationsbev.)

Budgetspecifikation: 
Mio. kr. 2012 2013 2014 F 2016 2017 2018
Udgiftsbevilling ........................................... 2,3 1,0 1,4 - - - -
Indtægtsbevilling ......................................... 1,3 1,3 1,4 - - - -

10. ICAO-finansierede aktiviteter i
 Grønland

Udgift ................................................... 2,3 1,0 1,4 - - - -
51. Anlægsaktiver (anskaffelser) ........ 2,3 1,0 1,4 - - - -
Indtægt ................................................ 1,3 1,3 1,4 - - - -
34. Øvrige overførselsindtægter .......... 1,3 1,3 1,4 - - - -
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Videreførselsoversigt: 
 Beholdning
Mio. kr. primo 2014

Øvrige beholdninger ....................................................................................................... 1,4
I alt .................................................................................................................................. 1,4
Bemærkning: Videreførelsesbeløbet påregnes anvendt i takt med udskiftning og modernisering af eksisterende udstyr.

10. ICAO-finansierede aktiviteter i Grønland
Kontoen indeholder de anlægsudgifter og kapitalindtægter, som vedrører de anlægsaktiviteter

i Grønland, der administreres af DMI i henhold til ICAO's fællesfinansieringsaftale, jf. § 29.31.03.
ICAO-aktiviteter i Grønland.

| I forbindelse med ændringsforslaget til finansloven for 2015 er aktiviteten flyttet til §
| 29.31.01.20. ICAO-aktiviteter i Grønland.
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Geologisk forskning og undersøgelser

29.41. Geologisk forskning og undersøgelser

Særlige bevillingsbestemmelser:

29.41.01. De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland - GE-
US (tekstanm. 103) (Statsvirksomhed)

1. Budgetoversigt 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Nettoudgiftsbevilling ................................... 140,8 134,0 134,5 132,8 130,3 119,1 116,1

Forbrug af reserveret bevilling ................... -0,2 0,1 -  - - - -
Indtægt ......................................................... 215,0 171,0 186,1 183,2 182,7 185,0 185,3
Udgift ........................................................... 353,4 314,9 320,6 316,0 313,0 304,1 301,4

Årets resultat ............................................... 2,2 -9,8 -  - - - -

10. Driftsbudget
Udgift .................................................... 353,4 314,9 320,6 316,0 313,0 304,1 301,4
Indtægt .................................................. 215,0 171,0 186,1 183,2 182,7 185,0 185,3

2. Reservationsoversigt 
 Beholdning
Mio. kr. primo 2014

Akkumuleret reserveret bevilling ................................................................................... 8,8
Bemærkning: Den reserverede bevilling vedrører faglige projekter i Geocenter Danmark med forbrug på 4,0 mio. kr. i
2013 og knap 2,4 mio. kr. årligt i 2015-2016.

3. Hovedformål og lovgrundlag

Virksomhedsstruktur
29.41.01. De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland - GEUS, CVR-nr.
55145016.
Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland (GEUS) er fastlagt ved
lov nr. 536 af 6. juni 2007 om De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland
og har i henhold hertil status som selvstændig og uafhængig forskningsinstitution under Klima-,
Energi- og Bygningsministeriet. GEUS er ansvarlig for den videnskabelige udforskning af de
geologiske forhold i Danmark og Grønland med tilhørende sokkelområder. GEUS varetager
geologisk kortlægning og dataindsamling samt forskning, rådgivning og formidling med det for-

Regel der fraviges
eller suppleres Beskrivelse

BV 2.2.9 Der er adgang til at overføre driftsudgiftsbevillinger mellem hovedkon-
tiene § 29.11.01. Departementet, § 29.21.01. Energistyrelsen, § 29.21.03.
Energiklagenævnet, § 29.31.01. Danmarks Meteorologiske Institut, §
29.41.01. GEUS og § 29.51.01. Bygningsstyrelsen.
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mål at øge kendskabet til de materialer, processer og sammenhænge, som er af betydning for
udnyttelsen og beskyttelsen af Danmarks og Grønlands geologiske naturværdier.

GEUS yder geologisk rådgivning til offentlige myndigheder og private i miljø-, energi-, rå-
stof-, forskningsmæssige og lignende spørgsmål. Ud af den samlede bevilling er GEUS i henhold
til lov nr. 473 af 12. juni 2009 om Grønlands Selvstyre (Selvstyreloven) forpligtet til at anvende
5,5 mio. kr. (2015-pl) til råstofrelaterede samfinansierede aktiviteter samt 30,2 mio. kr. (2015-pl)
til basale institutions- og forskningsopgaver. GEUS yder i henhold til Selvstyreloven efter aftale
mellem medlem af Naalakkersuisut for Erhverv og Råstoffer og klima-, energi- og bygningsmi-
nisteren rådgivning og anden opgavevaretagelse på råstofområdet mod betaling.

GEUS yder blandt andet bistand i forbindelse med forureningsspørgsmål, vandindvinding,
arealplanlægning, råstofefterforskning og råstofadministration i såvel Danmark som Grønland.
GEUS bistår som rådgivende organ Energistyrelsen ved administration og tilsyn i henhold til lov
nr. 293 af 10. juni 1981 om anvendelse af Danmarks undergrund. GEUS' opgaver omfatter gen-
nemførelsen af en systematisk kortlægning og udarbejdelse af geologiske kortblade og regionale
oversigtskort. Hertil kommer geovidenskabelige undersøgelser omfattende blandt andet geoke-
miske, geofysiske, malmgeologiske, oliegeologiske og glaciologiske undersøgelser samt seismo-
logi med tilhørende overvågningsopgaver.

GEUS' aktiviteter på Færøerne tilrettelægges i forståelse med Færøernes landsstyre.
GEUS ledes af en bestyrelse og en direktion.
GEUS' overordnede formål og opgaver er fastlagt i vedtægten for GEUS.
GEUS indgår i Geocenter Danmark sammen med Institut for Geoscience ved Aarhus Uni-

versitet samt Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning og Geologisk Museum, begge ved
Københavns Universitet, jf. lov om GEUS, § 4, herunder statut pr. 1. juni 2008.

GEUS kan udføre indtægtsdækket virksomhed samt tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed.
GEUS er registreret i henhold til lov om almindelig omsætningsafgift. Den indgående og

udgående moms forventes at udgøre henholdsvis 2,2 og 9,6 mio. kr. i 2015.
Yderligere oplysninger om GEUS kan findes på www.geus.dk.

4. Særlige bevillingsbestemmelser
Regel der fraviges
eller suppleres Beskrivelse

BV 2.2.10 Årets overførsel kan indeholde forskudsbetalinger for igangværende
kontraktforskningsopgaver.

BV 2.2.13 GEUS kan som led i anskaffelse af videnskabelige instrumenter fra ud-
landet foretage acontobetalinger.

BV 2.7.2 De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland, GE-
US, kan afholde udgifter til betaling af de gebyrer, der pålægges viden-
skabeligt personale rekrutteret fra 3. lande ved anmodning om arbejds-
og opholdstilladelse, herunder gebyr for forlængelse af arbejds- og op-
holdstilladelse og for skift i stillingskategori. Ligeledes kan De Nationale
Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland, GEUS, afholde
udgifter til gebyr for medfølgende ægtefælle og børn.
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5. Opgaver og mål
Opgaver Mål
Databanker og formidling At GEUS' datasamlinger er samfundsrelevante og af høj

international kvalitet, kan udnyttes på en lettilgængelig og
teknologisk tidssvarende måde af alle potentielle interes-
senter, er sikrede forsvarligt for eftertiden og at fortrolig-
heden af data er sikret,
at geofaglige projekter er understøttet af relevante it-værk-
tøjer og -processer, og at arkiver, prøvemagasin og it-in-
frastruktur drives rationelt,
at GEUS' informationssystemer kan indgå i relevant digital
forvaltning,
at formidle geofaglig viden til forskningsverdenen, myn-

digheder, erhvervsliv og offentlighed, samt at bidrage til
en generel forståelse og synliggørelse af de geologiske
forholds grundlæggende betydning i samfundet.

Vandressourcer At opbygge, anvende og formidle viden om de sammen-
hænge, der har betydning for udnyttelsen og beskyttelsen
af dansk grundvand og befolkningens drikkevandsforsy-
ning,
at tilvejebringe kvantitative og kvalitative opgørelser af den
danske grundvandsressource og opbygge viden om vand-
balancen og klimaændringers betydning,
at etablere en bedre forståelse af samspillet mellem grund-
vand og overfladevand,
at tilvejebringe en bedre forståelse af miljøfremmede stof-
fers og bakteriers skæbne i vandmiljøet.
at medvirke til, at lovgivning og forvaltning baseres på
geovidenskabelige forskningsresultater, samt
at opfylde de forpligtigelser, som GEUS har i medfør af
lovgivningen og som Fagdatacenter.

Energiråstoffer At bidrage til at opbygge, anvende og udbrede viden om
de materialer, processer og sammenhænge, der er af be-
tydning for efterforskning og udnyttelse af undergrundens
energiressourcer i Danmark og Grønland,
at sikre at rådgivning af danske og grønlandske myndig-
heder, på alle programområdets arbejdsfelter, baseres på
den nyeste danske og internationale geovidenskabelige vi-
den,
at bidrage til sokkelafgrænsningen i det Nordatlantiske
område, samt
at overvåge og registrere jordskælv og anden seismisk ak-
tivitet herunder eventuelle kernesprængninger.
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6. Specifikation af udgifter pr. opgave

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

Mio. kr. 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Indtægter i alt .............................................. 215,0 171,0 186,1 183,2 182,7 185,0 185,3
6. Øvrige indtægter .................................... 215,0 171,0 186,1 183,2 182,7 185,0 185,3
Bemærkning: Øvrige indtægter omfatter løbende betalinger for projekter med ekstern finansiering, f.eks. fra nationale og
internationale forskningsprogrammer. Øvrige indtægter inkluderer herunder 6,2 mio. kr. fra § 23.71.04.10. Grundvands-
kortlægning. Aftalen udløber i 2015.

Budgetteringsforudsætninger
GEUS oppebærer indtægter blandt andet fra fondsmidler, der strækker sig over flere år.
Der kan afholdes udgifter til præmier i konkurrencesammenhæng inden for en samlet årlig

ramme på 100.000 kr., og der kan årligt uddeles en geologpris på op til 25.000 kr.
Der kan afholdes udgifter til honorering af medlemmer af GEUS' bestyrelse samt udgifter til

aflønning af gæsteforskere.

Mineralske råstoffer At opbygge, anvende og udbrede viden om geologiske
materialer, processer og sammenhænge af betydning for
udnyttelse og beskyttelse af mineralske råstoffer i Danmark
og Grønland,
at rådgive danske og grønlandske myndigheder herom på
grundlag af forskningsbaseret viden, samt
at skabe industriel interesse for efterforsknings og udnyt-
telse af de grønlandske råstoffer. DMI modtager, behandler
udveksler data, herunder data fra globale telekommunika-
tionsnet, klimamodeller og numeriske vejrprognoser. Disse
data samles i en klimadatabase, der fortrinsvis indeholder
data fra Danmark, Færørerne og Grønland.

Natur og Klima At opbygge og udbrede viden om materialer, processer og
sammenhænge af betydning for udnyttelse og beskyttelse
af naturressourcerne i Danmark og Grønland,
at etablere viden om de danske og grønlandske landskabers
dannelse og opbygning af betydningen for landskabsfor-
valtningen,
at overvåge afsmeltningen af Grønlands indlandsis og ind-
gå i forskning om de globale konsekvenser heraf, samt
at bidrage med forskningsbaseret viden til samfundet om
klimaændringer og deres effekter.

Mio. kr.
R

2012
R

2013
B

2014
F

2015
BO1
2016

BO2
2017

BO3
2018

Udgift i alt ............................................... 357,0 318,2 323,9 316,0 313,0 304,1 301,4

0. Hjælpefunktioner samt generel ledel-
se og administration����. 84,2 85,8 82,8 83,2 82,3 83,1 83,1

1. Databanker og formidling................. 40,0 39,9 38,4 40,8 42,9 38,4 39,3
2. Vandressourcer .................................. 42,4 45,4 40,6 42,7 42,9 40,8 40,2
3. Energiråstoffer ................................... 109,0 76,4 86,6 73,2 72,7 69,6 68,4
4. Mineralske råstoffer .......................... 47,3 37,7 45,0 43,6 40,3 40,0 38,6
5. Natur og Klima ................................. 34,1 33,0 30,5 32,5 31,9 32,2 31,8
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Der kan i forbindelse med internationalt samarbejde afholdes udgifter til rejse- og opholds-
udgifter til udenlandske delegationer og forskere.

Der kan afholdes udgifter til bestyrelsesmøder, herunder til møder i Grønland.
GEUS afholder lønninger til ph.d.-studerende, der er indskrevet på Københavns Universitet

samt andre danske og udenlandske universiteter.
I henhold til betænkning om Geocenter, nr. 1308, december 1995 skal der årligt øremærkes

5,2 mio. kr. af den tildelte finanslovsbevilling til fælles faglige aktiviteter i Geocenterregi.
Satserne for visse af GEUS' undergrundsdata samt GEUS' geologiske kort for Danmark og

Grønland er reguleret inden for prisstigningsloftet for 2015. Prisstigningsloftet er et loft over
gebyret på disse ydelser, der er budgetteret på § 29.41.01.10. Driftsbudget. Loftet er beregnet
med udgangspunkt i prisniveauet for gebyrerne i budgettet for 2015 reguleret med det generelle
pris- og lønindeks inklusiv niveaukorrektion og fratrukket en produktivitetsfaktor. I 2015 udgør
det generelle pris- og lønindeks inklusiv niveaukorrektion 1,0 pct., jf. statens pris- og lønforud-
sætninger, og produktivitetsfaktoren udgør 2,0 pct.

8. Personale
 R R B F BO1 BO2 BO3

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Personale i alt (årsværk) ............................ 343 345 342  340 338 327 325
Lønninger i alt (mio. kr.) .......................... 179,5 178,9 183,3  182,8 181,7 175,8 174,7

9. Finansieringsoversigt
R R B F BO1 BO2 BO3

Mio. kr. 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Reguleret egenkapital ................................. - - 13,3 - - - -
Overført overskud ....................................... - - 26,4 - - - -
Egenkapital i alt .......................................... - - 39,7 - - - -

Langfristet gæld primo ............................... 13,7 11,7 14,1 13,4 13,3 13,3 13,3
+ anskaffelser .............................................. 3,5 2,6 5,0 4,0 4,0 4,0 4,0
- afhændelse af aktiver ............................... 0,3 4,9 - - - - -
- afskrivninger ............................................. 5,2 -1,1 4,3 4,1 4,0 4,0 4,0
Samlet gæld ultimo ..................................... 11,7 10,6 14,8 13,3 13,3 13,3 13,3

Låneramme .................................................. - - 24,9 24,9 24,9 24,9 24,9
Udnyttelsesgrad (i pct.) .............................. - - 59,4 53,4 53,4 53,4 53,4

10. Driftsbudget
Af kontoen afholdes udgifter til GEUS' overordnede opgaver og mål, jf. beskrivelsen af disse.

GEUS kan modtage midler fra andre offentlige myndigheder, herunder Grønlands Selvstyre, og
kan mod hel eller delvis betaling påtage sig opgaver for offentlige myndigheder og private i ind-
og udland. GEUS kan endvidere tage betaling for salg af geologiske data og kort inden for ram-
merne af gældende lovgivning herom. GEUS kan deltage i nationale og internationale forsk-
ningsprogrammer og modtage midler fra forskningsråd, fonde og lignende.
På finansloven for 2013 er der afsat 5,2 mio. kr. i 2013, 5,2 mio. kr. i 2014 og 5,2 mio. kr. i
2015 i basisforskningsmidler til GEUS, heraf 0,1 mio. kr. årligt til administration jf. Aftale
mellem regeringen (SRSF) og Enhedslisten om finansloven for 2013 af november 2012.

På finansloven for 2014 er der afsat 0,7 mio. kr. til GEUS i 2014 til 2017, som kompensation
for tidligere skrænt af Grønlandsmidlerne.

På finansloven for 2014 er kontoen forhøjet med 3,5 mio. kr. årligt i 2014-2016. Midlerne
afsættes til Videncenter for Mineralske Råstoffer og Materialer som en del af Aftale mellem re-
geringen (SRSF) og Enhedslisten om finansloven for 2013 af november 2012.
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Bygninger

29.51. Fællesudgifter

Særlige bevillingsbestemmelser:

29.51.01. Bygningsstyrelsen (Statsvirksomhed)

1. Budgetoversigt 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Nettoudgiftsbevilling ................................... 12,4 26,5 17,7 18,8 16,6 16,3 16,0

Forbrug af reserveret bevilling ................... 0,8 -6,5 -  - - - -
Indtægt ......................................................... 151,5 149,9 185,3 190,5 190,5 190,5 190,5
Udgift ........................................................... 172,5 169,5 203,0 209,3 207,1 206,8 206,5

Årets resultat ............................................... -7,9 0,4 -  - - - -

10. Almindelig virksomhed
Udgift .................................................... 170,3 166,1 134,0 141,8 139,6 139,3 139,0
Indtægt .................................................. 84,9 80,0 116,3 123,0 123,0 123,0 123,0

20. Administration af uddannelses-
 og forskningsbygninger

Udgift .................................................... 2,2 3,4 69,0 67,5 67,5 67,5 67,5
Indtægt .................................................. 66,6 69,9 69,0 67,5 67,5 67,5 67,5

2. Reservationsoversigt 
 Beholdning
Mio. kr. primo 2014

Akkumuleret reserveret bevilling ................................................................................... 6,5

3. Hovedformål og lovgrundlag
Bygningsstyrelsen varetager opgaver vedrørende statens kontorbygninger, Christianiaområdet

og visse myndighedsopgaver. Derudover varetager Bygningsstyrelsen opgaver vedrørende vare-
tagelsen af ejerskabet og byggeadministrationen i relation til ejendomsporteføljen vedrørende
uddannelses- og forskningsbygninger, samt de tilhørende bygherreforpligtelser. Endelig varetager
styrelsen opgaver vedrørende lov om offentligt byggeri.

Styrelsen består af flere statsvirksomheder, der såvel ledelsesmæssigt som organisatorisk
fungerer som én virksomhed. Alle omkostningsbaserede aktiver, gæld og låneramme vedrørende
virksomhedernes interne drift samt alle medarbejdere er regnskabsmæssigt placeret under §
29.51.01. Bygningsstyrelsen.

§ 29.52.01. Ejendomsvirksomhed vedrørende kontorbygninger mv. betaler et administra-
tionsbidrag til Bygningsstyrelsen efter opgørelse af forbrug for ressourcer og ydelser til vareta-
gelse af drift, vedligehold og byggeri mv. af ejendomsporteføljen.

Regel der fraviges
eller suppleres Beskrivelse

BV 2.2.9 Der er adgang til at overføre driftsudgiftsbevillinger mellem hovedkon-
tiene § 29.11.01. Departementet, § 29.21.01. Energistyrelsen, § 29.21.03.
Energiklagenævnet, § 29.31.01. Danmarks Meteorologiske Institut, §
29.41.01. GEUS og § 29.51.01. Bygningsstyrelsen.
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§ 29.53.01. Ejendomsvirksomhed vedrørende uddannelses- og forskningsbygninger betaler
ligeledes et administrationsbidrag til Bygningsstyrelsen efter opgørelse af forbrug for ressourcer
og ydelser vedrørende ejendomsporteføljen, som ligger under denne konto. Som følge af Aftale
mellem den daværende VK-regering, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Det Radikale
Venstre om fordeling af globaliseringsreserven til forskning og udvikling 2010-2012 af november
2009, blev der defineret en særlig opgave i de kommende år med modernisering og teknologisk
løft af laboratorielokaler i relation til uddannelses- og forskningsbygningerne. I relation til byg-
geprojekterne gennemføres endvidere opgaver jf. cirkulære nr. 9067 af 17. februar 2004 om
kunstnerisk udsmykning af statsligt byggeri mv., udviklingsopgaver og gennemførelse af for-
søgsbyggeri bl.a. i medfør af lov om offentlig byggevirksomhed bl.a. finansieret af § 29.53.02.
Bygherreforpligtelser. Der udbetales tillige tilskud til Københavns Kommunitet ved København
Universitets Kollegiesamvirke af 1983 til dækning af bygnings- og brandforsikringspræmie for
kollegiet Regensen, jf. akt. 139 af 1. juni 2005.

Bygningsstyrelsens aktiviteter er bl.a. fastlagt i cirkulære nr. 9195 af 27. april 2012, jf. LB
1712 af 16. december 2010 Bekendtgørelse af lov om statens byggevirksomhed mv. som ændret
ved lov nr. 623 af 14. juni 2011.

Bygningsstyrelsen er en særlig byggeadministration, der varetager ejerskabet samt admini-
strationen af statslige ejendomme, herunder kontor-, uddannelses- og forskningsbygninger.

Bygningsstyrelsen understøtter betjeningen af klima-, energi- og bygningsministeren. Styrel-
sen varetager endvidere en række udviklingsprojekter inden for byggeområdet og repræsenterer
Klima-, Energi- og Bygningsministeriet i spørgsmål om statens generelle bygningspolitiske op-
gaver og udviklingslinjer.

Udover driften af ejendomsporteføljen og byggeri i forbindelse hermed kan Bygningsstyrel-
sen drive virksomhed med byggeadministrativ rådgivning, ejendomsforvaltning og lignende for
offentlige institutioner mv.

Bygningsstyrelsen har ligeledes opgaven med at indgå alle statens nye lejeaftaler til kontor-
og arkivformål til statslige lejere hos private udlejere.

Bygningsstyrelsen varetager visse myndighedsopgaver i henhold til ovenfor nævnte regel-
grundlag.

Styrelsen varetager finanslovs- og bevillingsarbejde vedrørende bygningsbevillinger og
statsvirksomhedsordningen på bygningsområdet.

Endvidere er styrelsens opgaver i relation til Christianiaområdet fastlagt i akt. 89 af 25. juni
2012 om varetagelse af statens ejerskab på Christianiaområdet. Styrelsen har endvidere til opgave
at sikre, at den indgåede aftale om salg af dele af Christiania gennemføres.

Yderligere oplysninger om Bygningsstyrelsen kan findes på www.bygst.dk.

Virksomhedsstruktur
29.51.01. Bygningsstyrelsen, CVR-nr. 58182516, er virksomhedsbærende hovedkonto. I virk-
somhedens balance, og dermed i finansieringsoversigten, indgår følgende hovedkonti:

29.52.03. Vedligeholdelse og drift af Christianiaområdet
29.52.04. Etablering af nye arkiver til Rigsarkivet mv. som OPP-projekt
29.52.05. OPP-aftaler som finansiel leasing

4. Særlige bevillingsbestemmelser
Regel der fraviges
eller suppleres Beskrivelse

BV 2.4.7 Bygningsstyrelsen kan udover de i BV 2.4.7 nævnte udgifter få re-
funderet udgifter til ikke-fradragsberettiget købsmoms vedrørende
administration, drift, udlejning, vedligeholdelse og bortforpagtning
af ikke momsregistrerede ejendomme.
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5. Opgaver og mål

6. Specifikation af udgifter pr. opgaver

BV 2.6.1 Bygningsstyrelsen kan tegne medlemskab af nationale og internatio-
nale foreninger, der virker til fremme af formål inden for ministeriets
arbejdsområde.

BV 2.6.1 Bygningsstyrelsen 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 2.7.2 og 2.6.1 Der er adgang til at overføre bevillinger og foretage udbetalinger
mellem § 29.51.01. Bygningsstyrelsen, § 29.52.01. Ejendomsvirk-
somhed vedrørende kontorbygninger mv. og § 29.53.01. Ejendoms-
virksomhed vedrørende uddannelses- og forskningsbygninger i for-
bindelse med opgørelse for forbrug af ressourcer og ydelser.

Opgaver Mål
Bygningsmyndighed Bygningsstyrelsen er en særlig byggeadministration i henhold til

statsbyggeloven, som varetager udviklingsopgaver og repræsenterer
Klima-, Energi- og Bygningsministeriet vedrørende statens generelle
bygningspolitiske opgaver og udviklingsinitiativer.

Administrationsbidrag
for kontorbygninger og
OPP

Ordningen inden for Bygningsstyrelsen, hvor § 29.52.01 Ejendoms-
virksomhed vedrørende kontorbygninger mv. betaler § 29.51.01.
Bygningsstyrelsen efter opgørelse for ressourcer og ydelser.

Myndighedsopgaver Bygningsstyrelsen varetager visse myndighedsopgaver, bl.a. vedrø-
rende De Kgl. Bygningsinspektører samt rådgivning til ministerier
uden egen byggeadministration.

Sekretariatsfunktionen
for Christiania

Bygningsstyrelsen forestår udviklingen af Christianiaområdet i dialog
med beboere, Københavns Kommune og naboer.

Administrationsbidrag
for uddannelses- og
forskningsbygninger

Ordningen inden for Bygningsstyrelsen, hvor § 29.53.01. Ejendoms-
virksomheden vedrørende uddannelses- og forskningsbygninger beta-
ler § 29.51.01. Bygningsstyrelsen efter opgørelse for ressourcer og
ydelser vedrørende administrationen af opgaveporteføljen.

R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Udgift i alt .................................................... 172,5 169,5 203,0 209,3 207,1 206,8 206,5

0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse
og administration.................................. 8,2 22,2 19,9 19,9 19,7 19,4 19,3

1. Administration af kontorbygninger og
OPP ....................................................... 83,8 65,2 103,5 109,4 109,4 109,4 109,4

2. Myndighedsopgaver ............................. 6,3 7,6 6,8 6,4 6,7 6,7 6,6
3. Sekretariatsfunktionen for Christiania . 5,9 4,3 3,1 3,9 3,8 3,8 3,7
4. Administration af uddannelses- og

forskningsbygninger ............................. 68,3 70,2 69,0 67,5 67,5 67,5 67,5
5. Industriens Fonds Hus i Kina .............. - - - 1,7 0,0 0,0 0,0
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7. Specifikation af indtægter
R R B F BO1 BO2 BO3

Mio. kr. 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Indtægter i alt .............................................. 151,5 149,9 185,3 190,5 190,5 190,5 190,5
6. Øvrige indtægter .................................... 151,5 149,9 185,3 190,5 190,5 190,5 190,5
Bemærkning: Under øvrige indtægter er budgetteret indtægter, der modsvarer administrationsbidrag for kontorbygninger,
indtægter vedrørende administration af private lejemål og administration af OPP-lejemål. Herudover er der budgetteret
indtægter, der modsvarer administrationsbidrag for uddannelses- og forskningsbygninger.

Budgetteringsforudsætninger
Der er budgetteret med udgifter til myndighedsopgaver, blandt andet til De Kgl. Bygnings-

inspektører.
Administrationsbidrag er en ordning hvor § 29.52.01. Ejendomsvirksomhed vedrørende kon-

torbygninger mv. betaler § 29.51.01. Bygningsstyrelsen efter opgørelse for ressourcer og ydelser.
Tilsvarende betaler § 29.53.01. Ejendomsvirksomhed vedrørende uddannelses- og forsknings-
bygninger et administrationsbidrag til § 29.53.01. Bygningsstyrelsen efter opgørelse for ressourcer
og ydelser vedrørende administration af opgaveporteføljen.

Administrationen af Statens Ejendomsinformationssystem samt OPP-lejemål og private leje-
mål med de tilhørende indtægter og omkostninger henhører under § 29.51.01. Bygningsstyrelsen.

Der er endvidere budgetteret med administrationsbidrag og administrationsomkostninger
vedrørende private lejemål og OPP-lejemål, som Bygningsstyrelsen videreformidler til statsinsti-
tutioner, samt rådgivning i øvrigt på kontorområdet.

8. Personale
 R R B F BO1 BO2 BO3

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Personale i alt (årsværk) ............................ 206 209 215  215 215 215 215
Lønninger i alt (mio. kr.) .......................... 108,8 110,4 118,8  118,4 118,4 118,4 118,4

9. Finansieringsoversigt
R R B F BO1 BO2 BO3

Mio. kr. 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Reguleret egenkapital ................................. - - 12,7 - - - -
Reserveret egenkapital ................................ - - - - - - -
Overført overskud ....................................... - - 13,0 - - - -
Egenkapital i alt .......................................... - - 25,7 - - - -

Langfristet gæld primo ............................... - 75,2 62,2 55,4 51,2 47,3 44,0
+ anskaffelser .............................................. 68,5 8,9 - 0,2 0,2 0,5 0,5
+ igangværende udviklingsprojekter .......... 8,1 -7,6 - 1,6 1,7 2,0 2,5
- afhændelse af aktiver ............................... - 1,9 - - - - -
- afskrivninger ............................................. 3,5 3,6 6,8 6,0 5,8 5,8 4,9
Samlet gæld ultimo ..................................... 73,1 71,1 55,4 51,2 47,3 44,0 42,1

Låneramme .................................................. - - 78,4 78,4 78,4 78,4 78,4
Udnyttelsesgrad (i pct.) .............................. - - 70,7 65,3 60,3 56,1 53,7
Bemærkning: Lånerammen indeholder 45,7 mio. kr. der vedrører grunden hvorpå Rigsarkivet er placeret. Der afskrives
ikke på grunden. Lånerammen er eksklusiv værdien af OPP-kontrakten vedrørende Rigsarkivet på 489,1 mio. kr., da denne
har egen gæld under "anden langfristet gæld" og grund vedrørende Den Russiske Ambassade på 8,8 mio. kr. Endvidere
er indeholdt afskrivninger på 2,1 mio. kr. på kontrakten vedrørende Rigsarkivet. Øvrige forhold, der vedrører Rigsarkivet,
er placeret på § 29.52.04 . Etablering af nye arkiver til Rigsarkivet mv. som OPP-projekt.
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10. Almindelig virksomhed
Underkontoen anvendes til indtægter og udgifter vedrørende arbejde udført i relation til §

29.52.01. Ejendomsvirksomhed vedrørende kontorbygninger mv., håndtering af private lejemål
samt opgaver vedrørende Christianiasekretariatet og visse myndighedsopgaver under Bygnings-
styrelsen.

Der er fra 2015 og frem indarbejdet en reduktion af indtægter og udgifter på 2,5 mio. kr.
årligt som følge af fusionsgevinsten ved dannelsen af Bygningsstyrelsen.

Bygningsstyrelsen har påtaget at administrere statens aftale med et rådgivende ingeniørfirma
om rådgivning og tilsyn i forbindelse med etableringen af Industriens Fonds Hus i Kina. Endvi-
dere varetager og administrerer Bygningsstyrelsen den danske del af formandskabet i styregrup-
pen for byggeriet. Til finansiering heraf overførte Uddannelses- og Forskningsministeriet på lov
om tillægsbevilling 2013 4,4 mio. kr. På forslag til Finansloven for 2015 er kontoen øget med
1,7 mio. kr. fra Uddannelses- og Forskningsministeriet til Bygningsstyrelsen til samme formål.
Finansieringen af bygningen mv. forbliver dog i Uddannelses- og Forskningsministeriet.

20. Administration af uddannelses- og forskningsbygninger
Underkontoen anvendes til selvstændig håndtering af administrationsbidraget vedrørende §

29.53.01. Ejendomsvirksomhed vedrørende uddannelses- og forskningsbygninger og opgaver i
relation hertil under § 29.53.02. Bygherreforpligtelser.

Der er fra 2015 og frem indarbejdet en reduktion af indtægter og udgifter på 2,5 mio. kr.
årligt som følge af fusionsgevinsten ved dannelsen af Bygningsstyrelsen.
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29.52. Kontorbygninger mv.

29.52.01. Ejendomsvirksomhed vedrørende kontorbygninger mv. (Statsvirksomhed)

1. Budgetoversigt 

 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Nettoudgiftsbevilling ................................... -258,3 -267,6 -183,1 -75,7 -107,6 -135,1 -137,2

Indtægt ......................................................... 967,9 941,5 824,1 784,1 807,3 807,3 807,3
Udgift ........................................................... 738,9 727,3 641,0 708,4 699,7 672,2 670,1

Årets resultat ............................................... -29,3 -53,5 -  - - - -

10. Almindelig virksomhed
Udgift .................................................... 738,9 727,3 641,0 683,1 674,4 672,2 670,1
Indtægt .................................................. 967,9 941,5 824,1 784,1 807,3 807,3 807,3

60. Fremrykket vedligeholdelse
samtidig med energioptimering
Udgift .................................................... - - - 25,3 25,3 - -

3. Hovedformål og lovgrundlag
Ejendomsvirksomheden vedrørende kontorejendomme mv. varetager ejerskabet samt admi-

nistration, drift og vedligehold af statens kontorejendomme.
Alle omkostningsbaserede aktiver, gæld og låneramme samt alle medarbejdere er regn-

skabsmæssigt placeret på hovedkonto § 29.51.01. Bygningsstyrelsen. Ejendomsvirksomheden
betaler Bygningsstyrelsen for ressourcer og ydelser til varetagelse af kontorejendommene. Ejen-
domsvirksomheden betaler et administrationsbidrag for disse ydelser. Administrationsbidraget
betales efter konkret aftale. Under aftalen kan der faktureres for rådgivningsydelser på mindre
byggeprojekter udført af Bygningsstyrelsen. For kontorejendommene er der mulighed for at fi-
nansiere ny-, om- og tilbygninger inden for den statslige huslejeordnings bestemmelser.

Ejendomsvirksomheden vedrørende kontorejendomme mv. har til opgave at drive en pro-
fessionel ejendomsvirksomhed, at opfylde de statslige lokalebehov og levere et tilfredsstillende
økonomisk resultat. Ejendomsporteføljen er primo 2014 opgjort til omkring 2,2 mio. m2, heraf
er ca. 1,0 mio. m2 egne lokaler. Herudover administreres og videreudlejes private lejemål på ca.
1,2 mio. m2. Disse er dog placeret i § 29.51.01. Bygningsstyrelsen. Ejendomsvirksomheden va-
retager den udvendige vedligeholdelse og den tekniske drift af egne kontorejendommene og bistår
kunderne med energibesparelser. Styrelsen har fået en række nye opgaver vedrørende energiop-
timering. Energieffektivisering i statens institutioner er beskrevet i Energistyrelsens cirkulære nr.
9787 af 10. oktober 2009 om energieffektivisering i statens institutioner.

Ejendomsvirksomhedens aktiviteter er fastlagt i Finansministeriets cirkulære nr. 21 af 30.
marts 2010 om Slots- og Ejendomsstyrelsens virksomhed, i cirkulære nr. 9886 af 11. december
2008 om vedligeholdstilsyn af statens bygninger (vedligeholdelsescirkulæret) og cirkulære nr.
9833 af 15. december 2003 om gennemførelse af statslige byggearbejder (skemacirkulæret).

Kontorejendomsporteføljen administreres i henhold til reglerne for den statslige huslejeord-
ning, jf. akt. 331 af 4. september 2000, akt. 5 af 5. oktober 2006 og Vejledning for administration
af den statslige huslejeordning af 9. marts 2011.

Yderligere oplysninger om Bygningsstyrelsen, herunder ejendomsvirksomheden, kan findes
på www.bygst.dk.
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Virksomhedsstruktur
29.52.01. Ejendomsvirksomhed vedrørende kontorbygninger mv., CVR-nr. 58182516.
Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

4. Særlige bevillingsbestemmelser
Regel der fraviges el-
ler suppleres

Beskrivelse

BV 2.2.9 Der er adgang til at udbetale tilskud vedrørende fremrykket vedligehold
samtidig med energioptimering til § 29.53.01. Ejendomsvirksomhed
vedrørende uddannelses- og forskningsbygninger.

BV 2.2.6 og 2.7.4 I henhold til den statslige huslejeordnings regelsæt kan Bygningssty-
relsen finansiere om-, ny- og tilbygninger samt køb af ejendomme via
intern statslig lånoptagelse med tilhørende rentebetaling. Gennemførelse
af om-, ny- og tilbygning samt køb af ejendomme forudsætter, at der
er indhentet accept fra en statslig lejer om lejebetaling, således at inve-
steringen modsvares af forøgede huslejeindtægter. Der kan endvidere
lånefinansieres til genopretning af de mangler, der er konstateret ved
vurderingen af markedslejen for ejendomsporteføljen i forbindelse med
huslejeordningens ikrafttræden pr. 1. januar 2001, overtagelsen af
domstolenes ejendomme pr. 1. januar 2005, politiets ejendomme, ejen-
domme som er tilfaldet staten fra kommuner/amter i forbindelse med
de kommunale delingsforhandlinger pr. 1. januar 2007 og overdragelsen
af Rigsombuddets ejendomme i Grønland og på Færøerne. Endelig kan
der lånefinansieres frikøb af hjemfaldspligt fra Københavns Kommune.

BV 2.2.13 I forbindelse med investeringer i ejendomme kan kontrakter og aftaler
nødvendiggøre adgangen til forudbetalinger. Endvidere kan tilskud for-
udbetales.

BV 2.2.14 I forbindelse med gennemførelsen af investeringer i ejendomme hvor
der indgår donationer eller medfinansieringer, kan virksomheden fore-
tage udlæg mod senere refusion.

BV 2.4.4 og 2.2.17 Ejendomsvirksomheden er undtaget fra ordningen om statens selvfor-
sikring og skal derfor forsikre sig hos private forsikringsselskaber mod
de risici, der almindeligvis er forbundet med at drive ejendomsvirk-
somhed.

BV 2.4.7 Ejendomsvirksomheden kan udover de i BV 2.4.7 nævnte udgifter få
refunderet udgifter til ikke-fradragsberettiget købsmoms vedrørende
administration, drift, udlejning, bortforpagtning, vedligeholdelse samt
levering af fast ejendom af ikke momsregistrerede kontorejendomme.

BV 2.7.2 og 2.6.1 Der er adgang til at overføre bevillinger og foretage udbetalinger mel-
lem § 29.51.01. Bygningsstyrelsen og § 29.52.01. Ejendomsvirksomhed
vedrørende kontorbygninger mv. i forbindelse med afregning for for-
brug af ressourcer og ydelser.

BV 2.2.16 og 2.7.4 Ejendommene administreres efter "Vejledning for administration af den
statslige huslejeordning". Vejledningen beskriver de regler, der afviger
fra de almindelige gældende regelsæt for omkostningsbaserede regn-
skaber.
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5. Opgaver og mål

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Bemærkning: Administrationsbidraget angiver den maksimale forventede ramme for overførsel til Bygningsstyrelsen.

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

Mio. kr. 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Indtægter i alt .............................................. 967,9 941,5 824,1 784,1 807,3 807,3 807,3

6. Øvrige indtægter .................................... 967,9 941,5 824,1 784,1 807,3 807,3 807,3
Bemærkning: Af de budgetterede indtægter på i alt 784,1 mio. kr. kan de 725,0 mio. kr. henføres til lejeindtægter fra
udlejning af ejendomme under den statslige huslejeordning, 57,8 mio. kr. til lejers andel af drift. 0,3 mio. kr. til rente-
indtægter og 1,0 mio. kr. til gevinst/tab på byggesager.

Budgetteringsforudsætninger
Der er budgetteret med huslejeindtægter i overensstemmelse med den markedsvurderede

husleje samt lejers andel af drift og forventninger til huslejetab mv. Indtægterne skal dække
ejendomsvirksomhedens udgifter i forbindelse med ejerskabet til ejendommene, herunder admi-

Opgaver Mål
Administrationsbi-
drag

Ordningen inden for § 29.51.01. Bygningsstyrelsen, hvor § 29.52.01.
Ejendomsvirksomheden betaler Bygningsstyrelsen efter opgørelse af
forbruget af ressourcer og ydelser.

Ejendomsrelaterede
driftsudgifter

Ejendomsvirksomheden afholder udgifter til tomme lejemål, leje af
arealer, forundersøgelser, hensættelser mv. Endvidere gennemføres der
løbende markedslejevurderinger for at sikre, at huslejeopkrævningerne
er markedsrelaterede, samt at ejendomsporteføljen værdiansættes korrekt.

Renter Ejendomsvirksomheden afholder udgifter til renter vedrørende den lang-
fristede gæld for kontorejendomme.

Lejers andel af drift Der gennemføres opgaver relateret til lejers andel af drift.
Udvendigt vedlige-
hold og energiopti-
mering

Der gennemføres afhjælpende og forebyggende udvendigt vedligehold
samt energioptimering af ejendomme og rådgivning om energibesparel-
ser. Formålet er at sikre værdien af kontorejendomme og understøtte en
reduktion af energiforbruget i staten.

Fremrykket vedlige-
hold samtidig med
energioptimering

Der gennemføres fremrykket vedligehold samtidig med at der indhentes
et uudnyttet potentiale for energioptimering i statens kontor- og univer-
sitetsbygninger.

R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Udgift i alt .................................................... 750,0 735,3 645,5 708,4 699,7 672,2 670,1

1. Administrationsbidrag .......................... 72,6 79,5 104,2 107,0 107,0 107,0 107,0
2. Ejendomsrelaterede driftsudgifter ........ 66,8 55,1 50,7 47,2 69,6 69,6 69,6
3. Renter .................................................... 413,0 402,7 383,2 386,1 383,0 383,0 383,0
4. Lejers andel af drift.............................. 42,4 48,7 48,6 49,8 48,8 48,8 48,8

5.
Udvendigt vedligehold og energiopti-
mering ................................................... 155,2 149,3 58,8 93,0 66,0 63,8 61,7

6.
Fremrykket vedligehold samtidig med
energioptimering ................................... - - - 25,3 25,3 - -
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nistration, drift og vedligeholdelse forsikringer mv. af ejendommene, samt renter af belåning i
ejendomsporteføljen.

Den husleje, som ejendomsvirksomheden opkræver hos lejerne, pristalsreguleres årligt med
forbrugerprisindekset.

Alle indtægter og omkostninger forbundet med forberedelse eller undersøgelse af lejemål,
uanset om den endelige lokaliseringsløsning bliver et kontorlejemål, privat lejemål eller OPP-le-
jemål, afholdes af § 29.52.01. Ejendomsvirksomhed vedrørende kontorbygninger mv. og finan-
sieres enten af ejendomsvirksomheden eller af kunden efter nærmere aftale mellem parterne og i
henhold til den statslige huslejeordning.

Ejendomsvirksomheden køber ressourcer og ydelser i Bygningsstyrelsen efter konkret aftale.
Bygningsstyrelsen er registreret i henhold til lov om merværdiafgift.

9. Finansieringsoversigt
R R B F BO1 BO2 BO3

Mio. kr. 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Reguleret egenkapital ................................. - - 52,6 - - - -
Egenkapital i alt .......................................... - - 52,6 - - - -

Langfristet gæld primo ............................... 9.729,8 9.273,3 8.959,8 9.123,4 9.063,4 9.050,6 9.235,0
+ anskaffelser .............................................. 96,6 67,1 - 82,3 35,1 200,5 35,8
+ igangværende udviklingsprojekter .......... 72,5 29,0 241,3 138,4 162,6 124,3 100,5
- afhændelse af aktiver ............................... 218,5 344,9 50,0 280,7 210,5 140,4 140,4
- afskrivninger ............................................. 396,5 -78,6 - - - - -
Samlet gæld ultimo ..................................... 9.283,7 9.103,1 9.151,1 9.063,4 9.050,6 9.235,0 9.230,9

Låneramme .................................................. - - - - - - -
Udnyttelsesgrad (i pct.) .............................. - - - - - - -
I finansieringsoversigten er vist gæld vedrørende kontorejendommene samt gæld inden for likviditetsordningen.

10. Værdi af ejendomme inden for den statslige huslejeordning

Der er budgetteret med genopretning af Københavns Politigård, som overgik til den statslige
huslejeordning fra 2007.

PL-regulering (byggeomkostningsindekset) af uforbrugte midler til genopretning foretages
årligt.

 R R B F B01 B02 B03
Mio. kr. 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Værdi af ejendoms-
portefølje primo 12.094,5 10.406,1 10.046,9 10.453,9 10.255,5 10.080,8 10.140,9
+/- Opskrivning/ ned-
skrivning -1.566,5 -82,4 269,9
+ Tilgang fra moder-
nisering og genopret-
ning samt regnskabs-
mæssige korrektioner
mv. 96,6 68,1 187,1 82,3 35,8 200,5 35,8
- Salg af ejendomme
mv. 218,5 344,9 50,0 280,7 210,5 140,4 140,4
Værdi af ejendoms-
portefølje ultimo 10.406,1 10.046,9 10.453,9 10.255,5 10.080,8 10.140,9 10.036,3

Bemærkning: Der kan opstå afvigelser mellem den budgetterede og realiserede værdi, da værdien blandt andet afhænger
af ekstern efterspørgsel efter moderniseringsprojekter, f.eks. i forbindelse med kunders ønske om ændret, mere fleksibel
eller effektiv udnyttelse af lokalerne.
Ejendomsværdien revurderes hvert fjerde år. Dette foregår ved, at ca. halvdelen af porteføljen vurderes hvert andet år,
hvorfor ejendomsporteføljeværdien angivet i tabellen kan ændre sig.
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11. Anlægsoversigt

Bemærkning: Tabellen viser de samlede anlægsudgifter vedrørende genopretning og modernisering af ejendomme under
den statslige huslejeordning. Totaludgiften vedrørende genopretningsmidlerne er reguleret for solgte ejendomme og af-
sluttede projekter. De resterende genopretningsmidler er indeksreguleret til finansårets forventede byggeindeks. På
realiseringstidspunktet vil det realiserede genopretningsbeløb kunne afvige fra det beløb, der indgår i budgetteringen
på finansloven. Der kan opstå afvigelser mellem de budgetterede og realiserede moderniseringsudgifter, da udgifterne
afhænger af ekstern efterspørgsel f.eks. i forbindelse med kunders ønske om ændret, mere fleksibel eller effektiv ud-
nyttelse af lokalerne. Byggesagens afløb er endelig udtryk for det forventede afløb på budgetteringstidspunktet.

10. Almindelig virksomhed
Der oppebæres indtægter fra udlejning af ejendomme til statsinstitutioner efter regelsættet

for den statslige huslejeordning og fra rådgivningsydelser mv.
Der afholdes udgifter vedrørende vedligehold, drift og administration mv. af ejendomspor-

teføljen.
Der er fra 2015 og frem indarbejdet en reduktion af udgifterne på 2,5 mio. kr. årligt som

følge af fusionsgevinsten ved dannelsen af Bygningsstyrelsen.

60. Fremrykket vedligeholdelse samtidig med energioptimering
Som følge af Aftale mellem regeringen (SRSF), Venstre, Det Konservative Folkeparti og

Liberal Alliance om Vækstplan DK af april 2013, afsættes der en ny bevilling på 100 mio. kr. i
perioden 2015-2016 til fremrykket vedligehold samtidig med, at der indhentes et uudnyttet po-
tentiale for energioptimering i statens kontor- og universitetsbygninger.

Der er ikke på forhånd taget stilling til en fordeling på enkeltprojekter eller mellem anven-
delse på ejendomsporteføljen under henholdsvis uddannelses- og forskningsbygninger eller kon-
torbygninger. En del af bevillingen er som udgangspunkt indarbejdet under denne ejendoms-
virksomhed. Den resterende del er indarbejdet på § 29.53.01. Ejendomsvirksomhed vedrørende
uddannelses- og forskningsbygninger. I takt med at det konkrete behov på den enkelte ejendom
identificeres og igangsættes, kan der udbetales et tilskud til de respektive vedligeholdelsessager
under Ejendomsvirksomhed vedrørende uddannelses- og forskningsbygninger.

29.52.02. Udvikling og opretning af Christianiaområdet (tekstanm. 5) (Anlægsbev.)

Budgetspecifikation: 
Mio. kr. 2012 2013 2014 F 2016 2017 2018
Udgiftsbevilling ........................................... 4,2 1,0 6,0 0,4 17,3 0,5 0,5
Indtægtsbevilling ......................................... 51,4 0,4 5,6 - 16,8 - -

10. Udgifter til udvikling og opret-
ning af Christianiaområdet
Udgift ................................................... 4,2 1,0 6,0 0,4 17,3 0,5 0,5
22. Andre ordinære driftsomkostninger 3,9 1,0 0,4 0,4 0,5 0,5 0,5
26. Finansielle omkostninger .............. 0,3 - - - - - -
51. Anlægsaktiver (anskaffelser) ........ - - 5,6 - 16,8 - -
Indtægt ................................................ 51,4 0,4 5,6 - 16,8 - -
21. Andre driftsindtægter .................... 51,4 0,4 5,6 - 16,8 - -
25. Finansielle indtægter .................... 0,0 - - - - - -

Mio. kr. (2014-pl) Bevilling
Forelæggelse Slutår Total- F BO1 BO2 BO3

 udgift 2015 2016 2017 2018

Opretning Københavns Politigård Akt 115 2014 2017 180,2 62,4 62,2 23,8 -
Øvrige moderniseringssager - - - 100,5 100,5 100,5 100,5

Modernisering og genopretning i alt - - - 162,9 162,6 124,3 100,5
Tilgang til anlægsaktiver sfa. afslutte-
de byggesager - - - 82,3 35,8 200,5 35,8
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4. Særlige bevillingsbestemmelser

Videreførselsoversigt: 
 Beholdning
Mio. kr. primo 2014

Øvrige beholdninger ....................................................................................................... 46,6
I alt .................................................................................................................................. 46,6
Bemærkning: Beholdningen forventes anvendt i senere finansår.

10. Udgifter til udvikling og opretning af Christianiaområdet
Staten og Christiania indgik i juni 2011 en rammeaftale om overdragelse af bygninger og

arealer på Christiania til en ny fond. Bygningsstyrelsens udmøntning af aftalen blev tiltrådt af
Finansudvalget i akt. 89 af 25. juni 2012.

Omkostningerne i forbindelse med udmøntningen skal finansieres gennem indtægterne fra
salg af ejendomme til Fonden Fristaden Christiania. På baggrund af, at indtægterne ved salg
forfalder i fire rater, vil uforbrugte indtægter videreføres med mulighed for forbrug i efterfølgende
finansår.

Den fredede vold og mange af de statsejede bygninger er i meget dårlig stand. Det er aftalt
med Fonden Fristaden Christiania, at fonden genopretter volden samt de statsbygninger, der for-
bliver i statens eje mod at få mulighed for nedslag i købssummen, som følge af de godkendte
genopretninger. Sidste rate forfalder i 2018, hvorfor de faktiske indtægter og omkostninger først
kan opgøres endeligt efter 2018.

Derudover er der budgetteret med en pulje på 0,4 mio. kr. til vedligeholdelse af Krudthusene
på Carls og Frederiks Bastioner.

Regel der fraviges el-
ler suppleres Beskrivelse

BV 2.8.2 Udgiftsbevillingen kan på Tillægsbevillingsloven opskrives med indtæg-
ter ud over det budgetterede fra salget til finansiering af udgifterne over
årene i forbindelse med udmøntningen af aftalen, jf. akt. 89 af 25. juni
2012. På bevillingsafregningen vil der blive korrigeret for de faktiske
beløb.

BV 2.4.7 § 29.51.01. Bygningsstyrelsen kan udover de i BV 2.4.7 nævnte udgifter
få refunderet udgifter til ikke-fradragsberettiget købsmoms vedrørende
administration, drift, udlejning, bortforpagtning, vedligeholdelse samt le-
vering af fast ejendom af ikke momsregistrerede ejendomme. Ved helt
eller delvist finansielt bidrag til anlægsprojekter fra private eller fonde
samt statslige, regionale eller kommunale myndigheder er der ligeledes
mulighed for at få refunderet udgifter til ikke-fradragsberettiget købs-
moms.



100 § 29.52.03.

29.52.03. Vedligeholdelse og drift af Christianiaområdet (Driftsbev.)

1. Budgetoversigt 

 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Nettoudgiftsbevilling ................................... -1,7 - -0,5 -1,0 -1,4 -1,3 -1,3

Indtægt ......................................................... 3,2 4,1 4,5 5,0 5,4 5,3 5,3
Udgift ........................................................... 1,7 0,8 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0

Årets resultat ............................................... -0,2 3,2 -  - - - -

10. Brugsafgift for Christiania
Udgift .................................................... 1,7 - - - - - -
Indtægt .................................................. 1,4 - - - - - -

20. Lejeindtægter for Christiania
Udgift .................................................... - 0,8 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0
Indtægt .................................................. 1,8 4,1 4,5 5,0 5,4 5,3 5,3

3. Hovedformål og lovgrundlag
Bevillingen omfatter lejeindtægter fra udleje af statsbygninger og arealer til Fonden Fristaden

Christiania. Herudover omfatter bevillingen administration og udvikling af Christianiaområdet
samt udgifter til ejendomsskatter mv.

Virksomhedsstruktur

Virksomhedsbærende hovedkonto: 29.51.01. Bygningsstyrelsen, CVR-nr. 58182516.

4. Særlige bevillingsbestemmelser

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

7. Specifikation af indtægter

R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Indtægter i alt .............................................. 3,2 4,1 4,5 5,0 5,4 5,3 5,3

6. Øvrige indtægter .................................... 3,2 4,1 4,5 5,0 5,4 5,3 5,3

Regel der fraviges el-
ler suppleres Beskrivelse

BV 2.4.7 § 29.51.01. Bygningsstyrelsen kan udover de i BV 2.4.7 nævnte udgifter
få refunderet udgifter til ikke-fradragsberettiget købsmoms vedrørende
administration, drift, udlejning, bortforpagtning, vedligeholdelse samt le-
vering af fast ejendom af ikke momsregistrerede ejendomme.

R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Udgift i alt .................................................... 1,7 0,8 4,1 4,0 4,0 4,0 4,0

1. Christianiaområdet ............................... 1,7 0,8 4,1 4,0 4,0 4,0 4,0
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20. Lejeindtægter for Christiania
Fonden Fristaden Christiania lejer statsbygninger samt jorden under statsbygninger og selvbyg-
gerhuse, som er beliggende på det fredede fortidsminde. Indtægten anvendes til at dække statens
udgifter til administration og udvikling af Christianiaområdet samt ejendomsskatter mv.

29.52.04. Etablering af nye arkiver til Rigsarkivet mv. som OPP-projekt (Stats-
virksomhed)

1. Budgetoversigt 

 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

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

Indtægt ......................................................... 54,5 52,5 53,4 53,9 53,9 53,9 53,9
Udgift ........................................................... 54,5 52,5 53,4 53,9 53,9 53,9 53,9

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

20. Regulering af aktiv og gældsfor-
 pligtelse

Udgift .................................................... 54,5 52,5 53,4 53,9 53,9 53,9 53,9
Indtægt .................................................. 54,5 52,5 53,4 53,9 53,9 53,9 53,9

3. Hovedformål og lovgrundlag

Virksomhedsstruktur

Virksomhedsbærende hovedkonto: 29.51.01. Bygningsstyrelsen, CVR-nr. 58182516.

4. Særlige bevillingsbestemmelser

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Regel der fraviges el-
ler suppleres Beskrivelse

BV 2.4.7 § 29.51.01. Bygningsstyrelsen kan udover de i BV 2.4.7 nævnte udgifter
få refunderet udgifter til ikke-fradragsberettiget købsmoms vedrørende
administration, drift, udlejning, bortforpagtning, vedligeholdelse samt le-
vering af fast ejendom af ikke momsregistrerede ejendomme.

R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Udgift i alt .................................................... 55,9 53,6 54,2 53,9 53,9 53,9 53,9

1. Udgifter til OPP-leverandør ................ 55,9 53,6 54,2 53,9 53,9 53,9 53,9
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7. Specifikation af indtægter
R R B F BO1 BO2 BO3

Mio. kr. 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Indtægter i alt .............................................. 54,5 52,5 53,4 53,9 53,9 53,9 53,9
6. Øvrige indtægter .................................... 54,5 52,5 53,4 53,9 53,9 53,9 53,9
Bemærkning: De budgetterede indtægter vedrører enhedsbetaling for alle ydelser fra OPP-leverandøren.

20. Regulering af aktiv og gældsforpligtelse
På kontoen budgetteres der med afskrivninger af aktiv og gældsforpligtigelse vedrørende

tidligere indgået 30-årig Offentlig Privat Partnerskabsaftale mellem Bygningsstyrelsen (daværen-
de Slots- og Ejendomsstyrelsen) og et OPP-selskab om finansiering, projektering, anlæg og drift
mv. af magasiner med tilhørende funktioner til Rigsarkivet og Landsarkivet for Sjælland, jf. akt.
139 af 21. juni 2007.

Jf. BV 2.4.11. skal værdien af OPP-aktivet i år nul udgøres af anlægsomkostningerne og ved
kontraktperiodens udløb af en på forhånd fastsat handelspris. I den mellemliggende periode af-
skrives aktivet lineært fra ibrugtagning.

Anlægsomkostningerne til OPP-aktivet i år nul er opgjort til 496,4 mio. kr. og den på forhånd
aftalte gensidige købs- og salgsret i 2037 er sat til 436,8 mio. kr. De lineære afskrivninger er på
2,1 mio. kr. årligt.

| 29.52.05. OPP-aftaler som finansiel leasing (Statsvirksomhed)
| Kontoen er oprettet i forbindelse med ændringsforslagene. Der oprettes en særskilt konto til
| tre OPP-projekter af hensyn til den regnskabsmæssige håndtering.

1. Budgetoversigt 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Nettoudgiftsbevilling ................................... - - - - - - -

Indtægt ......................................................... - - - 27,1 40,3 47,0 47,0
Udgift ........................................................... - - - 27,1 40,3 47,0 47,0

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

30. Landsarkivet for Nørrejylland i
 Viborg

Udgift .................................................... - - - 7,7 8,0 8,0 8,0
Indtægt .................................................. - - - 7,7 8,0 8,0 8,0

31. Hovedpolitistationen i Holstebro
Udgift .................................................... - - - - 12,9 19,6 19,6
Indtægt .................................................. - - - - 12,9 19,6 19,6

32. Vestre Landsret i Viborg
Udgift .................................................... - - - 19,4 19,4 19,4 19,4
Indtægt .................................................. - - - 19,4 19,4 19,4 19,4
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| 3. Hovedformål og lovgrundlag

| Virksomhedsstruktur

| Virksomhedsbærende hovedkonto: 29.51.01. Bygningsstyrelsen, CVR-nr. 58182516.

| 4. Særlige bevillingsbestemmelser

| 6. Specifikation af udgifter pr. opgave

7. Specifikation af indtægter

R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Indtægter i alt .............................................. - - - 27,1 40,3 47,0 47,0

6. Øvrige indtægter .................................... - - - 27,1 40,3 47,0 47,0

| Bemærkning: De budgetterede indtægter vedrører enhedernes betaling for alle ydelser fra OPP-leverandøren.

| 30. Landsarkivet for Nørrejylland i Viborg
| På kontoen budgetteres der med afskrivninger af aktiv og gældsforpligtigelse vedrørende
| indgået 25-årig (fra ibrugtagningen 1. juni 2015) Offentlig Privat Partnerskabsaftale mellem
| Bygningsstyrelsen og et OPP-selskab om finansiering, projektering, anlæg, udlejning, drift, ved-
| ligeholdelse, forsyning og rengøring af magasiner til Landsarkivet for Viborg, jf. akt. 110 af den
| 4. juni 2014.

| 31. Hovedpolitistationen i Holstebro
| På kontoen budgetteres der med afskrivninger af aktiv og gældsforpligtigelse vedrørende
| indgået 25-årig (fra ibrugtagningen 1. april 2016) Offentlig Privat Partnerskabsaftale mellem
| Bygningsstyrelsen og et OPP-selskab om finansiering, projektering, anlæg, udlejning, drift, ved-
| ligeholdelse og forsyning af hovedpolitistationen i Holstebro, jf. akt. 111 af den 4. juni 2014.

| Regel der fraviges el-
| ler suppleres| Beskrivelse

| BV 2.4.7| § 29.51.01. Bygningsstyrelsen kan udover de i BV 2.4.7 nævnte udgifter
| få refunderet udgifter til ikke-fradragsberettiget købsmoms vedrørende
| administration, drift, udlejning, bortforpagtning, vedligeholdelse samt le-
| vering af fast ejendom af ikke momsregistrerede ejendomme.

| R| R| B| F| BO1| BO2| BO3
| Mio. kr.| 2012| 2013| 2014| 2015| 2016| 2017| 2018

| Udgift i alt ....................................................| -| -| -| 27,1| 40,3| 47,0| 47,0

| 30.| Landsarkivet for Nørrejylland i Viborg| -| -| -| 7,7| 8,0| 8,0| 8,0
| 31.| Hovedpolitistationen i Holstebro ........| -| -| -| -| 12,9| 19,6| 19,6
| 32.| Vestre Landsret i Viborg ....................| -| -| -| 19,4| 19,4| 19,4| 19,4
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| 32. Vestre Landsret i Viborg
| På kontoen budgetteres der med afskrivninger af aktiv og gældsforpligtigelse vedrørende
| indgået 25-årig (fra ibrugtagningen 1. september 2014) Offentlig Privat Partnerskabsaftale mellem
| Bygningsstyrelsen og et OPP-selskab om finansiering, projektering, anlæg, udlejning, drift, ved-
| ligeholdelse, forsyning og rengøring af Vestre Landsret i Viborg, jf. akt. 90 af den 31. maj 2012.
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29.53. Uddannelses- og forskningsbygninger

29.53.01. Ejendomsvirksomhed vedrørende uddannelses- og forskningsbygninger
 (Statsvirksomhed)

1. Budgetoversigt 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Nettoudgiftsbevilling ................................... -495,1 -471,1 -484,3 -477,9 -478,3 -503,6 -503,6

Forbrug af reserveret bevilling ................... - - 200,0  100,0 - - -
Indtægt ......................................................... 2.071,4 2.217,0 2.120,5 2.134,4 2.181,2 2.262,9 2.268,2
Udgift ........................................................... 1.668,5 1.863,3 1.836,2 1.756,5 1.702,9 1.759,3 1.764,6

Årets resultat ............................................... -92,2 -117,4 -  - - - -

10. Almindelig virksomhed
Udgift .................................................... 459,5 396,3 408,7 396,9 414,3 488,6 493,9
Indtægt .................................................. 2.071,4 2.217,0 2.120,5 2.134,4 2.181,2 2.262,9 2.268,2

40. Finansiering
Udgift .................................................... 891,6 956,0 989,6 994,0 1.023,0 1.030,6 1.030,6

50. Modernisering af laboratorielo-
 kaler

Udgift .................................................... 317,3 511,0 437,9 340,3 240,3 240,1 240,1
Indtægt .................................................. 0,0 - - - - - -

60. Fremrykket vedligeholdelse
samtidig med energioptimering
Udgift .................................................... - - - 25,3 25,3 - -

3. Hovedformål og lovgrundlag

Virksomhedsstruktur
29.53.01. Ejendomsvirksomhed vedrørende uddannelses- og forskningsbygninger, CVR-nr.
58182516.
Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

Ejendomsvirksomhedens ejendomsportefølje i 2014 er på ca. 2,1 mio. m2 bruttoareal admi-
nistreres efter "Vejledning for administration af den statslige huslejeordning". Det betyder bl.a.,
at udlejning af lokalerne samt køb, salg og byggeri skal varetages på et forretningsmæssigt
grundlag.

De huslejeindtægter, som ejendomsvirksomheden oppebærer fra udlejningen, skal dække
ejendomsvirksomhedens udgifter vedrørende ejendomsporteføljen, herunder udgifter til renter for
de interne statslige lån, der efter den statslige huslejeordnings regler er optaget i ejendommene.
Undtaget fra den interne statslige belåning er en mindre del af ejendomsporteføljen, som er belånt
i private realkreditinstitutioner.

Ejendomsvirksomheden kan udleje ejendomme eller dele heraf til andre offentlige institutio-
ner eller til private i det omfang det er hensigtsmæssigt at besidde ejendomme, der på længere
sigt vurderes at kunne anvendes til forsknings- og uddannelsesformål.

Ejendomsvirksomheden kan ved kontraktindgåelse om køb eller opførsel af større byggerier
betinge sig uopsigelighed for lejer i en længere periode. Ejendomsvirksomheden kan ikke opsige
statslige lejere, men kan forlange lejeforhøjelser til dækning af statens alternativomkostninger.

Udover drift af ejendomsporteføljen og byggeri i forbindelse hermed kan ejendomsvirksom-
heden drive virksomhed med byggeadministrativ rådgivning, ejendomsforvaltning og lignende for
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offentlige institutioner mv. Indtægter og udgifter i forbindelse hermed føres under § 29.51.01.20.
Administration af uddannelses- og forskningsbygninger.

Yderligere oplysninger om Ejendomsvirksomheden og Bygningsstyrelsen kan findes på
www.bygst.dk.

Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres Beskrivelse

BV 2.2.9 Der er adgang til at udbetale tilskud vedrørende fremrykket vedligehold
samtidig med energioptimering til § 29.52.01. Ejendomsvirksomhed
vedrørende kontorbygninger mv.

BV 2.2.11 Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.2.13 I forbindelse med investeringer i ejendomme kan kontrakter og aftaler

nødvendiggøre adgangen til forudbetalinger. Endvidere kan tilskud for-
udbetales.

BV 2.2.14 I forbindelse med gennemførelsen af investeringer i ejendomme hvor der
indgår donationer eller medfinansieringer, kan virksomheden foretage
udlæg mod senere refusion.

BV 2.7.2 og 2.6.1 Der er adgang til at udbetale tilskud fra § 29.53.01. Ejendomsvirksomhed
vedrørende uddannelses- og forskningsbygninger til at gennemføre byg-
ningsvedligeholdelse på ejendomme omfattet af den statslige huslejeord-
ning.

BV 2.7.2 og 2.6.1 Der er adgang til at udbetale tilskud fra § 29.53.01. Ejendomsvirksomhed
vedrørende uddannelses- og forskningsbygninger til lejere som kompen-
sation for kontraktligt aftalt fordeling af vedligeholdelsesansvar og leje-
betaling.

BV 2.7.2 og 2.6.1 Der er adgang til at overføre bevillinger og foretage udbetalinger mellem
§ 29.51.01. Bygningsstyrelsen og § 29.53.01. Ejendomsvirksomhed ved-
rørende uddannelses- og forskningsbygninger efter opgørelse af forbruget
af ressourcer og ydelser.

BV 2.2.6 og 2.7.4 Efter den statslige huslejeordnings regelsæt kan ejendomsvirksomheden
finansiere om-, ny- og tilbygninger samt køb af ejendomme via intern
statslig lånoptagelse med tilhørende rentebetaling. Om-, ny- og tilbygning
samt køb af ejendomme forudsætter, at der er indgået en betinget lejeaf-
tale med en statslig lejer, således at investeringen modsvares af forøgede
huslejeindtægter. Der kan endvidere lånefinansieres til modernisering af
ejendomme, hvor der er konstateret funktionel forældelse.
Med virkning fra 2007 er huslejeordningen omlagt fra genudlån til statens
nye likviditetsordning.

BV 2.6.7.3 og 2.7.4 Et positivt resultat for ejendomsvirksomheden opgjort som indtægter
fratrukket udgifter (før overskudskrav) kan blive disponeret til over-
skudskrav (nettoudgiftsbevilling) og/eller konsolidering (nedbringelse af
langfristet gæld) efter den statslige huslejeordnings regelsæt, hvor den
langfristede gæld i ejendomsporteføljen over tid skal udgøre 80 pct. af
værdien af ejendomsporteføljen.
Et negativt resultat vedrørende ejendomsvirksomheden kan finansieres
ved forøgelse af den langfristede gæld.
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5. Opgaver og mål

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

BV 2.8.2 Med henblik på hel eller delvis finansiering af byggeprojekter kan ejen-
domsvirksomheden inden for den statslige huslejeordnings regler modta-
ge indtægter og afholde udgifter for midler modtaget fra anden side, for
eksempel bidrag fra private eller fonde og bidrag fra universiteter.

BV 2.2.16 og 2.7.4 Ejendommene administreres efter "Vejledning for administration af den
statslige huslejeordning". Vejledningen beskriver de regler, der afviger
fra de almindelige gældende regelsæt for omkostningsbaserede regnska-
ber.

BV 2.2.17 Ejendomsvirksomheden er forsikret hos en privat udbyder for så vidt
angår de risici, der almindeligvis er forbundet med at drive ejendoms-
virksomhed. Den øvrige del af virksomheden er omfattet af reglerne for
statens selvforsikring.

BV 2.2.10 Der kan indgås flerårige bindende aftaler med universiteterne om gen-
nemførelse af modernisering af laboratorielokaler.

Opgaver Mål
Drift- og vedligehol-
delsesudgifter

Ejendomsvirksomheden afholder udgifter til tomme lejemål, leje af
arealer, forundersøgelser, hensættelser mv. Endvidere gennemføres der
afhjælpende og forebyggende udvendigt vedligehold samt energiopti-
mering af ejendomme og rådgivning om energibesparelser. Formålet er
at sikre værdien af universitetsejendomme.

Renter Ejendomsvirksomheden afholder udgifter til renter vedrørende den
langfristede gæld for universitetsejendomme.

Administrationsbi-
drag

Ejendomsvirksomheden betaler Bygningsstyrelsen efter opgørelse af
forbruget af ressourcer og ydelser.

Tilsagn til moderni-
sering af laboratorie-
lokaler

Der gennemføres modernisering af laboratorier i de kommende år, idet
der indgås flerårige aftaler mellem Klima-, Energi- og Bygningsmini-
steriet og universiteterne om gennemførelse af moderniseringsprojek-
terne.

Fremrykket vedlige-
hold samtidig med
energioptimering

Der gennemføres fremrykket vedligehold samtidig med at der indhentes
et uudnyttet potentiale for energioptimering i statens kontor- og univer-
sitetsbygninger.

R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Udgift i alt .................................................... 1.695,3 1.883,8 1.849,1 1.756,5 1.702,9 1.759,3 1.764,6

1. Drifts- og vedligeholdelsesudgifter...... 392,7 330,7 342,1 329,4 346,8 421,1 426,4
2. Renter .................................................... 905,9 966,5 996,5 994,0 1.023,0 1.030,6 1.030,6
3. Administrationsbidrag .......................... 74,3 70,0 69,5 67,5 67,5 67,5 67,5
4. Tilsagn til modernisering af

laboratorielokaler ..................................
322,4 516,6 441,0

340,3 240,3 240,1 240,1
5. Fremrykket vedligehold ....................... - - - 25,3 25,3 0,0 0,0
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Budgetteringsforudsætninger
Ejendomsvirksomheden er omfattet af omkostningsreformen. Dog er det den statslige husle-

jeordnings regelsæt, der gælder for ejendomsporteføljen.
Der er budgetteret med huslejeindtægter i overensstemmelse med den opgjorte værdi af

ejendomsporteføljen. Ejendommene er medio 2000 vurderet af et eksternt vurderingsfirma efter
reglerne for realkreditinstitutters værdiansættelse og låneudmåling. Værdierne er i 2004, 2009 og
ultimo 2013 blevet genvurderet. Huslejeindtægten reguleres årligt med finanslovens pl-opregning
for forbrugerprisindekset. Indtægterne skal dække ejendomsvirksomhedens udgifter til renter af
belåning i ejendomsporteføljen, ejers vedligeholdelse, forsikringer, administration mv.

Ejendomsporteføljen omfatter ca. 1.100 lejemål, der anvendes af statslige uddannelsesinsti-
tutioner som universiteter, arkitektskoler, musikkonservatorier og andre kunstneriske uddannelser
samt forskningsbiblioteker og forskningsinstitutioner mv.

Ejendomsvirksomheden har mulighed for at integrere boliger, forskerparker og serviceerhverv
i sine områder og byggerier, når dette er relevant for universiteternes øvrige aktiviteter. Bolig-
fonde og forskerparker varetager selv den efterfølgende drift, idet ejendomsvirksomheden får
mulighed for at indgå lejemål med disse. Det forudsættes dog, at disse aktiviteter hviler i sig selv.

Overskudskravet fastsættes med udgangspunkt i ejendomsvirksomhedens resultat og behov
for konsolidering under hensyntagen til den statslige huslejeordnings finansieringsmodel, hvor
belåningsgraden i ejendomsporteføljen over tid skal udgøre ca. 80 pct. af ejendomsporteføljernes
værdi, jf. akt. 5 af 5. oktober 2006. Egenkapitalen vil således over tid udgøre ca. 20 pct. af
ejendomsporteføljens værdi.

Fra 2010 budgetteres ikke med et årets resultat for ejendomsvirksomheden, idet tidligere års
resultater fra perioden 2007-2011 og fremtidige resultater for en årrække fremover vil medgå til
finansiering af genopretningen under § 29.53.01.50. Modernisering af laboratorielokaler. Ejen-
domsvirksomheden kan fremme genopretningen ved at benytte muligheden for at forøge den
langfristede gæld i ejendomsporteføljen mod afdrag i senere år.

Bygningsstyrelsen er registreret i forhold til merværdiafgiftsloven.

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

Mio. kr. 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Indtægter i alt .............................................. 2.071,4 2.217,0 2.120,5 2.134,4 2.181,2 2.262,9 2.268,2

6. Øvrige indtægter .................................... 2.071,4 2.217,0 2.120,5 2.134,4 2.181,2 2.262,9 2.268,2
Bemærkning: De budgetterede indtægter vedrører lejeindtægter fra udlejning af ejendomsporteføljen.

10. Huslejeordningens finansieringsoversigt
R R B F B01 B02 B03

Mio. kr. 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Egenkapital primo.......................... 8.365,8 8.271,3 8.153,2 8.153,2 - - -
Opskrivninger ................................. -2,3 -0,7 0,0 0,0 - - -
Overført overskud .......................... -92,2 -117,4 0,0 0,0  - - -
Egenkapital ultimo ......................... 8.271,3 8.153,2 8.153,2 8.153,2

-
 -  -

 - heraf henlæggelse/fond .............. -92,2 -117,4 0,0 0,0
-

- -

Langfristet gæld primo .................. 17.875,5 18.714,5 19.987,2 20.522,1 21.698,4 22.982,0 24.482,0
+anskaffelser .................................. 141,3 126,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
+tilgang fra byggekredit ................ 916,4 1.145,8 534,9 1.176,3 1.283,6 1.500,0 45,4
-afhændelser af aktiver .................. 142,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
-afdrag på langfristet gæld............. 75,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Langfristet gæld ultimo ................. 18.714,5 19.987,2 20.522,1 21.698,4 22.982,0 24.482,0 24.527,4

Byggekredit primo ......................... 1.573,3 1.531,0 1.529,2 1.789,1 1.940,9 1.369,6 0,0
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Bemærkning:
1) Eksklusiv værdien af grunde med uudnyttede byggeret .
2) De ikke realiserede opskrivninger er en følge af, at ejendomsvirksomheden som minimum hvert fjerde år skal foretages
en uafhængig vurdering af ejendommenes værdi. Opskrivningen annulleres i forbindelse med salg til Freja ejendomme
A/S.

Den statslige huslejeordning er fra 2007 omlagt fra genudlån til statens nye likviditetsordning.
Dermed er principperne for finansiering under huslejeordningen forenklet og tilnærmet med
principperne for finansiering af omkostningsbevillinger generelt. Der er derfor oprettet en finan-
sieringsoversigt, hvor ejendomsvirksomhedens forventede investeringer i ejendomsporteføljen
(byggekredit og langfristet gæld) er budgetteret.

Ejendomsvirksomhedens egenkapital i relation til den statslige huslejeordning er opgjort som
forskellen på værdien af ejendomsporteføljen og den langfristede gæld i ejendomsporteføljen.
Værdien af grunde med uudnyttet byggeret skønnet til 460,6 mio. kr. er ikke medtaget i opgø-
relsen af egenkapitalen, idet der ikke er optaget langfristet gæld i disse grunde.

+igangværende projekter ............... 874,1  1190,0 794,8 1176,3 712,3 130,4 45,4
-afsluttede projekter ....................... 916,4 1191,8 534,9 1024,5 1283,6 1500,0 45,4
Byggekredit ultimo ........................ 1.531,0 1.529,2 1.789,1 1.940,9 1.369,6 0,0 0,0

Samlet gæld.................................... 20.245,5 21.516,4 22.311,2 23.639,4 24.351,6 24.482,0 24.527,4

Bogført værdi for ejendommene 1)

Ikke realiserede opskrivninger 2) ..
24.048,9
2.552,4

24.691,5
2.552,4

25.419,7
3.347,9

27.336,9
3.347,9

Samlet værdi for ejendommene.... 26.601,3 27.243,9 28.767,6 30.684,8
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Anlægsoversigt

Bemærkning: De anførte totaludgifter er beregnet i byggeomkostningsindeks 134,3. Totaludgifterne er inkl. renten på
5 pct. og forsikringsudgifter. 
* Den anførte totaludgift er ekskl. kunstnerisk udsmykning og bidraget vedrørende Det Kgl. Bibliotek.

Efterfølgende tabel viser de afsatte rådighedspuljer og konkrete tilsagn til projekter i forbin-
delse med etablering af erstatningslokaler og genopretningsprojekter fordelt pr. universitet. Mid-
lerne stammer bl.a. fra den aftalte modernisering af laboratorielokaler, jf. Aftale mellem den da-
værende VK-regering, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om for-
deling af globaliseringsreserven til forskning og udvikling 2010-2012 af november 2009.

Mio. kr. (2015 - pl) Bevilling
Forelæggelse Slutår Total- F BO1 BO2 BO3

Projekter: udgift 2015 2016 2017 2018

Lånefinansiering: 
Københavns Universitet
Udbygning af KUA, inkl. senere etaper Akt 98 2012 2016 2.717,6 337,8 13,0 - -

Udbygning af Panum komplekset ....... Akt 83 2012 2016 154,8 107,8 45,8 - -

Copenhagen Plant Science Center....... Akt 47 2012 2017 112,0 26,0 5,0 5,0

Farma .................................................... Akt 91 2013 2016 47,3 30,3 1,7 - -

Niels Bohrs Science Center................. Akt 109 2013 2017 1.071,0 512,1 533,5 25,5 -
Aarhus Universitet

Nybyggeri og ombygning Health........ Akt 10 2013 2018 506,1 199,2 104,8 102,6 46,6
Syddansk Universitet
Nybyggeri i Kolding............................ Akt 94 2010 2015 253,3 0,7 - - -

Undervisningsbygninger 44 ................. Akt xx 2014 2016 137,4 104,2 2,7 - -
Undervisningsbygninger til det tekni-
ske fakultet, afsnit 42 og 43................ Akt 133 2011 2015 173,7 136,9 -231,7 - -
Roskilde Universitetscenter
Ny Laboratoriebygning Akt 84 2012 2015 0,6 0,6 - - -
Aalborg Universitet
Nybyggeri til Institut for Miljø, Kemi
og Bioteknologi.................................... Akt 75 2011 2015 186,1 0,5 - - -

Nybyggeri til Byggeri og Anlæg......... Akt 129 2013 2016 219,6 61,3 - - -
Ny- og ombygninger af laboratorier
i Esbjerg ............................................... Akt 138 2013 2016 60,6 12,6 - - -

Medfinansiering fra modernisering
af laboratorielokaler:
Udbygning af Panum komplekset ....... Akt 83 2012 2016 672,0 - - - -
Ny Laboratoriebygning til RUC.......... Akt 84 2012 2015 115,2 - - - -
Copenhagen Plant Science Center....... Akt 47 2012 2017 138,0 - - - -
Farma .................................................... Akt 91 2013 2016 122,7 - - - -
Niels Bohrs Science Center................. Akt 109 2013 2017 510,0 - - - -
Nybyggeri og ombygning Health........ Akt 10 2013 2018 87,9 - - - -
Nybyggeri til Byggeri og Anlæg......... Akt 129 21013 2016 29,9 - - - -
Ny- og ombygninger af laboratorier
i Esbjerg ............................................... Akt 138 2013 2016 82,7 - - - -

Medfinansiering fra øvrige:
Undervisningsbygninger til det tekni-
ske fakultet, afsnit 42 og 43................ Akt 133 2011 2015 238,4 238,4 - - -
Udbygning af Panum komplekset Akt 83 2012 2016 550,0 244,4 - - -



§ 29.53.01. 111

Oversigt over bygge- og anlægsarbejder
Mio. kr.
Rådighedspuljer og projekter

Forelæggelse Slut
år

Total-
udgift

F
2015

BO1
2016

BO2
2017

BO3
2018

Københavns Universitet
Erstatningslokaler:
- Igangsat til og med 2014 ....................... Akt 83 2012 2013 1443,0 - - - -

Akt 46 2013
Akt 91 2013
Akt 109 2013

- Rådighedspulje
Genopretninger
- Igangsat til og med 2014 BV 2010/2011 470,2 - - - -
- Rådighedspulje 2016 525,9 318,2 207,7 - -
Aarhus Universitet
Erstatningslokaler
- Igangsat til og med 2014 101,3 - - - -
- Rådighedspulje 2016 204,5 - 204,7 - -
Genopretninger
- Igangsat til og med 2014 808,8 - - - -
- Rådighedspulje 2016 279,5 97,7 181,8 - -
Syddansk Universitet
Erstatningslokaler
- Igangsat til og med 2014 Akt 119 2011 155,3 - - - -
- Rådighedspulje 2015 67,6 67,6 - - -
Genopretninger
- Igangsat til og med 2014 171,7 - - - -
- Rådighedspulje 2016 228,3 61,1 167,2 - -
Roskilde Universitet
Erstatningslokaler
- Igangsat til og med 2014 Akt 84 2012 2012 115,2 - - - -
- Rådighedspulje - - - - - -
Genopretninger
- Igangsat til og med 2014 20,4 - - - -
- Rådighedspulje 2016 9,5 2,8 6,7 - -
Aalborg Universitet
Erstatningslokaler
- Igangsat til og med 2014 Akt 75 2011 199,1 - - - -

Akt 129 2013
Akt 138 2013

- Rådighedspulje 2016 39,2 31,2 8,0 - -
Genopretninger
- Igangsat til og med 2014 172,0 - - - -
- Rådighedspulje 2016 58,2 58,2 - - -
Danmarks Tekniske Universitet
Erstatningslokaler
- Igangsat til og med 2014 Akt 42 2012 2013 359,7 - - - -

Akt 77 2013
- Rådighedspulje - - - - - -
Genopretninger
- Igangsat til og med 2014 2014 299,8 - - - -
- Rådighedspulje - - - - -
Andet
Rådighedspuljer til;
- Kunstnerisk udsmykning 1) 47,6 - - - -
- 5 årssyn 2) 150,0 10,0 15,0 30,0 75,0
- Administration 45,6 - - - -
- Reserve 89,5 15,0 10,0 5,0 2,0

Erstatningslokaler i alt .............................. 2.684,9 98,8 212,7 - -

Genopretninger sum 3.044,3 538,0 563,4 - -
Begrænsninger i forbrug af opsparing 3) -197,7 -323,1 - -
Genopretninger i alt 3.044,3 340,3 240,3 240,1 240,1

I alt ............................................................ 6.062,0 464,1 478,0 275,1 317,1
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Bemærkning: Afgivne tilsagn indeksreguleres ikke.
1) På bevillingsafregningen for 2011 er 47,5 mio. kr. af rådighedspuljen overført til den generelle konto for kunstnerisk
udsmykning under § 29.53.02.13. Kunstnerisk udsmykning.
2) Anvendes i perioden 2015-2022.
3) Hvis det er nødvendigt at forbruge mere end det afsatte, vil dette skulle ske inden for rammerne af udgiftsloftet og
under hensyntagen til den politiske aftale om renovering af laboratorielokalerne.

10. Almindelig virksomhed
Kontoen indeholder ejendomsvirksomhedens indtægter som f.eks. huslejeindtægter og drifts-

udgifter ved ejendomsporteføljen som f.eks. ejers vedligeholdelse, forsikring, udgifter til imøde-
gåelse af tab, f.eks. ved tomgang, selvrisiko ved forsikring, nedskrivning som følge af funktionel
forældelse af bygninger og afhændelse af ejendomme samt renter og afdrag for de realkreditlån,
som indestår i den eksisterende ejendomsportefølje.

Endvidere indgår udgifter til § 29.51.01 Bygningsstyrelsen vedrørende administration af
ejendomsvirksomhedens opgaveportefølje og bygherreforpligtelser.

Der kan afholdes udgifter til forureningsundersøgelser og -afhjælpning samt arkæologiske
forundersøgelser og udgravninger, som en statslig bygherre ikke kan få refunderet, jf. Muse-
umsloven (LB 1270 af 16. november 2010). Udgifterne til såvel forureningsundersøgelser og
-afhjælpning som arkæologiske forundersøgelser og udgravninger kan af hensyn til konkurrencen
med private udlejere ikke dækkes via lejeforhøjelse. Tab mv. vil fremgå af årsrapporten.

Endvidere kan der afholdes udgifter til igangsætning af nye byggeprojekter. Projektudgifterne
refunderes, når projektforslaget er godkendt/vedtaget via den statslige huslejeordnings byggekre-
dit.

Der er fra 2015 og frem indarbejdet en reduktion af bevillingen på 2,5 mio. kr. årligt som
følge af fusionsgevinsten ved dannelsen af Bygningsstyrelsen.

Kontoen blev på finansloven for 2014 reduceret på både indtægtssiden og udgiftssiden med
118,0 mio. kr. i 2014, 117,9 mio. kr. i 2015, 117,5 mio. kr. i 2016 og 117,5 mio. kr. i 2017.
Ændringerne har ingen nettoeffekt. Ændringerne følger af en justeret huslejeordning, hvor bidra-
get afskaffes til den indvendige vedligeholdelse, der opkræves sammen med huslejen (indtægten),
og det modsvarende tilskud til universiteterne (udgiften).

40. Finansiering
Der afholdes udgifter til renter af ejendomsvirksomhedens langfristede gæld og kassekredit

i relation til den statslige huslejeordning samt afdrag på den langfristede gæld.

50. Modernisering af laboratorielokaler
Som følge af Aftale mellem den daværende VK-regering, Socialdemokraterne, Dansk Fol-

keparti og Det Radikale Venstre om fordeling af globaliseringsreserven til forskning og udvikling
2010-2012 af november 2009 blev der afsat 1 mia. kr. årligt i 2010-2012 til det teknologiske løft
af laboratorierne, hvilket inkluderer opgradering af ventilation, klima- og CTS-anlæg samt tilhø-
rende styringssystemer til moderne forskningsstandarder. Bevillingerne er budgetteret på §
29.53.03.50. Teknologisk løft af laboratorier, og likviditeten overføres til § 29.53.01.50. Moder-
nisering af laboratorielokaler i takt med forbruget.

Samtidig igangsættes grundlæggende moderniseringer for i alt 3 mia. kr. inden for statens
huslejeordning. Udgiften hertil finansieres af ejendomsvirksomhedens overførte overskud fra
2007-2012 og fremtidige overskud under den almindelige virksomhed. Overskuddet er den
statslige huslejeordnings reserve til imødegåelse af tab, herunder til udgifter i forbindelse med
funktionel forældelse. Herudover udnyttes muligheden for at forøge den langfristede gæld mod
senere afdrag med henblik på at fremrykke moderniseringsarbejdet.

Af de i alt 6 mia. kr. (fra det teknologiske løft og den grundlæggende modernisering) for-
ventes ca. 3 mia. kr. anvendt til erstatningslokaler (nybyggeri) og ca. 3 mia. kr. til genopretning.
Projekter over 100 mio. kr. vil blive forelagt efter reglerne for anlægsprojekter på finansloven
eller ved aktstykke.



§ 29.53.01.50. 113

Ved akt. 46 af 13. december 2012 orienterede Bygningsstyrelsen Finansudvalget om status
på fremdriften og konkret udmøntning af bevillingen til modernisering af universiteternes labo-
ratorielokaler.

Moderniseringen gennemføres i de kommende år, idet der indgås flerårige aftaler mellem
Klima-, Energi- og Bygningsministeriet og universiteterne om gennemførelse af moderniserings-
projekterne, således at der tilvejebringes den nødvendige planlægningshorisont.

60. Fremrykket vedligeholdelse samtidig med energioptimering
Som følge af Aftale mellem regeringen (SRSF), Venstre, Det Konservative Folkeparti og

Liberal Alliance om Vækstplan DK af april 2013, afsættes der en ny bevilling på 100 mio. kr. i
perioden 2015-2016 til fremrykket vedligehold samtidig med at der indhentes et uudnyttet po-
tentiale for energioptimering i statens kontor- og universitetsbygninger.

Der er ikke på forhånd taget stilling til en fordeling på enkeltprojekter eller mellem anven-
delse på ejendomsporteføljen under henholdsvis uddannelses- og forskningsbygninger eller kon-
torbygninger. En del af bevillingen er som udgangspunkt indarbejdet under denne ejendoms-
virksomhed. Den resterende del er indarbejdet på § 29.52.01. Ejendomsvirksomhed vedrørende
kontorbygninger mv. I takt med at det konkrete behov på den enkelte ejendom identificeres og
igangsættes, kan der udbetales et tilskud til de respektive vedligeholdelsessager under Ejen-
domsvirksomhed vedrørende kontorbygninger mv.

29.53.02. Bygherreforpligtelser (Reservationsbev.)
Ejendomsvirksomhedens byggevirksomhed er som statslig bygherre omfattet af en række

forpligtelser. Af hensyn til konkurrencen med private udlejere kan udgifterne til disse forpligtelser
ikke pålægges lejen.

Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres Beskrivelse

BV 2.2.11 Tilskud gives som tilsagn
BV 2.7.2 og 2.6.1 Der er adgang til at udbetale tilskud fra § 29.53.02. Bygherreforplig-

telser til § 29.53.01. Ejendomsvirksomhed vedrørende uddannelses- og
forskningsbygninger.

BV 2.7.2 og 2.6.1 Der er adgang til at udbetale tilskud fra § 29.53.02. Bygherreforplig-
telser til § 29.51.01. Bygningsstyrelsen til afholdelse af udgifter i for-
bindelse med udviklingsopgaver, hvor udgifternes art nødvendiggør
brug af en anden kontotype.

BV 2.8.2 Med henblik på hel eller delvis finansiering af projekter kan der mod-
tages indtægter og afholdes udgifter gennem forhøjelse af bevillingerne
med midler modtaget fra anden side, for eksempel bidrag fra private
eller fonde og bidrag fra universiteter.
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Budgetspecifikation: 
Mio. kr. 2012 2013 2014 F 2016 2017 2018

Udgiftsbevilling ........................................... 10,9 20,6 9,1 9,2 9,0 8,8 8,7
Indtægtsbevilling ......................................... 2,4 0,2 - - - - -

13. Kunstnerisk udsmykning
Udgift ................................................... 9,6 19,0 6,6 6,7 6,5 6,4 6,3
22. Andre ordinære driftsomkostninger 9,6 19,0 6,6 6,7 6,5 6,4 6,3
Indtægt ................................................ 2,3 0,3 - - - - -
21. Andre driftsindtægter .................... 2,3 0,3 - - - - -

15. Udvikling og forsøgsbyggeri
Udgift ................................................... 1,3 1,7 2,4 2,4 2,4 2,3 2,3
22. Andre ordinære driftsomkostninger 1,3 1,7 2,4 2,4 2,4 2,3 2,3
Indtægt ................................................ 0,1 0,0 - - - - -
21. Andre driftsindtægter .................... 0,1 0,0 - - - - -

31. Regensen, Bygnings- og Brand-
 forsikring

Udgift ................................................... 0,1 - 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
22. Andre ordinære driftsomkostninger 0,1 - - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... - - 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1

Videreførselsoversigt: 
 Beholdning
Mio. kr. primo 2014

Øvrige beholdninger ....................................................................................................... 36,9

I alt .................................................................................................................................. 36,9
Bemærkning: Beholdningen der primært vedrører kunstnerisk udsmykning i forbindelse med modernisering af laborato-
rielokaler forventes anvendt i perioden 2014 til 2018.

13. Kunstnerisk udsmykning
Bevillingen anvendes i forbindelse med forberedelse og gennemførelse af kunstnerisk ud-

smykning af ejendomme under Ejendomsvirksomheden. Dette sker i medfør af CIR nr. 9067 af
17. februar 2004 fra Erhvervs- og Boligstyrelsen om kunstnerisk udsmykning af statsligt byggeri
mv.

Som følge af Aftale mellem den daværende VK-regering, Socialdemokraterne, Dansk Fol-
keparti og Det Radikale Venstre om fordeling af globaliseringsreserven til forskning og udvikling
2010-2012 af november 2009 blev der afsat 3 mia. kr. til et teknologisk løft af laboratorier og
samtidig iværksættes en grundlæggende modernisering af laboratorielokalerne for yderligere ca.
3 mia. kr. I den forbindelse blev det anslået, at der skulle anvendes en rådighedspulje på 47,5
mio. kr. til kunstnerisk udsmykning jf. cirkulæret. For at forenkle administrationen blev rådig-
hedspuljen hertil på bevillingsafregningen for 2011 overført til videreførelsen for denne konto.

15. Udvikling og forsøgsbyggeri
Bevillingen anvendes i forbindelse med udviklingsopgaver og til gennemførelse af forsøgs-

byggeri bl.a. i medfør af LB 1712 af 16. december 2010 Bekendtgørelse af lov om statens byg-
gevirksomhed mv. som ændret ved lov nr. 623 af 14. juni 2011.

Af bevillingen afholdes udgifter til udrednings-, udviklings- og oplysningsopgaver vedrørende
bygherrefunktionen, vedrørende forsøg med og udvikling af pædagogiske krav til de fysiske
rammer og vedrørende miljøforhold i forbindelse med byggeri.
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31. Regensen, Bygnings- og Brandforsikring
Bevillingen anvendes til at yde et årligt tilskud til Københavns Kommunitet ved København

Universitets Kollegiesamvirke af 1983 til dækning af bygnings- og brandforsikringspræmie for
kollegiet Regensen, jf. akt. 139 af 1. juni 2005.

29.53.03. Særlige anlægsopgaver (Anlægsbev.)
Bevillingen fra globaliseringsreserven til det teknologiske løft af laboratorier er fra 2013

overført fra § 29.53.02. Bygherreforpligtelser til denne hovedkonto.

Budgetspecifikation: 

Mio. kr. 2012 2013 2014 F 2016 2017 2018

Udgiftsbevilling ........................................... 1.192,3 817,1 - - - - -

50. Teknologisk løft af laboratorier
Udgift ................................................... 1.192,3 817,1 - - - - -
22. Andre ordinære driftsomkostninger 6,7 9,8 - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... 1.185,6 807,3 - - - - -

Videreførselsoversigt: 
 Beholdning
Mio. kr. primo 2014

Øvrige beholdninger ....................................................................................................... 637,5

I alt .................................................................................................................................. 637,5
Bemærkning: Beholdningen, der vedrører det teknologiske løft af laboratorier, forventet anvendt i perioden 2014 til 2018.

Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres Beskrivelse

BV 2.2.10 Der kan indgås flerårige bindende aftaler med universiteterne om gen-
nemførelse af modernisering af laboratorielokaler.

BV 2.2.11 Tilskud vedrørende det teknologiske løft af laboratoriebygninger gives
som tilsagn.

BV 2.2.9 Der er adgang til at udbetale tilskud fra § 29.53.03. Særlige anlægsop-
gaver til § 29.53.01. Ejendomsvirksomhed vedrørende uddannelses- og
forskningsbygninger.

BV 2.8.3 og 2.8.4 Udgifter til bygge- og anlægsprojekter samt ejendomskøb og -salg med
en totaludgift på 100 mio. kr. eller derover forudsætter Finansudvalgets
tilslutning.

BV 2.8.2 Med henblik på hel eller delvis finansiering af projekter kan der mod-
tages indtægter og afholdes udgifter gennem forhøjelse af bevillingerne
med midler modtaget fra anden side, for eksempel bidrag fra private
eller fonde og bidrag fra universiteter.
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50. Teknologisk løft af laboratorier
Bygningsstyrelsen har sammen med eksterne rådgivere undersøgt laboratorielokalestandarden

på de danske universiteter. Det samlede moderniseringsbehov for laboratorielokaler under den
statslige huslejeordning, inklusive de indfusionerede sektorforskningsinstitutioner, er opgjort til
ca. 6 mia. kr.

Som følge af Aftalen mellem den daværende VK-regering, Socialdemokraterne, Dansk Fol-
keparti og Det Radikale Venstre om fordeling af globaliseringsreserven til forskning og udvikling
2010-2012 af november 2009 blev der afsat 1 mia. kr. i 2010, 1 mia. kr. i 2011 og 1 mia. kr. i
2012 til teknologisk løft af laboratorielokaler.

Af de ca. 6 mia. kr. vedrører ca. 3 mia. kr. udgifter til et teknologisk løft af laboratorierne,
hvilket inkluderer opgradering af ventilation, klima- og CTS-anlæg samt tilhørende styringssy-
stemer til moderne forskningsstandarder. Projekterne gennemføres under § 29.53.01. Ejendoms-
virksomhed vedrørende uddannelses- og forskningsbygninger og likviditeten overføres til §
29.53.01.50. Modernisering af laboratorielokaler i takt med forbruget.

Den beregnede huslejeværdi af de 3 mia. kr. fra globaliseringspuljen udgør ved fuld indfas-
ning ca. 225 mio. kr. årligt (2011-pl), som vil indgå i opfyldelsen af målsætningen om, at de
offentlige forskningsbevillinger skal udgøre 1 pct. af BNP. Midlerne indfases gradvist, jf. ne-
denstående tabel.

De resterende ca. 3 mia. kr. findes inden for rammerne af den statslige huslejeordning under
§ 29.53.01. Ejendomsvirksomhed vedrørende uddannelses- og forskningsbygninger.

Moderniseringen gennemføres i de kommende år, idet der indgås flerårige bindende aftaler
mellem universiteterne og Klima-, Energi- og Bygningsministeriet om gennemførelse af moder-
niseringsprojekterne, således at der tilvejebringes den nødvendige planlægningshorisont.

Bevillingerne vil blive anvendt dels i forbindelse med moderniseringen af de eksisterende
laboratorielokaler, dels til erstatningslokaler (nybyggerier). Projekter over 100 mio. kr. vil blive
forelagt efter reglerne for anlægsprojekter på finansloven eller ved aktstykke.

På bevillingsafregning for 2011 er rådighedspuljen til kunstnerisk udsmykning for moderni-
sering af laboratorielokaler overført til den generelle konto for kunstnerisk udsmykning.

29.53.04. Udlån vedrørende ejendomme (administreret af Statens Administration)
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 Statens Admini-
strations dispositionsrammer mv. for administration af hovedkontoen henvises til tekstanmærk-
ning på § 7 Finansministeriet nr. 102.

Budgetspecifikation: 
Mio. kr. 2012 2013 2014 F 2016 2017 2018
Indtægtsbevilling ......................................... - 3,7 - - - - -

10. Ballonparken, København
Indtægt ................................................ - 3,7 - - - - -
55. Statslige udlån, afgang .................. - 3,7 - - - - -

Huslejeværdi af laboratorieløft
Mio. kr. 2015-pl 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Huslejeværdi af laboratorieløft 120,8 162,5 203,8 245,0 245,0 245,0
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Anmærkninger til tekstanmærkninger

Dispositionsrammer m.v.

Ad tekstanmærkning nr. 2.
Denne tekstanmærkning optrådte første gang på finansloven for 1992.

Tekstanmærkningen er opført som foregående år og vedrører DMI's adgang til at indgå flerårige
aftaler om samfinansiering af kandidatstipendier.

Ad tekstanmærkning nr. 5.
Tekstanmærkningen er optaget på tillægsbevillingen for 2012 samt finansloven for 2013.

Med anmærkningen gives hjemmel til at stille garanti for Fonden Fristaden Christianias optagelse
af lån, jf. budgetvejledningen af 2011 punkt 2.2.15.

Materielle bestemmelser.

Ad tekstanmærkning nr. 101.
Tekstanmærkningen er oprettet på finansloven for 2001 og er uændret i forhold hertil.

Tekstanmærkningen præciserer reglerne for administration af tilskud under de omhandlede konti,
herunder krav til dokumentation mv. fra tilskudsmodtagerens side.

Ad tekstanmærkning nr. 102.
Denne tekstanmærkning optrådte første gang på finansloven for 1983 og er senest ændret

på finansloven for 1991.
Tekstanmærkningen er opført som foregående år og vedrører pensionsretten i henhold til lov

nr. 82 af 12. marts 1970 om pensionering af civilt personel i forsvaret til civile funktionærer, som
er overført fra ansættelse i forsvaret til ansættelse i DMI i forbindelse med overførsel pr. 1. august
1981 af Forsvarets Vejrtjeneste til Transport- og Energiministeriet henholdsvis sammenlægningen
pr. 1. januar 1990 af de danske vejrtjenester.

Ad tekstanmærkning nr. 103.
Tekstanmærkningen er oprettet på finansloven for 2002 og er præciseret med reference til

civilarbejderloven. Bestemmelsen er nødvendig for, at ansættelsesvilkårene for de ansatte, som
ved oprettelsen af Kort- og Matrikelstyrelsen blev overført fra Forsvarsministeriet, ikke forringes.
En række af de omfattede medarbejdere overføres fra 2005 fra Kort- og Matrikelstyrelsen til
henholdsvis De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland og Miljøministe-
riets Center for Koncernforvaltning.

Ad tekstanmærkning nr. 104.
Tekstanmærkningen, der oprindeligt er oprettet på finansloven for 2008, har til formål at

skabe hjemmel for klima-, energi- og bygningsministeren til at meddele tilsagn om støtte til og
fastsætte kriterier for støtte til en forsøgsordning med elbiler. Med aftale mellem regeringen
(SRSF), Venstre, Dansk Folkeparti, Enhedslisten og Det Konservative Folkeparti om den danske
energipolitik 2012-2020 af marts 2012 er ordningen forlænget og udvidet til også at omfatte
plug-in hybridbiler.
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Ad tekstanmærkning nr. 108.
Tekstanmærkningen er første gang optaget på finansloven for 2010 og er med aftale mellem

regeringen (SRSF), Venstre, Dansk Folkeparti, Enhedslisten og Det Konservative Folkeparti om
den danske energipolitik 2012-2020 af marts 2012 udvidet til også at omfatte plug-in hybridbiler.
Der er tale om en undtagelse til bestemmelserne om beskatning af fri bil i ligningslovens § 16
om skattepligt af goder, der stilles til privat rådighed af arbejdsgiveren mv. og statsskattelovens
§ 4 om, at alle indtægter er skattepligtige uanset fremtrædelsesform.

Efter BEK nr. 1142 af 28. november 2008 om statstilskud til forsøgsordning for elbiler med
senere ændringer for så vidt angår muligheden for, at der som led i forsøgsordningen også vil
kunne inddrages erfaringer med plug-in-hybrid biler, gives støtten med henblik på afprøvning og
erfaringsindsamling vedrørende tekniske, organisatoriske, økonomiske og miljømæssige aspekter
ved anvendelse af elbiler og evt. plug-in hybridbiler i praksis. I en række af de projekter, der er
ydet støtte til, vil flådeejerne stille elbiler og evt. plug-in hybridbiler til rådighed for enten deres
ansatte eller for private familier med henblik på at opsamle erfaringer om privat benyttelse af
elbiler/plug-in hybridbiler.

Tekstanmærkningen skal sikre, at disse personer ikke bliver skattepligtige af privat anven-
delse af elbiler eller plug-in hybridbiler, der er stillet til rådighed som led i forsøgsordningen.

Skattefritagelsen ophører, såfremt tilskuddet bortfalder helt eller delvist i henhold til be-
kendtgørelsens § 10. Det sker, hvis tilskudsmodtageren har afgivet urigtige eller vildledende op-
lysninger eller fortiet oplysninger af betydning i forbindelse med afgørelsen om tilsagn og udbe-
taling af tilskud eller under projektforløbet. Ligesom det sker, hvis vilkår for tilsagn ikke opfyl-
des, eller projektet ikke afsluttes inden for den frist, der er fastsat i afgørelsen om tilsagn. Skat-
tefritagelsen ophører fra det tidspunkt, Energistyrelsen har truffet afgørelse i medfør af bekendt-
gørelsens § 10. Hvis elbilen eller plug-in hybridbilen derimod er stillet til rådighed som led i et
ansættelsesforhold for en ansat direktør eller anden medarbejder med væsentlig indflydelse på
egen aflønningsform, bortfalder skattefritagelsen allerede fra det tidspunkt, hvor forsøget starter,
med henblik på at undgå en utilsigtet begunstigelse.

Hjemlen er oprettet som en tekstanmærkning, da der er tale om en skattefritagelse af be-
grænset varighed, som knytter sig til en midlertidig forsøgsordning, hvor bevillingen løber frem
til 2015. Skattefritagelsen vil for det enkelte projekt højst være gældende i perioden, hvor pro-
jektet skal løbe i henhold til tilskudsvilkårene.

Ad tekstanmærkning nr. 112.
Tekstanmærkningen er første gang optaget på finansloven for 2012. 
Tekstanmærkningen har til formål at give klima-, energi- og bygningsministeren mulighed

for at fastsætte bestemmelser vedrørende regnskabs- og revisionsinstrukser for Nordisk Folke-
center for Vedvarende Energi.

Ad tekstanmærkning nr. 114.
Tekstanmærkningen er første gang optaget på finansloven for 2013.
Tekstanmærkningen har til formål at give Danmarks Meteorologiske Institut hjemmel til at

opkræve rykkergebyrer på for erindringsskrivelser vedrørende inddrivelse af tilgodehavender.

Ad tekstanmærkning nr. 115.
Tekstanmærkningen er første gang optaget på finansloven for 2014.
Formålet med tekstanmærkningen er at skabe materiel hjemmel til klima-, energi- og byg-

ningsministeren til at kunne fastsætte nærmere regler om tilskudsordningens gennemførelse.

Ad tekstanmærkning nr. 116.
Tekstanmærkningen er ny.
Formålet med tekstanmærkningen er at skabe hjemmel til, at klima-, energi- og bygnings-

ministeren kan meddele tilsagn om støtte til og fastlægge kriterier for støtte til merinvesteringen
til etableringen af miljø- og energirigtige væksthuse i gartnerier.
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I medfør af tekstanmærkning nr. 107 ad § 29.25.03 på finansloven for 2009 er klima-, energi-
og bygningsministeren bemyndiget til at meddele tilsagn om tilskud til merinvesteringen i for-
bindelse med nettoudvidelse af miljø- og energirigtige væksthuse i gartnerier med ikke-kvote-
omfattet brændselsforbrug. Den nye tekstanmærkning erstatter den gældende tekstanmærkning.
Der var oprindelig afsat 5 mio. kr. årligt i fire år. Da tilskudsordningen har haft et meget be-
grænset afløb, foreslås ordningen udvidet på to punkter. For det første ved at der gives tilskud
til hele den miljø- og energirigtige væksthusudvidelse, hvor den hidtidige ordning alene giver
tilskud til nettoudvidelsen, hvorfor arealet af et drivhus, der rives ned, fratrækkes tilskudsgrund-
laget. For det andet udvides ordningen til også at omfatte gartnerier med kvoteomfattet brænd-
selsforbrug, herunder gartnerier, der modtager fjernvarme fra kvoteomfattede kraftvarmeværker.

Tilskudsordningen skal statsstøttegodkendes, før den kan træde i kraft. Den gældende ordning
er statsstøttegodkendt efter den generelle gruppefritagelsesforordning, hvilket også forudsættes
at ske for den foreslåede ordning.

| Ad tekstanmærkning nr. 117.
| Tekstanmærkningen er ny.
| Formålet med tekstanmærkningen er at skabe materiel hjemmel til klima-, energi- og byg-
| ningsministeren til at fastsætte nærmere regler for en støtteordning til pilotprojekter med henblik
| på at fremme storskala varmepumper i fjernvarmeforsyningen.

| Ad tekstanmærkning nr. 118.
| Tekstanmærkningen er ny.
| Formålet med tekstanmærkningen er at skabe materiel hjemmel til klima-, energi- og byg-
| ningsministeren til at fastsætte nærmere regler om gennemførelsen af en national ordning for
| geotermi. Formålet med ordningen er at reducere selskabernes økonomiske risiko i borefasen og
| samtidig at sikre kvalificeret faglig stillingtagen til projekterne. Det er særligt risiko for, at bo-
| ringen ikke når til reservoiret, som ikke kan afdækkes på forsikringsmarkedet. Målgruppen for
| ordningen vil være rettighedshavere til geotermilicenser med mulighed for at producere geoter-
| misk energi til fjernvarmeforsyning. Ansøgningerne skal vurderes af et nyetableret ekspertpanel.
| Ekspertpanelet skal vurdere ansøgningerne og derved sikre bedst muligt udgangspunkt for såvel
| gennemførelse af projekter som ordningens drift. Klima-, energi- og bygningsministeren vil i
| 2015 fremsætte lovforslag, således at der skabes særskilt materiel hjemmel til gennemførelsen
| af en national ordning for geotermi.
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