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1 Indledning 
 
By- og Landskabsstyrelsen blev oprettet pr. 1. oktober 2007 og blev hermed referencepunkt for de 
syv statslige miljøcentre. Styrelsen blev samtidig oprettet som kommunernes vigtigste 
samarbejdspartner til at skabe et godt vandmiljø og en god naturkvalitet i Danmark. 
 
2009 var et travlt og begivenhedsrigt år for By- og Landskabsstyrelsen. På styrelsens område har 
der i 2009 været en betydelig mængde sager, som spænder bredt fra den overordnede statslige 
interessevaretagelse i natur, vand og planlægning samt understøttelse af kommunernes arbejde med 
naturbeskyttelse, vandmiljø og kommuneplanlægning. Samtidig varetager de statslige miljøcenter 
tilsyn og godkendelse på virksomhedsområdet, grundvandskortlægning og den konkrete miljø- og 
naturovervågning ifølge Det Nationale overvågningsprogram for Vandmiljø og Natur (NOVANA) 
og Det decentrale overvågningsprogram for vand og natur (DEVANO). 
 
En særlig stor og vigtig opgave i 2009 har været de statslige vand- og naturplaner i forbindelse med 
implementeringen af EU’s Vandrammedirektiv, Habitatdirektiv og Fuglebeskyttelsesdirektiv. By- 
og Landskabsstyrelsen var en central bidragsyder til regeringens strategi for Grøn Vækst, som 
bliver retningsgivende for styrelsens vand- og naturindsats i årene fremover.  
 
Som en ung styrelse har der også på de indre linjer været en betydelig aktivitet til etablering af 
interne ledelsesmæssige, administrative og regnskabsmæssige rutiner. For at sikre en effektiv 
ressourceudnyttelse i styrelsen og en ensartet sagsbehandling på tværs af centrene blev 
miljøcentrene i 2009 kvalitetsstyringscertificeret, hvilket fremadrettet vil styrke tilrettelæggelsen af 
de kommende års opgavevaretagelse. 
 
 
 
Niels Christensen 
Direktør  
By- og Landskabsstyrelsen 
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2 Beretning 

2.1 Præsentation af By- og Landskabsstyrelsen 
 
By- og Landskabsstyrelsen er en del af Miljøministeriet. Styrelsen blev oprettet 1. oktober 2007. 
 
By- og Landskabsstyrelsens opgaver og ansvarsområder er bl.a. fastlagt i miljømålsloven, 
planloven, naturbeskyttelsesloven og råstofloven. Styrelsen varetager de overordnede statslige 
interesser i natur, vand og planlægning samt understøtter kommunernes arbejde med 
naturbeskyttelse, vandmiljø og kommuneplanlægning. Hovedinteressenterne er Danmarks 98 
kommuner, de 5 regioner og de grønne organisationer.  
 
By- og Landskabsstyrelsen består foruden direktion og presse af fire faglige enheder – Vand, Natur, 
Byer og Landsplan – et sekretariat for personale og økonomi, en juridisk enhed, et 
miljøovervågningssekretariat, samt Miljøministeriets syv, decentrale miljøcentre.  
 
I delegationsbekendtgørelse 1128 om henlæggelse af opgaver og beføjelser til By- og 
Landskabsstyrelsen og Miljøministeriets Miljøcentre beskrives lovgrundlaget for By- og 
Landskabsstyrelsen og miljøcentrene. Henlæggelse af opgaver fra Miljøstyrelsen 
(Virksomhedsområdet) til miljøcentrene beskrives i diverse bekendtgørelser. 
 
Mission og vision 
 
Mission 
 
Vi arbejder for en bæredygtig udvikling af samfundet med et varieret landskab, attraktive byer, en 
mangfoldig natur og et godt miljø. 
 
Vision 
 

 Vi får år for år et renere miljø, en rigere natur og bedre byer 
 Vi vil være fagligt kompetente og nyskabende i forvaltningen af natur, miljø og planlægning 
 Vi vil være en synlig, åben og troværdig samarbejds- og dialogpartner 
 Vi vil være blandt statens bedste arbejdspladser og organisationer 
 

By- og Landskabsstyrelsen arbejder ud fra et strategikortet, se bilag 1, som beskriver fire strategier:  
 

 Vand- og naturfaglig strategi  
 En planfaglig strategi  
 En organisationsstrategi  
 En udviklingsstrategi  

 
Strategikortet skal sikre, at styrelsen fokuserer på sine kerneydelser og arbejder inden for missionen 
og visionen. Til strategikortet hører der en handlingsplansdel, som justeres årligt. Selve 
strategikortet blev justeret i 2009 og justeres årligt, hvis det er nødvendigt.  
 

 4
 



Udover strategikortet er Miljøministeriets koncernmål pejlemærker for styrelsens arbejde i 
resultatkontraktperioden. I 2009 var overskrifterne på Miljøministeriets koncernmål: 
 

 Grøn vækst 
 Sundt miljø i hverdagen og i fremtiden 
 Det moderne Miljøministerium 

 

2.2 Vurdering af årets overordnede faglige resultater 
 
I det følgende redegøres for By- og Landskabsstyrelsens ressourceforbrug og resultater i 2009. 
Opgørelsen opdeles i styrelsens to hovedkonti for hhv. centralstyrelsen (23.41.01.) og de regionale 
miljøcentre (23.41.10).  
 
By- og Landskabsstyrelsen målopfyldelse i 2009 har været påvirket af arbejdet i ministerudvalget 
for Grøn Vækst. Ministerudvalgt blev nedsat i efteråret 2008 og afsluttet i foråret 2009. Grøn Vækst 
planerne er en central del af regeringens miljøpolitik, som bl.a. er med til at sikre implementeringen 
af EU’s vandrammedirektiv, fugledirektivet og habitatdirektivet og er derfor vægtet højt i 
resultatkontrakten for 2009. Indsatsen har været stor og offentliggørelsen af planerne skete i januar 
2010, hvorfor målet ikke blev nået for 2009. 
 
På planområdet har By- og Landskabsstyrelse nået de fleste mål, enkelte opgave er forsinket, men 
forventes afsluttet i foråret 2010. Det drejer sig blandet andet om opfølgningen på 
kommuneplanprocessen. 

2.2.1 Produktområde 1: Ministerieopgaver 
 
Produktområdet omfatter løbende ministerbetjening, lovforberedende arbejde samt bistand til 
policyudvikling- og implementering. 
 
By- og Landskabsstyrelsen forbereder og bistår miljøministeren med at gennemføre politiske 
beslutninger inden for planområdet samt vand- og naturområdet. Det er By- og Landskabsstyrelsens 
mål at yde en effektiv, rettidig og kvalificeret rådgivning, herunder at bidrage med grundlaget for 
nye retninger på miljøpolitikken, så den forbedrer beskyttelsesniveauet nationalt og internationalt. 
By- og Landskabsstyrelsen bidrager til udformning af den danske lovgivning, EU lovgivning samt 
til internationale aftaler på styrelsens område.  
 
By- og Landskabsstyrelsen havde i 2009 1102 ministersager, hvoraf 921 var røde sager (sager med 
væsentlig politisk vægt) og 181 grønne sager (ekspeditionsager). 
 
Målopfyldelsen har været tilfredsstillende. Produktområdet omfattede i 2009 11 resultatkrav, hvoraf 
8 er opfyldt, 2 er delvist opfyldt og 1 ikke er opfyldt. Det mål, der ikke er opfyldt, vedrører 
redegørelse af Det Bypolitiske Initiativ, som ikke blev forelagt Folketinget i 2009.  
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2.2.2 Produktområde 2: Administrationsgrundlag i centralstyrelsen 
 
Produktområdet dækker centralstyrelsens opgaver med at udarbejde og formidle værktøjer og viden 
om by- og landskabsområdet til andre offentlige myndigheder – især kommuner.  

Det er By- og Landskabsstyrelsens mål at sikre et højt beskyttelsesniveau gennem videnbaseret 
administration, så myndighedernes forvaltning sker i overensstemmelse med gældende love og 
målsætninger for at sikre et varieret landskab, attraktive byer, en rig natur og et godt vandmiljø. 

Målopfyldelsen er ikke tilfredsstillende. Produktområdet omfatter 12 resultatkrav, hvoraf 7 er fuldt 
opfyldt, 2 er delvist opfyldte, og 3 ikke er opfyldt. De ikke opfyldte mål vedrører høring og 
vedtagelse af vand- og naturplanerne samt revisionen af overvågningsprogrammet. Høringen af 
vand og naturplanerne blev sat i værk 14. januar 2010. Revisionen af overvågningsprogrammet 
forventes at være klar første halvdel af 2010.   

2.2.3 Produktområde 3: Information og service til borgere og virksomheder 
 
Produktområdet omfatter styrelsens ambition om at være en åben og serviceorienteret virksomhed, 
der har et bredt samarbejde med organisationer og virksomheder. 

By- og Landskabsstyrelsen har en bred samarbejdsflade med interessenter og benytter sig bl.a. af 
dialogfora med eksterne samarbejdspartere. Derudover er det målsætningen, at borgere og 
virksomheder via By- og Landskabsstyrelsens hjemmeside har nem adgang til aktuel og relevant 
information om Miljøministeriet og om miljø, natur og geodata, samt at borgere og virksomheder 
hurtigt får svar på deres henvendelser. 

Målopfyldelsen er meget tilfredsstillende. 9 ud af 10 resultatkrav er fuldt opfyldt, og 1 resultatkrav 
er ikke opfyldt. Det ikke opfyldte mål er afgørelsesnettet, som overskrider udbudsgrænsen og derfor 
skal sendes i udbud.   

2.2.4 Produktområde 4: Administrationsgrundlag 
 
Produktområdet omfatter miljøcentrenes opgaver, hvor der tilvejebringes viden, som skal 
understøtte vand- og naturindsatsen i Danmark, dvs. vand- og naturplanlægning, miljøovervågning 
samt kortlægning af grundvandsressourcerne. Herudover er der opgaver, hvor styrelsen foretager 
myndighedsudøvelse over for kommunerne, dvs. tilsyn med kommune- og lokalplaner samt 
kommunernes afgørelser efter lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug. 

Målopfyldelsen er ikke helt tilfredsstillende idet 7 ud af 13 resultatkrav er fuldt opfyldt, 1 er delvist 
opfyldt mens 5 ikke er opfyldt. De resultatkrav, der ikke er opfyldt, er iværksættelse af høring på 
vand og naturplanerne, grundvandskortlægningen og opfølgning på kommuneplanprocessen.  
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2.2.5 Produktområde 5: Myndighedsudøvelse 
 
Produktområdet omfatter miljøcentrenes godkendelse og tilsyn med særligt forurenende 
virksomheder (kapitel 5 virksomheder) samt sagsbehandling af klitfrednings- og 
strandbeskyttelsessager. Derudover omfatter det tilsyn og tilladelser i forhold til de kommunale 
virksomheder. 

Målopfyldelsen er ikke helt tilfredsstillende, idet 6 af 10 resultatkrav er opfyldt, 2 er delvist 
opfyldte, og 2 er ikke opfyldte. Det bemærkes, at de delvist opfyldte og ikke opfyldte krav om tilsyn 
med og godkendelse af de virksomheder, hvor det samlede myndighedsansvar ligger i staten, fortsat 
ikke er en tilfredsstillende afvikling af sager på området. Der er iværksat en handlingsplan, som skal 
sikre en afvikling af sagerne inden udgangen af 2010. 

2.2.6 Produktområde 6: Information til borgere og virksomheder  
 
Produktområdet omfatter miljøcentrenes ambition om at være en åben og serviceorienteret 
virksomhed, der har et bredt samarbejde med organisationer og virksomheder. Servicemålene 
omfatter således kvalitets- og effektmål for miljøcentrenes hjemmesider, telefoniske forespørgsler 
og sagsbehandling og er fællesmål på tværs af miljøministeriet. Endvidere omfatter produktområdet 
også certificering af miljøcentrene efter kvalitetsstyringsloven. 

Målopfyldelsen er meget tilfredsstillende, idet de 3 resultatkrav er opfyldt.  
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2.3 Årets økonomiske resultat 
 
Årets økonomiske resultat er for By- og Landskabsstyrelsen et overskud på 15,6 mio. kr. I punkt 4.2 
er en nærmere forklaring på sammensætningen af årets resultat.  
  
BLST’s egenkapital er forøget med 15,6 mio. kr. der svarer til årets resultat. Egenkapitalen er steget 
fra 88,0 mio. kr. i 2008 til 103,6 mio. kr. i 2009.  
 
Den indtægtsførte bevilling som var 582,1 mio.kr. i 2008 er faldet med 84,3 mio. kr. til 497,8 mio. 
kr. Dette skyldes primært en TB reduktion på grundvandskortlægning og indsatsplanlægning § 
23.41.10.30. 
 
Eksterne indtægter er steget fra 140,6 mio. kr. i 2008 til 218,4 mio. kr. i 2009, en stigning på 77,8 
mio. kr. som primært stammer fra indtægter for statslige grundvandsafgifter fra 2008, som først er 
blevet opkrævet i 2009. 
 
Ordinære driftsomkostninger er steget fra 635,4 mio.kr. i 2008 til 679,1 mio. kr. i 2009, i alt med 
43,7 mio.  Hovedårsagen hertil er merudbetaling til erstatninger på 23,8 mio. kr. samt en stigning i 
lønforbruget.  
 
Omsætningsaktiverne er faldet fra 125,4 mio. kr. i 2008 til 67 mio. kr. i 2009. Årsagen er et fald i 
debitortilgodehavender på 39 mio. kr. samt fald i periodeafgrænsningsposter på ca. 15 mio. kr. Da 
Center for koncernforvaltning (CFK) flyttede ind i Økonomistyrelsens Servicecenter (ØSC) ultimo 
2008, blev de fleste fakturaer for 4 kvartal først udskrevet imellem jul og nytår 2008, hvilket 
påvirkede BLST debitortilgodehavende.  
 
Kortfristet gæld er steget fra 189,2 mio. kr. i 2008 til 206,4 mio. kr. i 2009 hvilket svarer til en 
stigning på 17,2 mio. kr., hvilket skyldes forøgelse af skyldig moms vedr. opkrævning af 
grundvandsafgifter.    
  
Overskudsgraden er faldet fra 10,3% i 2008 til 2,2% i 2009. Dette skyldes at overskuddet i 2009 er 
væsentlig lavere end det var i 2008. Årsagen er en væsentlig større udgift til erstatninger i 2009 end 
forudsat.  
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Tabel 1: Virksomhedens økonomiske hoved- og nøgletal 

Hovedtal       
(mio. kr. ) 2007 2008 2009 
Resultatopgørelse       
Ordinære driftsindtægter  722,7 716,2 
- Heraf indtægtsført bevilling  582,1 497,8 
- Heraf eksterne indtægter  140,6 218,4 
- Heraf øvrige indtægter     
Ordinære driftsomkostninger  635,4 679,1 
- Heraf løn  355,0 371,3 
- Heraf afskrivninger  6,3 6,3 
- Heraf øvrige omkostninger  274,1 301,5 
Resultat af ordinære drift  87,3 37,0 
Resultat før finansielle poster  75,1 15,9 
Årets resultat  74,1 15,6 
      
Balance       
Anlægsaktiver  43,2 42,0 
Omsætningsaktiver  125,4 67,0 
Egenkapital  88,0 103,6 
Langfristet gæld  33,7 38,7 
Kortfristet gæld  189,2 206,4 
      
Lånerammen  48,9 62,5 
Træk på lånerammen (FF4+FF6)  33,7 38,8 
      
Finansielle nøgletal       
Udnyttelsesgrad af lånerammen  68,9% 62% 
Negativ udsvingsrate  9,2%  11,3% 
Overskudsgrad  10,3%  2,2% 
Bevillingsandel  80,6% 69,5%  
      
Personaleoplysninger       
Antal årsværk  710,0 697,0 
Årsværkpris  499,9 532,6 
Lønomkostningsandel  49,1%  51,8% 
Lønsumsloft  364,7 369,0 
Lønforbrug   350,6 364,1 

 
Lønforbruget er kun opført for ordinær virksomhed.  
 
Opgørelsesmetoden for årsværk beregningen er ændret i forhold til 2008. De opførte antal årsværk i 
ovenstående tabel 1 er fra SLS. Årsværk forbruget er faldet fra 710 i 2008 til 697 i 2009, i alt 13 
årsværk.  
 
Årsværkprisen er steget fra 499.900 kr. i 2008 til 532.600 kr. i 2009, i alt 32.700 kr. pr. årsværk. 
Årsagen til stigningen i årsværksprisen er almindelige lønreguleringer, ændring i forbruget af 
feriepengeforpligtelser, samt at der i 2009 er forøgelse i hensættelsen til resultatløn.      
By- og Landskabsstyrelsen blev oprettet på bevillingslovene den 1. januar 2008. 
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2.4 Opgaver og økonomi  

2.4.1 Opgaver og økonomi 
 
I 2009 var der et underskud på 15,6 mio. kr. fordelt med et underskud på 9,3 mio. kr. i den centrale 
styrelse og et overskud i miljøcentrene på 24,9 mio. kr., som vist i henholdsvis Tabel 2a og Tabel 
2b. For yderligere beskrivelse henvises til tabel 6 – resultatopgørelse.  
 
Tabel 2a er opdelt efter produktområder som de fremgår af finansloven for 2009. Fordelingen af 
indtægtsført bevilling til produktområderne er som i finansloven for 2009. Derimod er 
omkostningerne fordelt efter en nøgle baseret på tidsregistrering og regnskab for 2008, da 
omkostninger registreres på faglige konti. 
 
Tabel 2a: Sammenfatning af økonomi for centralstyrelsens produktområder 

  
Indtægtsført 

bevilling 
Øvrige 

indtægter Omkostninger

Andel af 
årets 

overskud
Hjælpefunktioner og generel ledelse og administration 29,8 5,8 33,4 2,2
Ministerieopgaver 69,6  66,7 2,9
Administrationsgrundlag 34,3 0,5 33,4 1,4
Egen myndighedsudøvelse 21,0 11,5 25,0 7,5
Information til borgere og virksomheder 8,7  8,3 0,4
Erstatninger 15,8  39,5 -23,7
I alt 179,2 17,8 206,3 -9,3

 
Der er foretaget en fuld fordeling af de samlede omkostninger på miljøcentrenes centrale 
produkter/opgaver, tabel 2.b. 
 
Løn og driftsomkostninger, der i regnskabet ikke er direkte henført til de faglige opgaver, er fordelt 
efter en fordelingsnøgle beregnet ud fra tidsforbrug i miljøcentrenes tidsregistreringssystem.  
 
En given faglig opgaves andel af løn og ufordelte driftsomkostninger svarer således i 
omkostningsfordelingen til den pågældende opgaves andel af de samlede registrerede faglige timer 
(dvs. de samlede registrerede timer ekskl. generel ledelse og hjælpefunktioner samt fravær). 
 
Tabel 2b: Sammenfatning af økonomi for miljøcentrenes produktområder 

  
Indtægtsført 

bevilling 
Øvrige 

indtægter Omkostninger

Andel af 
årets 

overskud
Hjælpefunktioner og generel ledelse og administration 46,9 3,0 46,5 3,4
Vand og naturforvaltning 268,1  270,1 -2,0
Planlægning 11,3  23,3 -12,0
Miljøbeskyttelse 60,3 13,8 60,3 13,8
Grundvandskortlægning -52,4 187,7 113,6 21,7
I alt 334,2 204,5 513,8 24,9
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2.4.2 Redegørelse for reservation 
 
By- og Landskabsstyrelsen har i 2009 foretaget reservation af årets bevilling på i alt 14,5 mio. kr. 
En detaljeret oversigt over reservationerne kan ses i tabel 3. 
 
Tabel 3: Reservation, hovedkonto §§ 23.41.01 og 23.41.10 

Mio.kr. 
Reserveret 

år 
Reservation 
primo 2009 

Forbrug i 
2009 

Reservation 
ultimo 2009 

Forventet 
afslutnings 

år 
FoU-projekter 2007 0,5 0,5 0,0 2009 
Overflyttet fra CFK og MST 2007 10,8 0,8 10,0 2011 
I alt fra 2007-bevilling 2007 11,3 1,3 10,0 2011 
FoU-projekter 2008 5,0 4,5 0,5 2010 
Sikring af kulturmiljøer 2008 1,1 0,0 1,1 2010 
Indsats mod invasive arter 2008 0,2 0,0 0,2 2009 
Projekter under miljømia. I 2008 3,0 1,6 1,4 2010 
Fredningserstatning, 
Råbjergmile 2008 5,2 5,2 0,0 2009 
Flytning af Miljøcentre 2008 1,5 1,0 0,5 2010 
I alt fra 2008-bevilling 2008 16,0 12,3 3,7 2010 
FoU-projekter 2009 0,0  8,4 2010 
Nationalt testcenter 
vindmøller 2009 0,0  1,0 2010 
Bypolitisk initiativ 2009 0,0  4,3 2010 
Miljøcentre 2009 0,0  0,8 2010 
Overførsel CFK 2009 3,2 3,2 0,0 2010 
I alt fra 2009-bevilling 2009 3,2 3,2 14,5 2010 
Reservationer i alt - 30,5 16,8 28,2 2011 

 
Der er reserveret 10 mio. kr. som følge af overflytning af opgaver fra MST og CFK. Dette drejer sig 
om E- og mellemarkiver, afskrivning på databaser, alarmanlæg samt afskrivning på biler i 
betjentstuer. Det forventes, at ca. halvdelen af denne reserverede bevilling forbruges i 2010. 
Projektet til sikring af kulturmiljøer er i gang, men der er endnu ikke indgået kontrakter.  
 
Der er foretaget reservation for i alt 8,4 mio. kr. til færdiggørelse af forskning og 
udviklingsprojekter. Det Nationale testcenter for vindmøller er der hensat 1,0 mio. til samt 4,3 mio. 
kr. bypolitiske initiativer.   
 
Ved udgangen af 2009 havde By- og Landskabsstyrelsen en samlet reserveret bevilling på 28,2 mio. 
kr., som forventes brugt i 2010 og 2011. 
 

 11
 



2.5 Forventninger til kommende år  
 
By- og Landskabsstyrelsen forventes i de kommende år at spille en central rolle i forhold til 
realiseringen af regeringens strategi for Grøn Vækst. De helt store opgaver i den forbindelse er 
vand- og naturindsatsen samt miljøovervågningen. Vand- og naturplanlægningen har været en 
særlig stor og ressourcekrævende opgave for By- og Landskabsstyrelsen siden 2007.  
 
Efter færdiggørelse af 1. generation af planerne i 2009 må det forventes, at opgaven vil lægge 
beslag på færre ressourcer i de næste år. Dog må der forventes en betydelig opgave i de kommende 
år med at etablere det bedst mulige samarbejde mellem miljøcentre og kommuner om realiseringen 
af planerne.  
 
I tæt tilknytning til vand- og naturplanlægningen revideres overvågningsprogrammet således, at 
dette tager hånd om de problemstillinger, som genereres af planlægningen. Det skal sikre, at 
ressourcerne udnyttes optimalt mellem hhv. overvågning og planlægning i de 6-årige 
planlægningscykler, som vandramme-, fuglebeskyttelses- og habitatdirektivet foreskriver.   
 
Endvidere må arbejdet med implementeringen af Ballastvandkonventionen samt en række større 
EU-direktiver i dansk lovgivning, herunder EU's havstrategidirektiv og EU’s 
oversvømmelsesdirektiv forventes, at indebære en mærkbar meraktivitet i By- og 
Landskabsstyrelsen i de kommende år.  
 
Med udgangspunkt i miljøministerens bypolitiske initiativ, dialogen om kommuneplanerne i 2009 
og en undersøgelse af kommuner og andre interessenters syn på By- og Landskabsstyrelsens 
varetagelse af opgaver efter planloven videreudvikles projektet om moderne planlægning. 
 
Miljøcentrene har en udfordring i at tilpasse sig personalemæssigt og kompetencemæssigt til de 
økonomiske rammer med en årlig 5 pct. nedgang i den samlede finanslovsbevilling frem til 2010 og 
2 pct. i årene derefter.  Der blev i foråret 2009 gennemført en større budgetanalyse af centrene med 
henblik på at afdække evt. ubalancer mellem ressourcer og opgaver og på at anvise veje til at 
imødegå sådanne. Der fortsættes i 2010 med implementeringen af anbefalingerne fra rapporten. Det 
vil være nødvendigt i stigende grad at udnytte ressourcer og kompetencer på tværs af de 7 centre og 
centralstyrelsen.  
 
Den model der er valgt til grundvandskortlægningen, hvor opgaven løses nationalt i en 
projektorganisation, kan udstrækkes til en række andre større opgaver. Modellen for 
grundvandskortlægningen er endvidere revideret i 2009 for at sikre gennemførelsen af den samlede 
kortlægning inden 2015. 
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3 Målrapportering 

3.1 Sammenfatning af årets faglige resultater 
By- og Landskabsstyrelsens resultatkontrakt for 2009 omfattede 3 produktområder for hhv. den 
centrale styrelse og 3 for regionale miljøcentre. Tilsammen for de 6 produktområder var der fastsat 
59 resultatkrav, hvoraf 40 er fuldt opfyldte, 7 er delvist opfyldte mens de resterende 12 resultatkrav 
ikke er opfyldt.  
 
Af de 12 ikke-opfyldte mål er de 4 opgaver relateret til vand og naturplanerne som har været 
forsinkede, jf. bemærkningen om målopfyldelse i afsnit 2.2. Vand og naturplanerne analyseres 
nærmere nedenfor. Derudover er målet ikke opfyldt for overvågningsprogrammet og 
grundvandskortlægningen, hvor planerne på begge områder er under revision og reviderede planer 
er klar i første halvdel af 2010. Overvågningsprogrammet og grundvandskortlægningen analyseres 
nærmere herunder. 
 
Yderligere er det besluttet at udskyde opfølgningen på kommuneplanprocessen til foråret 2010 
således, at der kan ske en fyldestgørende undersøgelse og evaluering.  
 
Endvidere er 2 af de ikke opfyldte mål og 2 af de delvist opfyldte mål på godkendelse af og tilsyn 
med virksomheder, hvor det samlede myndighedsansvar er lagt i staten. Der er ultimo 2009 stadig 
en betydelig mængde sager under afvikling på virksomhedsområdet. Det skyldes dels, at staten 
overtog en sagspukkel fra amterne, dels en usædvanlig stor tilgang af ansøgninger om 
miljøgodkendelser. Handlingsplanen på virksomhedsområdet for virksomhedssagerne fortsætter i 
2010 med en fokuseret indsats for at afvikle sagerne, således at sagspuklen er afviklet inden 
udgangen af 2010. 
 
De delvist opfyldte mål vedrører blandt andet landskabsatlas, udbudsegnethed af 
overvågningsprogrammet og PlansystemDK, som alle forventes færdige i 2010. 
 
Den samlede målopfyldelse vurderes derfor at være ikke helt tilfredsstillende, idet den endelige 
opfyldelse er på 50,75% jf. resultatkontraktens vægtning af de enkelte mål. 
 
Tabel 5, i bilag 1, viser en skematisk opgørelse af opfyldelsen af de enkelte punkter i 
resultatkontrakten 2009 for By- og Landskabsstyrelsens vedkommende. 
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3.2 Uddybende bemærkninger og analyser 

3.2.1 Vand og naturplaner 

3.2.1.1 Mål og baggrund 

I Danmark er implementeringen af EU’s vandrammedirektiv, fuglebeskyttelsesdirektivet samt 
habitatdirektivet bl.a. sket gennem miljømålsloven, som blev vedtaget i 2003. Med 
kommunalreformen overgik ansvaret for udarbejdelsen af miljømålslovens vand- og naturplaner fra 
at være en rent amtslig opgave til at blive en opgave, som staten og kommunerne skal løse i 
fællesskab. Staten skal først udarbejde de overordnede planer, hvorefter kommunerne - med 
udarbejdelse af kommunale handleplaner - skal sikre, at planerne reelt føres ud i livet. Efter at de 
overordnede vand- og naturplaner er vedtaget endeligt af miljøministeren skal de kommunale 
handleplaner foreligge endeligt vedtaget senest ét år efter. 
 
Den præcise arbejdsdeling mellem de statslige og de kommunale opgaver er overordnet beskrevet i 
miljømålsloven og vil i 2010 blive endelig fastlagt i bekendtgørelsesform. Vand- og 
naturplanlægningen indgår i aftalen om Grøn Vækst mellem regeringen og Dansk Folkeparti fra 
juni 2009. 

3.2.1.2 Resultater 

Den store opgave i 2009 har været at udarbejde de overordnede planforslag for vand- og 
naturindsatsen, herunder at få en aftale om vandplanerne i Grøn Vækst aftalen. Planerne er 
udarbejdet i overensstemmelse med Grøn Vækst aftalen fra juni 2009. 
 
På vandområdet skal processen resultere i 23 statslige vandplaner, mens der på Natura2000 
udarbejdes 246 delplaner, som tilsammen udgør den statslige Natura2000-plan. 
 
Målet var, at planforslagene skulle sendes i høring inden udgangen af 2009, men da vand- og 
naturindsatsen er et væsentligt element i ministerudvalget for Grøn Vækst, afventede forslagene det 
samlede Grøn Vækst initiativ. 
 
Planudkast er udarbejdet af miljøcentrene, mens den centrale styrelse har haft ansvar for den 
politiske proces og den overordnede koordinering. 
 
I resultatkontrakten for 2009 vedrører 4 mål vand- og naturplanlægningen. Ingen af de 4 mål er 
opfyldt i 2009, men de to mål om høringen blev opfyldt 14. januar 2010.  

3.2.1.3 Økonomi 

Der er i 2009 anvendt ca. 60 mio. kr. på vand og naturplaner, og 7 årsværk i centralstyrelsen og 71 
årsværk i miljøcentrene, samlet ca. 78 årsværk.  

3.2.1.4 Analyse 

Efter den oprindelige plan skulle forslag til vand- og naturplanerne have været i høring fra 
december 2008 til juni 2009. Da planerne imidlertid er et af elementerne i ministerudvalget for 
Grøn Væksts arbejde, måtte planforslagene afvente et udspil fra dette udvalg. 
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3.2.1.5 Vurdering 

På trods af at målopfyldelsen på dette område ikke er opfyldt vurderes det, at der er leveret et 
grundigt og omfattende arbejde med de forslag til vand- og naturplaner, der er udsendt i høring 14. 
januar 2010 baseret på regeringens udspil om Grøn Vækst.   
 

3.2.2 Overvågning 

3.2.2.1 Mål og baggrund 

Som konsekvens af kommunalreformen overgik amternes opgaver med overvågning af 
miljøtilstanden for jord, luft, vand og natur til staten. Den konkrete overvågningsopgave varetages 
af DMU og de 7 regionale miljøcentre, mens selve koordinationen og udviklingen af 
overvågningsprogrammet varetages af Miljøovervågningssekretariatet i centralstyrelsen.  
Overvågningen består af dataindsamling under Det Nationale overvågningsprogram for Vandmiljø 
og Natur (NOVANA) og Det decentrale overvågningsprogram for vand og natur (DEVANO). 
Formålet med overvågningen er at opfylde internationale overvågningsforpligtelser samt vurdere 
om miljø og naturkvaliteten opfylder de politiske fastsatte mål, og om udviklingen går i den 
ønskede retning. 
 

3.2.2.2 Resultater 

Der er tre resultatkrav: 1) Revision af overvågningsprogrammet, 2) kategorisering i forhold til 
udbudsegnethed og 3) Miljøcentrene overholder aftalen med Miljøovervågningssekretariatet.  
Ad 1) Revision af overvågningsprogrammet er efter aftale med ministeren udskudt et år, derfor er 
målopfyldelsen ikke opfyldt. 
Ad 2) Kategorisering i forhold til udbudsegnethed. Der foretages løbende udbud, men der foreligger 
ikke en samlet oversigt, der er delvis målopfyldelse.  
Ad 3) Overvågningen udføres i henhold til aftale med Miljøovervågningssekretariatet. Der er 
Miljøcentrene foretaget overvågning efter aftale med Miljøovervågningssekretariatet, derfor er der 
fuld målopfyldelse. 
 

3.2.2.3 Økonomi 

Den samlede økonomi til overvågning udgør 255 mio. kr. heraf afholder DMU 60 mio. kr og GEUS 
godt 4 mio. kr. og ca. 191 mio. kr. anvendes i By- og Landskabsstyrelsen til primært til 
dataindsamling i Miljøcentrene.  
 
I By og Landskabsstyrelsen er anvendt ca. 144 årsværk, svarende til ca. 65 mio. kr. lønsum til 
overvågningen. De resterende godt 126 mio. kr. er anvendt til køb af konsulenter til f.eks. 
dataindsamling, laboratorieanalyser, metodeudvikling og modelarbejde, samt udgifter til overhead.  
 

3.2.2.4 Analyse 

I forhold til revision af overvågningsprogrammet har det været nødvendigt at vente på det endelige 
Grøn Vækst udspil, derfor er revisionen af overvågningsprogrammet udskudt, så der vil træde et nyt 
revideret overvågningsprogram i kraft fra 2011. 
 
Kategoriseringen af udbudsegnethed er delvist opfyldt. Der er kontinuerligt en proces med at 
vurdere udbudsegnethed, såvel som konkrete udbud. 
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Målopfyldelse i forhold til den konkrete overvågning er fuldstændig og det er på trods af 
revisionsarbejdet lykkes at gennemføre som planlagt. 
  

3.2.2.5 Vurdering 

I forhold til resultatkravene i punkt 3.2.2.2 vurderes målopfyldelsen at være tilfredsstillende, da det 
ikke var muligt at udføre revisionen før programmet for 2011. I forhold til udbudsegnethed vurderes 
målopfyldelsen ikke tilfredsstillende, da målet ikke er opfyldt.  
 
Der fokuseres i 2010 på at vurdere dele af programmet for at have konkrete udbudsegnede 
elementer kortlagt.  
 
Det vurderes, at målopfyldelsen i de enkelte miljøcentre er tilfredsstillende.  
 

3.2.3 Grundvandskortlægning 

3.2.3.1 Mål og baggrund 

Grundvandskortlægningen har som mål at skabe overblik over de vigtigste grundvandsressourcers 
beliggenhed, naturlige beskyttelse, kvalitet og strømningsforhold. Dette med henblik på at udpege 
områder, hvor der er behov for en særlig indsats for at beskytte grundvandet.  
 
På baggrund af grundvandskortlægningens resultater skal kommunerne udarbejde en indsatsplan for 
beskyttelse af grundvandet. 
 
Folketinget har ved udgangen af december 2008 vedtaget lov om regulering af afgift til 
drikkevandsbeskyttelse, der fastsætter den budget- og tidsmæssige ramme for 
grundvandskortlægningen, som afsluttes i 2015.   
 

3.2.3.2 Resultater 

Der er i resultatkontrakten to resultatkrav vedr. grundvandskortlægning. Første resultatkrav er, at 
der skal være færdigkortlagt 2.212 km2 ved udgangen af 2009. Det andet resultatkrav er, at der skal 
være påbegyndt kortlægning i nye områder svarende til 1.274 km2.  
 
I forhold til første resultatkrav blev der i 2009 færdiggjort kortlægning i 1.691 km2, hvilket er en 
målopfyldelse på 76 %, resultatkravet er således ikke opfyldt, jf. tabel 5 i bilag 1 om opgørelsen af 
de enkelte resultatmål.  
 
I forhold til andet resultatkrav om påbegyndelse af nye områder i 2009, blev der påbegyndt 
kortlægning i 1.403 km2, hvilket er mere end 100 % opfyldelse jf. tabel 5 i bilag 1 om opgørelsen af 
de enkelte resultatmål.  
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3.2.3.3 Økonomi 

Grundvandskortlægningen finansieres af en afgift, der i 2009 var hjemlet på finansloven. Der var i 
2009 indtægter fra afgiften på 184,3 mio. kr. , heraf anvendes ca. 28 mio. kr. til lønsum, 81 mio. kr. 
Dertil overføres 52,4 mio. kr. til kommunerne.  
 
Der er et samlet overskud på 18,8 mio. kr. i 2009, midlerne overføres til 2010 hvor midlerne 
forventes forbrugt, heraf 6,5 mio. kr., som oprindeligt var forudsat overført til GEUS. Det var 
antaget i 2009 budgettet, at 36,9 mio. kr. blev overført fra underkontoen til Miljøcentrenes generelle 
drift, men overførslen, som er nu opgjort til 33,2 mio. kr. hvorved, der efterfølgende skal 
efterreguleres med 2,9 mio.kr. Derved bliver det samlede overskud på grundvandskortlægningen 
ændret fra 18,8 mio. kr. til 21,7 mio. kr. Denne korrektion foretages i 2010.  
 
Således bliver den samlede egenkapital på grundvandskortlægningen ved udgangen af 2009 på 74,5 
mio.kr. Der sigtes mod, at disse midler forbruges i 2010.   
 

3.2.3.4 Analyse 

Grundvandskortlægning har i 2009 været forsinket flere steder, blandt andet fordi det har været 
mere tidskrævende end oprindeligt forudsat at gennemføre EU-udbud af grundvandskortlægningen.  
 
Nogle projekter blev udskudt i op til 2 måneder, hvorved de ikke kunne færdiggøres i 2009, men i 
begyndelsen af 2010 afsluttes mange af disse projekter. 
  
I forhold til påbegyndelsen af nye områder er der 100 % opfyldelse, hvilket indebærer en fordel ift. 
mulighederne for opfyldelsen af målene frem mod 2015.  
 

3.2.3.5 Vurdering 

I forhold til første mål ”færdigkortlægning”, hvor 76 % målopfyldelse opnås, var målet ikke 
opfyldt. Dette vurderes som utilfredsstillende. By- og Landsskabsstyrelsen har stor fokus på dette 
forhold og har foretaget en række organisatoriske mv. foranstaltninger for at undgå en gentagelse i 
2010.  
 
I resultatkontrakten for 2010 er på dette punkt indarbejdet en handlingsplan, hvor alle projekter for 
2009 færdiggøres, samtidig med at alle de eksisterende mål for 2010 opretholdes. Denne proces 
følges nøje af direktionen i By- og Landskabsstyrelsen.  
 
I forhold til det andet mål ”påbegyndelse af nye områder” er der 100 % opfyldelse, således vurderes 
det som tilfredsstillende.  
 
 
 

 17
 



4 Regnskab 

4.1 Anvendt regnskabspraksis 
By- og Landskabsstyrelsen har i 2009 anvendt en regnskabspraksis i henhold til de retningslinjer, 
som er fastlagt i regnskabsbekendtgørelsen og nærmere beskrevet på www.oav.dk. Der er efter 
disse regler udarbejdet separate regnskabsinstrukser både for den centrale styrelse og miljøcentrene. 
I forbindelse med regnskabsaflæggelsen er anvendt det opgavesplit imellem By- og 
Landskabsstyrelsen og Økonomistyrelsens Servicecenter (ØSC), som fremgår af 
Økonomistyrelsens hjemmeside på www.oes.dk.  
 
Hensættelser af feriepengeforpligtelser for 2009 er blevet beregnet af en metode, som er udviklet af 
ØSC.  

4.2 Resultatopgørelse  
I 2009 endte regnskabet for By- og Landskabsstyrelsen med et samlet overskud på 15,6 mio.kr. 
Overskuddet er fordelt med merforbrug på 9,3 mio.kr. for den centrale styrelse og mindreforbrug på 
24,9 mio. kr. for de lokale miljøcentre. Underskuddet for den centrale styrelsen skyldes primært 
udbetalinger af erstatninger til fredninger efter naturbeskyttelsesloven og erstatninger efter 
råstofloven på 39,5 mio. kr. mod en bevilling på 15,8 mio.kr, dvs. et realt merforbrug på 23,7 mio. 
kr., dog har der været overført 5,2 mio. kr. fra 2008 til erstatning vedr. Råbjerg Mile. Overskuddet 
for de lokale miljøcentre skyldes primært mindreforbrug til grundvandskortlægning på 18,8 mio. kr. 
Overskuddet overføres til egenkapitalen og anvendes til planlagte aktiviteter på 
grundvandskortlægningen i periode 2010 til 2015. 
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R 2008

Note Samlet Miljøcentre Central Samlet Miljøcentre Central Samlet

Bevilling 555,4 316,2 179,2 495,4 346,3 178,2 524,5
Anvendt af tidligere års reserverede bevillinger 42,7 1,0 15,8 16,8 1,3 21,3 22,6
Reserveret af indeværende års bevillinger -16,0 -0,8 -13,7 -14,5 0,0

582,1 316,4 181,3 497,7 347,6 199,5 547,1
0,6 8,5 0,4 8,9 0,0 0,0 0,0
5,7 1,2 6,8 8,0 0,0 0,0 0,0

134,3 201,6 0,0 201,6 141,9 141,9

722,6 527,7 188,5 716,2 489,5 199,5 689,0

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

Husleje 24,2 17,5 16,9 34,4 21,0 17,3 38,3
Andre Forbrugsomkostninger 0,0 0,0 0,0

24,2 17,5 16,9 34,4 21,0 17,3 38,3

Lønninger 315,1 236,1 91,0 327,1 242,1 93,2 335,3
Pension 47,7 39,0 14,0 53,0 40,0 14,3 54,3
Lønrefusion -7,0 -8,3 -4,2 -12,5 -8,5 -4,3 -12,8
Andre personaleomkostninger -0,9 2,2 1,5 3,7 2,2 1,6 3,8

355,0 269,0 102,3 371,3 275,8 104,8 380,6
6,3 6,2 0,1 6,3 7,0 0,0 7,0

249,9 199,5 67,7 267,2 267,8 71,5 339,2

635,3 492,2 187,0 679,2 571,6 193,6 765,1

87,3 35,5 1,5 37,0 -82,1 5,9 -76,1

13,0 42,7 32,9 75,6 26,6 19,8 46,4
25,1 53,3 43,4 96,7 26,6 26,7 53,3
75,1 24,9 -9,0 15,9 -82,1 -1,0 -83,0

1,1 0,0 1,8 1,8 1,0 1,0
2,1 0,0 2,1 2,1 2,2 2,2

74,1 24,9 -9,3 15,6 -84,3 0,0 -84,2

74,1 24,9 -9,3 15,6 -84,3 0,0 -84,2

Ekstraordinære poster
Ekstraordinære indtægter

Finansielle omkostninger

Resultat før ekstraordinær poster

ÅRETS RESULTAT

Andre ordinære driftsomkostninger

Ekstraordinære omkostninger

Andre driftsposter
Andre driftsindtægter
Andre driftsomkostninger

Resultat før finansielle poster

Finansielle indtægter

Ordinære driftsomkostninger i alt

Resultat af ordinær drift

Forbrugsomkostninger

Forbrugsomkostninger i alt

Personaleomkostninger i alt
Af- og nedskrivninger

Tabel 6. Resultatopgørelse (mio. kr.)

Ordinære driftsindtægter i alt

Indtægtsført bevilling i alt
Salg af vare og tjenesteydelser
Tilskud til egen drift
Gebyrer

Indtægtsført bevilling
Ordinære driftsindtægter

R 2009                                        B  2010 

Personaleomkostninger

Finansielle poster

Ordinære driftsomkostninger
Ændring i lagre

 
I tabel 6 er B2010 FL + forventning til TB 2010. Der er afrundingsdifferencer i tabellen.  
 
Tabel 7. Resultatdisponering (mio. kr.)  
    Disponeret bortfald   
   Disponeret til reserveret egenkapital (båndlagt)   
   Disponeret til udbytte til statskassen   
    Disponeret til overført overskud 15,6

 
By- og Landskabsstyrelsen har disponeret årets resultat til overførsel til kommende finansår jf. 
budgetvejledningens regler.  
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4.3 Balancen 
By- og Landskabsstyrelsen har foretaget en primopostering på 1,3 mio. kr. i forbindelse med 
overtagelse af en ejendom fra kommunalreformen, som ikke var blevet udmatrikuleret. En forøgelse 
af statsforskrivningen, som var forventet i 2009 på 2,3 mio. kr. fra Skov- og Naturstyrelsen, er ikke 
blevet gennemført. De tilgodehavende poster i forbindelse med nedlukning af Center For 
Koncernforvaltning er i 2009 blevet overført til By- og Landskabsstyrelsens balancekonti. 
 

 

Note Aktiver (mio. kr.) 2008 2009 Note Passiver (mio. kr.) 2008 2009
Anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver Egenkapital
Færdiggjorte udviklingsprojekter 1,3 1,0 Reguleret egenkapital (startkapital) 8,6 8,6
m.v. 0,1 0,6 Opskrivninger
Udviklingsprojekter under opførelse 0,2 Reserveret egenkapital

1 Immaterielle anlægsaktiver i alt 1,4 1,8 Bortfald af årets resultat
Materielle anlægsaktiver Udbytte til staten
Grunde, arealer og bygninger 8,1 10,1 Overført overskud 79,4 95,0
Infrastruktur Egenkapital i alt 88,0 103,6
Transportmateriel 26,2 22,8
Produktionsanlæg og maskiner 7,4 5,7 Hensatte forpligtelser 3,0 8,0
Inventar og IT-udstyr 0,2 1,6
regning Langfristede gældsposter

2 Materielle anlægsaktiver i alt 41,9 40,2 FF4 Langfristet gæld 33,7 38,7
Finansielle anlægsaktiver FF6 Bygge- og IT-kredit
Statsforskrivning 8,6 8,6 Donationer
Øvrige finansielle anlægsaktiver Prioritetsgæld
Finansielle anlægsaktiver i alt 8,6 8,6 Anden langfristet gæld
Anlægsaktiver i alt 51,9 50,6 Langfristet gæld i alt 33,7 38,7
Omsætningsaktiver
Varebeholdninger 0,0 Kortfristede gældposter
Tilgodehavender 125,4 66,7 Leverandører af varer og tjenesteydelser 89,7 77,6
Værdipapirer Anden kortfristet gæld 16,4 43,5
Likvide beholdninger Skyldige feriepenge 55,8 57,1
FF5 Uforrentet konto 55,4 66,9 Reserveret bevilling 27,3 28,2
FF7 Finansieringskonto 81,3 172,5 regning
Andre likvider Periodeafgrænsningsposter
Likvide beholdninger i alt 136,7 239,4 Kortfristet gæld i alt 189,2 206,4
Omsætningsaktiver i alt 262,1 306,1 Gældsforpligtelser i alt 222,9 245,1
Aktiver i alt 314,0 356,7 Passiver i alt 314,0 356,7

Tabel 8. Balancen

 
 

FF4 – Langfristede gæld er først reguleret efter årsafslutningen jfr. Økonomistyrelsens vejledning.  
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4.4 Egenkapitalforklaring  
Styrelsens samlede egenkapital er ved udgangen af 2009 på i alt 103,6 mio.kr., hvoraf 15,6 mio. kr. 
er overført fra årets resultat. Den største del af det overførte resultat er i forbindelse med 
grundvandskortlægningen samt overført overskud fra 2008 på 79,4 mio. kr., jf. afsnit 4.2 og 4,7.  Af 
det samlede overførte overskud på 75 mio. kr. vedrører 71,6 mio. kr. således uforbrugte midler til 
grundvandskortlægningen. 
  
Den væsentligste del af det overførte overskud forventes at blive forbrugt i kommende finansår.  
  

2008 2009
Egenkapital Primo R-året
Startkapital, primo 8,6 8,6
Ændring i startkapital
Startkapital, ultimo 8,6 8,6
Opskrivninger, primo
Ændring i opskrivninger
Opskrivninger, ultimo 0,0 0,0
Reserveret egenkapital, primo
Ændring i reserveret egenkapital
Reserveret egenkapital, ultimo 0,0 0,0
Overført overskud, primo året 5,3 79,4
Primoregulering/flytning mellem bogføringskredse
Regulering af overført overskud
Overført fra årets resultat 74,1 15,6
Bortfald årets resultat
Udbytte til staten
Overført overskud ult. 79,4 95,0
Egenkapital i alt 88,0 103,6

Tabel 9. Egenkapitalforklaring

 
 

4.5 Opfølgning på likviditetsordningen hen over året  
By- og Landskabsstyrelsens låneramme er samlet under den virksomhedsbærende hovedkonto 
23.41.01. By- og Landskabsstyrelsen. Finansloven for 2009 og tillægsbevillingsloven for 2009 gav 
By- og Landskabsstyrelsen en samlet låneramme på 62,5 mio.kr.  
 
Ved årets udgang havde styrelsen en langfristet gæld på 38,8 mio.kr. på FF4 og FF6 kontiene. 
Økonomistyrelsens Service Center har først reguleret finansieringskontiene primo marts 2010, så 
den reale langfristet gæld burde være på 42,0 mio. kr.  
 
Tabel 10: Udnyttelse af låneramme  

  

2009 i 
mio. kr. 

Sum af saldo på FF4 og FF6 pr. 31. december 
2009 38,7
Låneramme på FL 09 62,5
Udnyttelsesgrad i pct.  62,0

 

FF5 uforrentet konto kan først opgøres efter regnskabet er lukket efter periode 13, da den skal 
korrigeres på baggrund af de endelige balancebeløb. 
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4.6 Opfølgning på lønsumsloft  
By- og Landskabsstyrelsen har et akkumuleret uudnyttet lønsumsloft ultimo 2009 på 17,6 mio. kr., 
hvoraf de 7,6 mio. kr. er i den centrale styrelse, mens 10,0 mio. kr. er på miljøcentrene.  
 
Tabel 11: Opfølgning på lønsumsloft

Hovedkonto

§ 23.41.01 
mio. kr.

Lønsumsloft FL 99,5
Lonsumsloft inkl. TB/aktstykker 98,6
Lønforbrug under lønsumsloft 98,8
Difference -0,2
Akk. opsparing ult. 2008 7,8
Akk. opsparing ult 2009 7,6  
 
I den centrale styrelse har lønsumsloftet været på 98,6 mio. kr. i 2009, mens forbruget har 98,8 mio. 
kr. I alt et merforbrug på 0,2 mio. kr., som er taget fra den akkumuleret opsparing ultimo 2008. 
 
Tabel 11a: Opfølgning på lønsumsloft

Hovedkonto
§ 23.41.10 
mio. kr.

Lønsumsloft FL 269,4
Lonsumsloft inkl. TB/aktstykker 268,4
Lønforbrug under lønsumsloft 265,3
Difference 3,1
Akk. opsparing ult. 2008 6,9
Akk. opsparing ult 2009 10,0  
 
På miljøcentrene har lønsumsloftet i 2009 været på 269,4 mio. kr.. Lønsumsforbruget har i 2009 
været på 265,3 mio. kr., hvilket giver et uudnyttet lønsumsloft på 6,9 mio. kr. i 2008 og et 
akkumuleret uudnyttet lønsumsloft på 10,0 mio. kr.  
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4.7 Bevillingsregnskabet 
Finansloven samt tillægsbevillingsloven for 2009 angiver en samlet nettoudgiftsbevilling for By- og 
Landskabsstyrelsen på 495,4 mio.kr. Af denne nettoudgiftsbevilling var 179,2 mio.kr. forudsat 
anvendt i den centrale styrelse under hovedkonto 23.41.01, mens 316,2 mio.kr. var forudsat anvendt 
i Miljøcentrene under hovedkonto 23.41.10. I tabel 12 er en oversigt over BLST’s 
bevillingsafregning.  
 
Tabel 12: Bevillingsregnskabet § 23.41.01
Mio. kr. Regnskab 

2008
Budget 
(FL+TB)

Regnskab Difference Budget 2010

Nettoudgiftsbevilling 555,4 495,4 482,2 13,2 524,5
Nettoforbrug af reservation 26,7 0 -2,3 2,3 0,0
Indtægter 154,6 216,3 254 -37,7 211,9
Udgifter 662,6 711,7 718,3 -6,6 820,6
Årets resultat 74,1 0,0 15,6 -15,6 -84,2  

* Overførsel imellem hovedkonto 23.41.01 og 23.41.10 er ikke bogført i regnskabet. 

Af By- og Landskabsstyrelsens overskud på 15,6 mio. kr. udgør lønsumsandel et mindreforbrug 
på 2,9 mio. kr. og øvrige drift et mindreforbrug på 12,7 mio. kr. 

Overskuddet er sammensat af et underskud i BLST centralt med 9,3 mio. kr. og et overskud i 
Miljøcentrene på 24,9 mio. kr. 
 
Underskuddet i Haraldsgade skyldes primært udbetalinger af erstatninger til fredninger og efter 
råstofloven på 39,5 mio. kr. mod en bevilling på 15,8 mio. kr. Mens Miljøcentrenes samlede 
resultat, inkl.  grundvandskortlægning, har været et mindreforbrug på 18,8 mio. kr. Forbruget af 
reserveret bevilling har primært været udskudte udviklingsprojekter, flytning af Miljøcentrer, samt 
forbrug af hensatte midler til erstatning vedr. Råbjerg Mile. Hensatte reservationer er primært 
igangsatte udviklingsprojekter.   
 

 23
 





6 Bilag  

Bilag 1: Strategikort og noter til resultatopgørelse og balance 

Strategi
kort

Kompetent ministerbetjening

Kompetent 
samarbejdspartner

Målrettet og effektivt 
samspil i MIM

Målrettet overvågning 
og kortlægning

Kvalitet i processer og opgaveløsning

Involverende samarbejde med kommuner og 
regioner

Bæredygtig transport

Moderne planlægning
Grøn vækst

Effektiv udnyttelse 
af ressourcer

Moderne Miljøministerium

Hurtig korrekt og 
ensartet sagsbehandling

Effektiv arbejdsdeling

Effektiv anvendelse 
af teknologi

Gode levevilkår for 
befolkningen, herunder 

gode bymiljøer og 
beskyttelse af landskabet

Beskyttelse og 
benyttelse 

af natur og vand

Sikring af 
vandforsyning og 

spildevandsbeskyttelse

Strategikort for By- og Landskabsstyrelsen 2009

Fokuseret indsats i det internationale arbejde
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p
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Progressiv
personale-

politik

Skabelse af 
fælles

identitet, 
kultur,

holdninger 
og værdier

Fastholde og
udvikle 

engagement

Fastholde og 
udvikle
relevante 

kompetencer

Sikre og 
formidle
fremtids-

perspektiv

Udvikle 
lederskab og 

ledelse af 
faglighed

Effektiv ledelses- og 
styringsprocesser

Sundhed og miljø

OrganisationsstrategiPlan- og miljøfaglig strategiVand- og naturfaglig strategi

Modtagerorienteret 
kommunikation

Erhvervslivets udviklingsmuligheder

Dialog med organisationerne

Sundhed og sikkerhed i 
relation til produktion
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Note 1: Immaterielle anlægsaktiver  
 
Immaterielle anlægsaktiver (mio. kr.) 
  Færdiggjorte 

udviklings-
projekter 

Erhvervede 
koncessioner, 

patenter, 
licenser mv. 

I alt 

Kostpris 0,4 0,1 0,5
Primokorrektioner og 
flytning mellem 
bogføringskredse 

   

Tilgang 1,2 0,6 1,8
Afgang    
Kostpris pr. 31.12.2009 1,6 0,7 2,3
Akkumulerede afskrivninger 0,6 0,1 0,7
Akkumulerede 
nedskrivninger 

     

Akkumulerede af- og 
nedskrivninger 31.12.2009 

0,6 0,1 0,7

Regnskabsmæssig værdi pr. 
31.12.2009 

1,0 0,6 1,6

Årets afskrivninger 0,3 0,1 0,4
Årets nedskrivninger      
Årets af- og nedskrivninger 0,3 0,1 0,4
Afskrivningsperiode/år 5 år 5 år  

 
  Udviklings-

projekter 
under 

opførelse 
Primosaldo pr. 1. januar 2009  
Tilgang 0,2
Nedskrivninger  
Overført til færdiggjorte 
udviklingsprojekter 

 

Kostpris pr. 31.12.2009 0,2
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Note 2: Materielle anlægsaktiver 
 
  Grunde, 

arealer og 
bygninger 

Transportmateriel Inventar 
og IT-
udstyr 

I alt 

Kostpris 8,3 32,8 0,2 41,3
Primokorrektioner og 
flytning mellem 
bogføringskredse 

1,3     1,3

Tilgang 0,9 2,3 1,6 4,8
Afgang         
Kostpris pr. 31.12.2009 10,5 35,1 1,8 47,4
Akkumulerede 
afskrivninger 

0,4 9,9 0,3 10,6

Akkumulerede 
nedskrivninger 

        

Akkumulerede af- og 
nedskrivninger 
31.12.2009 

0,4 9,9 0,3 10,6

Regnskabsmæssig 
værdi pr. 31.12.2009 

10,1 25,2 1,5 36,8

Årets afskrivninger 0,3 3,3 0,2 3,8
Årets nedskrivninger         
Årets af- og 
nedskrivninger 

0,3 3,3 0,2 3,8

Afskrivningsperiode/år 50 år 5 år 5-3 år  
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Tabel 5: Årets resultatopfyldelse 

Produkt/Opgave Resultatkrav Opnåede resultater 
Grad af 

målopfyldelse
Produkt/Opgave 1 
Ministeropgaver 

  
    

Resultatkrav 1.1.1.1 
Ministersager (røde og grønne 
sager) forelægges rettidigt og 
opfylder formkrav. 

1) Kravet er opfyldt min. 95%      
2) Kravet er opfyldt min. 90%      
3) Kravet er opfyldt min. 85%      
4) Kravet er opfyldt min. 80%      
5) Kravet er opfyldt under 80 % 

87% af sagerne 
opfyldte kravene 

Delvist opfyldt 

Resultatkrav 1.1.1.2  
Direkte ministersager (grønne 
sager) er umiddelbart 
anvendelige, dvs. kræver ingen 
departemental sagsbehandling 

1) Kravet er opfyldt min. 90%      
2) Kravet er opfyldt min. 85%      
3) Kravet er opfyldt min. 80%      
4) Kravet er opfyldt min. 75%      
5) Kravet er opfyldt under 75 % 

85% af de sager der 
er udtaget kunne 
anvendes direkte.  

Opfyldt 

Resultatkrav 1.2.1.1  
Interne tidsfrister for udkast til 
lovforslag overholdes 

1) Kravet er opfyldt min. 95% 
2) Kravet er opfyldt min. 90% 
3) Kravet er opfyldt min. 85% 
4) Kravet er opfyldt min. 80% 
5) Kravet er opfyldt under 80 % 

100 % opfyldt Opfyldt 

Resultatkrav 1.2.1.2  
Lovforslag fremsættes i 
overensstemmelse med 
lovprogram for 2008/2009. 
Lovprogram for folketingsåret 
2009/2010 fremsættes i 
efteråret 2009. 

1) Kravet er opfyldt min. 100%   
2) Kravet er opfyldt min. 90%      
3) Kravet er opfyldt under 90 % 

100 % opfyldt Opfyldt 

Resultatkrav 1.3.1.1 
Redegørelse om det bypolitiske 
initiativ forelægges for 
Folketinget i 2009 

1) Forelægges Folketinget 
inden udgangen 2009 
2) Redegørelse om det 
bypolitisk initiativ er ikke 
forelagt Folketinget inden 
udgangen af 2009 

Er ikke forelagt i 
2009, forventes 
forelagt i maj 2010, -
50% opfyldt 

Ikke opfyldt 

Resultatkrav 1.3.1.2 
Landskabsatlas 

1) Projektet er i gang inden 
udgangen af 2009, og de første 
analyser er gennemført 
2) Ved udgangen af 2009 er 
der ikke gennemført analyser 
3) Ved udgangen af 1. kvartal 
2010 er der ikke gennemført 
analyser 

Projektet er i gang, 
men de første 
analyser er ikke 
gennemførte, 50% 
opfyldt 

Delvist opfyldt 

Resultatkrav 1.3.1.3 
Bæredygtige og attraktive 
landdistrikter 

1) Ved udgangen af 2009 
foreligger der et udkast til 
projektbeskrivelse og 
organisationsmodel  
2) Ved udgangen af 2009 
foreligger der ikke et udkast til 
projektbeskrivelse og 
organisationsmodel 

100% opfyldt Opfyldt 

Resultatkrav 1.3.1.4  
Udkast til 
Landsplanredegørelse er sendt 
i høring inden udgangen af 
2008  

1) Landsplanredegørelse er 
sendt i høring 
2) Landsplanredegørelse er 
ikke sendt i høring 

100% opfyldt Opfyldt 

Resultatkrav 1.3.2.1  
Der er udarbejdet en 
handlingsplan for rent 
drikkevand inden udgangen af 
2009 

1) Handlingsplan for rent 
drikkevand er offentliggjort 
inden udgangen af 2009 
2) Handlingsplan for rent 
drikkevand er offentliggjort i 

Er godkendt af 
ministeren, men ikke 
sendt i høring endnu, 
75% opfyldt 

Opfyldt 
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første kvartal 2010  
3) Ved udgangen af 2009 
drøftes indholdet af 
handlingsplan for rent 
drikkevand med 
Miljøministeriets departement 
4) Handlingsplan for rent 
drikke-vand er ikke påbegyndt 
inden udgangen af 2009 

Resultatkrav 1.3.2.2  
Der er udarbejdet en 
handlingsplan for 
sygehusspildevand inden 
udgangen af 2009  

1) Handlingsplan for 
sygehusspildevand er 
offentliggjort inden udgangen af 
2009 
2) Ved udgangen af 2009 
drøftes indholdet af 
handlingsplan om 
sygehusspildevand med Miljø-
ministeriets departement 
3) Handlingsplan om 
sygehusspildevand er ikke 
påbegyndt inden udgangen af 
2009 

100% opfyldt Opfyldt 

Resultatkrav 1.3.3.1  
By- og Landskabsstyrelsen 
deltager i internationale 
forhandlinger, via følgende 3 
aktiviteter:  
1, By- og Landskabsstyrelsen 
deltager i de 2 FN-
konventionsforhandlingsmøder 
i 2009 
2, By- og Landskabsstyrelsen 
deltager i uformelle ABS-
ekspertgruppemøder i EU i 
2009 
3, By- og Landskabsstyrelsen 
arrangerer i 2009 2 ABS 
videnspanelmøder med 
industrivirksomheder og 
interessenter 

1) Inden udgangen af 2009 er 
alle 3 aktiviteter gennemført  
2) Inden udgangen af 2009 er 2 
ud af 3 aktiviteter gennemført  
3) Ved udgangen af 2009 er 
ingen af de 3 aktiviteter 
gennemført 

100% opfyldt Opfyldt 
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Produkt/Opgave 2  
Administrationsgrundlag 

      

Resultatkrav 2.1  
Vejledninger og 
bekendtgørelser udarbejdes i 
overensstemmelse med de 
aftalte tidsplaner 

1) Vejledninger og 
bekendtgørelser (pkt. 8-19 i 
resultatkontraktens bilag V) er 
udarbejdet inden udgangen af 
2009 
2) 50% af vejledningerne og 
bekendtgørelserne på listen er 
udarbejdet inden udgangen af 
2009 
3) 25% af vejledningerne og 
bekendtgørelserne på listen er 
udarbejdet inden udgangen af 
2009 

100% opfyldt Opfyldt 

Resultatkrav 2.2.1.1  
Forslag til 1. generations vand- 
og naturplaner er sendt i høring 
i 2009 

1) Forslag til 1. generations 
vand- og naturplaner er sendt i 
høring i 2009 
2) Planerne er ikke sendt i 
høring 

Sendt i høring 14 jan. 
2010, -50% opfyldt 

Ikke opfyldt 

Resultatkrav 2.2.1.2  
1. generations vand- og 
naturplaner er vedtaget inden 
udgangen 2009 

1) 1. generations vand- og 
naturplaner er vedtaget i 2009 
2) Planerne er ikke vedtaget 

Sendt i høring 14 jan. 
2010, -50% opfyldt 

Ikke opfyldt 

Resultatkrav 2.2.2.1 
Overvågningsprogrammet er 
revideret i overensstemmelse 
med den projektplan der er 
aftalt med Miljøministeriets 
departement, og de med 
departementet aftalte milepæle 
realiseres 

1) Overvågningsprogrammet er 
revideret med udgangen af 
2009 
2) Revision af 
overvågningsprogrammet 
foreligger i en foreløbig udgave 
ved udgangen af 2009 
3) Der foreligger ikke en 
foreløbig revision af 
overvågningsprogrammet 

Programmet er ikke 
revideret, forventes i 
april 2010, -25% 
opfyldt 

Ikke opfyldt 

Resultatkrav 2.2.2.2  
Inden udgangen af 2009 er 
overvågningsprogrammet 
kategoriseret i forhold til 
udbudsegnethed 

1) Overvågningsprogrammet er 
kategoriseret i forhold til 
udbudsegnethed 
2) 50% af 
overvågningsprogrammet er 
kategoriseret i forhold til 
udbudsegnethed 
3) Overvågningsprogrammet er 
ikke kategoriseret i forhold til 
udbudsegnethed 

Der foretages 
løbende udbud, men 
der foreligger ikke en 
samlet oversigt, 50% 
opfyldt 

Delvist opfyldt 

Resultatkrav 2.3.1  
For at sikre, at 
Havstrategidirektivet er 
implementeret i dansk 
lovgivning sen. 15. juli 2010, 
skal der i 2009 bl.a.: • Deltages 
i komitéprocedure og 
samarbejde i konventionerne 
OSPAR og HELCOM 
• Udarbejdes et lovforslag  
• Udarbejdes en 
samfundsøkonomisk 
redegørelse  

1) Der er udpeget 
komitédeltager og BLST har 
deltaget i arbejdet i de 
internationale fora. Der er 
udarbejdet en 
samfundsøkonomisk 
redegørelse 
2) Udkast til lovforslag er 
udarbejdet inden udgangen af 
året, samfundsøkonomisk 
redegørelse ligger i et udkast 
3) BLST har ikke deltaget i 
arbejdet i de internationale fora, 
arbejdet med den 

100% opfyldt Opfyldt 
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samfundsøkonomiske 
redegørelse er ikke gået i gang 

Resultatkrav 2.3.2  
For at sikre, at 
Ballastvandkonventionen er 
implementeret i dansk 
lovgivning medio 2011, skal der 
i 2009 udarbejdes en 
projektbeskrivelse for opgaven  

1) Projektbeskrivelse med 
tilhørende projektgruppe er 
godkendt internt i styrelsen 
2) Der forligger en ikke-
godkendt projektbeskrivelse 
3) Der ligger et foreløbigt 
projektforslag til løsning af 
opgaven 

100% opfyldt Opfyldt 

Resultatkrav 2.4.1.1  
By- og Landskabsstyrelsens 
centrale del sikrer en god 
processtyring og 
tilrettelæggelse af opgaven via 
projektlederskab. Redskaber er 
bl.a. statusseminar samt 
løbende information 

1) Der afholdes et 
midtvejsseminar medio 2009 
samt skrives 2 artikler til Byplan 
i hhv. juni og december 
2) Midtvejsseminar viser, at 
tidsplanen har rykket sig, så 
slutdato er flyttet mere end 2 
mdr. 
3) Der afholdes ikke 
midtvejsseminar 

Seminaret er afholdt 
og der er udgivet 1 
artikel, 75% 
opfyldelse 

Opfyldt 

Resultatkrav 2.4.1.2  
De nye kommuneplaners data 
vedr. det åbne land er 
indarbejdet i PlansystemDK  

1) PlansystemDK er omlagt, og 
plandata vedr. det åbne land er 
ind indarbejdet 
2) PlansystemDK er omlagt 
med henblik på at indarbejde 
data om det åbne land. 
Systemet er testet. Data 
lægges ind primo 2010 
3) Omlægningen af 
PlansystemDK foretaget, men 
testningen af systemet udstår. 
Test og indlægning af data 
foretages primo 2010 
4) Kontrakt med konsulenter 
om omlægningen af 
PlansystemDK er underskrevet, 
men arbejdet er ikke påbegyndt

Forventes afsluttet i 
april 2010, 50% 
opfyldelse 

Delvist opfyldt 

Resultatkrav 2.4.2.1  
Der gennemføres supplerende 
screening af fem statslige 
arealer med henblik på bedste 
placering af testvindmøller på 
op til 250 meters højde samt 
udarbejdes en rapport herom 
inden udgangen af januar 2009 

1) I 2009 er der gennemført 
screening af fem statslige 
arealer og udarbejdet rapport 
2) I 2009 er der gennemført 
screening af fire statslige 
arealer og udarbejdet rapport 
3) I 2009 er der gennemført fire 
screeninger og rapporten er 
under udarbejdelse  

100% opfyldt Opfyldt 

Resultatkrav 2.4.2.2  
Der gennemføres en total 
screening af statslige arealer 
med henblik på placering af 
testvindmøller 

1) I 2009 er der gennemført 
screening af statens arealer 
med henblik på placering af 
vindmøller 
2) Screening er gennemført for 
halvdelen af statens arealer   
3) Der er ikke gennemført en 
yderligere screening end i 
resultatmål 2.4.2.1 

100% opfyldt Opfyldt 
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Resultatkrav 2.4.2.3 
Fremdriften i kommunernes 
plangrundlag for udskiftning af 
gamle landbaserede møller 
samt opstilling af nye møller 
opgøres hver 2. mdr. frem til 
medio 2009 

1) Fremdriften opgøres hver 2. 
mdr. frem til og med 1.juni 2009
2) Fremdriften opgøres i alt 2 
gange inden medio 2009 
3) Fremdriften opgøres ikke i 
2009 

100% opfyldt Opfyldt 

Produkt/Opgave 3 
Information og service til 
borgere og virksomheder 

      

Resultatkrav 3.1.1 
Samarbejdsformen med 
dialogforum omkring natur og 
biodiversitet evalueres i 2009 

1, Der er foretaget en 
evaluering af dialogfora med 
eksterne samarbejdspartere 
2, Der er ikke foretaget en 
evaluering 

100% opfyldt Opfyldt 

Resultatkrav 3.2.1. A + B 
Hjemmesidens Indhold 

1) 12 krav opfyldt                         
2) 5 krav opfyldt                           
3) 3 krav opfyldt            

12 krav opfyldt Opfyldt 

Resultatkrav 3.2.1.C  
BLST foretager mindst hvert 
andet år brugerundersøgelse af 
den oplevede kvalitet af 
hjemmesiden. Senest i 2010 

1) Brugertilfredsheds-
undersøgelse for hjemmeside 
er foretaget inden udgangen af 
2010 
2) Der er ikke gennemført en 
brugertilfredshedsundersøgelse 
inden udgangen af 2010 

100% opfyldt Opfyldt 

Resultatkrav 3.2.1. D 
www.blst.dk tildeles fire net-
kroner af "bedst på nettet". 

1) 4 netkroner 
2) 3 netkroner 
3) < 3 netkroner            

4 netkroner Opfyldt 

Resultatkrav 3.2.1 E 
Sagsbehandling 

1) Stikprøvekontrol på iii og iv 
viser, at målene overholdes  
2) Stikprøvekontrol på iii og iv 
viser, at 80% af målene 
overholdes 
3) Stikprøvekontrol på iii og iv 
viser, at mindre en 80% af 
målene overholdes 

Vurderes efter bedste 
evne 100% opfyldt 

Opfyldt 

3.2.2 A-D Telefonsamtaler 1) 4 RK opfyldt 
2) 3 RK opfyldt 
3) 2 RK opfyldt 
4) 1 RK opfyldt 
5) 0 resultatkrav opfyldt 

Vurderes efter bedste 
evne 100% opfyldt 

Opfyldt 

Resultatkrav 3.3.1  
By- og Landskabsstyrelsen 
afholder 2 autorisationskurser 
for rottebekæmpere  

1) Der afholdes 1-2 
autorisationskurser for 
rottebekæmpere, hvis der er 
tilmeldinger nok  
2) Der er ikke afholdt op til 2 
kurser, selvom der var 
tilmeldinger nok 

100% opfyldt Opfyldt 

Resultatkrav 3.3.2 2.  
By- og Landskabsstyrelsen 
opdaterer løbende 
hjemmesiden med relevante 
oplysninger om rotter, 
bekæmpelse af dem samt 
kommunernes indsats. 
Informationen er rettet mod 
hhv. borgere, kommuner og 

1) Hjemmesiden opdateres min. 
En gang årligt 
2) Hjemmesiden er ikke 
opdateret i 2009 

100% opfyldt Opfyldt 
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rottebekæmpere  
Derudover udsendes 
”nyhedsbrevet” med aktuelle 
nyheder, statistik mm. til 
kommuner og rottebekæmpere 
min. to gange årligt 
Resultatkrav 3.3.3 3.  
By- og Landskabsstyrelsen 
offentliggør hvert år 
badevandskort der viser hvor 
det er godt af bade, og hvor der 
er badeforbud  

1) Hjemmeside med 
badevandsoplysninger er 
opdateret inden badesæson 
2) Hjemmeside med 
badevandskort er ikke 
opdateret i 2009 

100% opfyldt Opfyldt 

Resultatkrav 3.3.4 4. 
Miljøcentrenes afgørelser er 
tilgængelige på internettet som 
en del af afgørelsesnettet. 
Afgørelsesnettet fungerer inden 
udgangen af 2009 

1) Afgørelser kan læses på 
afgørelsesnettet på internettet 
inden udgangen af 2009  
2) Der er indgået kontrakt med 
konsulent som skal sikre, at 
afgørelsesnettet kommer på 
internettet 
3) Der er ikke indgået kontrakt 
vedr. afgørelsesnettet 

Afgørelsesnettet skal 
i udbud inden der kan 
indgås kontrakt, -
25% opfyldt 

Ikke opfyldt 

Produkt/Opgave 4 
Administrationsgrundlag 

      

Resultatkrav 4.1.1 
Høringsbemærkninger til 1. 
generations vandplaner er 
behandlet i 2009 

1) Høringsbemærkninger til 
vandplaner er behandlet i 2009
2) Høringsbemærkninger er 
ikke behandlet i 2009 

Sendt i høring 14 jan. 
2010, -25% opfyldt 

Ikke opfyldt 

Resultatkrav 4.1.2 
Høringsbemærkninger til 1. 
generations naturplaner er 
behandlet i 2009 

1) Høringsbemærkninger til 
naturplaner er behandlet i 2009
2) Høringsbemærkninger er 
ikke behandlet i 2009 

Sendt i høring 14 jan. 
2010, -25% opfyldt 

Ikke opfyldt 

Resultatkrav 4.2.1 
Overvågningen udføres i 
henhold til aftale med 
Miljøovervågningsse-kretariatet  

1) Opgaven udføres i henhold 
til aftale med 
Miljøovervågningssekretariatet 
2) 75% af aftalen med 
Miljøovervågningssekretariatet 
er overholdt 
3) 60% af aftalen med 
Miljøovervågningssekretariatet 
er overholdt 

100% opfyldt Opfyldt 

Resultatkrav 4.3.1  
2.212 km2 er færdigkortlagt 
ved udgangen af 2009 

1) 2.212 km2 er færdigkortlangt
2) 1.900 km2 er færdigkortlagt 
3) 1.700 km2 er færdigkortlagt 

76% af målet er nået, 
svarende til ca. 1700 
km2,  
-25% opfyldt 

Ikke opfyldt 

Resultatkrav 4.3.2  
1.274 km2 nye områder er 
påbegyndt ved udgangen af 
2009 

1) 1.274 km2 nye områder er 
påbegyndt 
2) 900 km2 nye områder er 
påbegyndt 
3) 700 km2 nye områder er 
påbegyndt 

100% Opfyldt Opfyldt 

Resultatkrav 4.4.1 
Vandløbsregulativer - 75% af 
sagerne afgøres inden for 12 
uger 

1) 75% af sagerne afgøres 
inden 12 uger 
2) 75% af sagerne afgøres 
inden 16 uger 
3) 50% af sagerne afgøres 
inden 12 uger 

Min 75 % af sagerne 
afgøres inden for 12 
uger 

Opfyldt 
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Resultatkrav 4.5.1.1  
Der er gennemført en 
brugertilfredshedsundersøgelse 
blandt kommunerne. 
Undersøgelsen skal vise hvad 
kommunerne forventer af By- 
og Landskabsstyrelsen 

1) Der er gennemført en 
brugertilfredshedsundersøgelse 
blandt kommuner  
2) Brugertilfredsheds-
undersøgelse blandt kommuner 
er i gang men ikke afsluttet  
3) Brugertilfredsheds-
undersøgelse blandt kommuner 
er planlagt men ikke igangsat  

Brugerundersøgelsen 
er udskudt til foråret 
2010, -25% opfyldt 

Ikke opfyldt 

Resultatkrav 4.5.1.2  
En evaluering i det statslige 
kontaktnet viser, at de statslige 
myndigheder oplever By- og 
Landskabsstyrelsens 
sagsbehandling som ensartet, 
effektiv og troværdig 

1) Brugertilfredsheds-
undersøgelse i det statslige 
kontaktnet viser, at 90% i af 
dem i netværket der har svaret 
oplever sagsbehandlingen som 
ensartet, effektiv og troværdig 
2) 
Brugertilfredshedsundersøgelse 
i det statslige kontaktnetværk 
viser, at 50% af dem i 
netværket der har svaret 
oplever sagsbehandlingen som 
ensartet, effektiv og troværdig 
3) 
Brugertilfredshedsundersøgelse 
i det statslige kontaktnetværk 
viser, at min. 25% af dem i 
netværket der har svaret 
oplever sagsbehandlingen som 
ensartet, effektiv og troværdig 
4) 
Brugertilfredshedsundersøgelse 
i det statslige kontaktnetværk 
viser, at under 25% af dem i 
netværket der har svaret ikke 
oplever sagsbehandlingen som 
ensartet, effektiv og troværdig 

Brugerundersøgelsen 
er udskudt til foråret 
2010, -25% opfyldt 

Ikke opfyldt 

Resultatkrav 4.5.2.1 
Ophævelse af 
beskyttelseslinier - 90% af 
forespørgsler fra kommuner 
vedr. kommune- og lokalplaner 
er afgjort inden 4 uger 

1) 90% er afgjort inden 4 uger     
2) 90% er afgjort inden 5 uger     
3) 75% er afgjort inden 4 uger 

Min 90 % af sagerne 
afgøres inden for 4 
uger 

Opfyldt 

Resultatkrav 4.5.2.2  
75% af VVM-sagerne vedr. kap 
5 virksomheder indgået efter 1. 
januar er afsluttet inden et år 

1) 75% er afsluttet inden et år     
2) 70% er afsluttet inden et år     
3) 50% er afsluttet inden et år 

50% afsluttet inden 1 
år, 50% opfyldelse 

Delvist opfyldt 

Resultatkrav 4.5.2.3  
Screening - 80% af 
screeningssagerne er afgjort 
indenfor 8 uger 

1) 80% er afgjort inden 8 uger     
2) 80% er afgjort inden 10 uger   
3) 45% er afgjort inden 8 uger 

Min 80% er afgjort 
inden 8 uger 

Opfyldt 

Resultatkrav 4.5.2.4 
Husdyrbrugsager - Der udtages 
80-100 sager til kontrol 

Der udtages 80-100 sager til 
kontrol 

100% opfyldt Opfyldt 

Resultatkrav 4.5.3 
Vindmøllesekretariat 

Inden udgangen af 2009 er der 
foretaget en 
spørgeskemaundersøgelse 

100% opfyldt Opfyldt 
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Produkt/Opgave 5 
Myndighedsudøvelse 

      

Resultatkrav 5.1.1  
Samlet tilsyn er gennemført for 
samtlige virksomheder med 
udgangen af 2009. Hvor dette 
ikke nås, skal der som 
minimum være aflagt et til-
synsbesøg, men ikke 
nødvendigvis samlet tilsyn. 
Status opgøres 1. juni 2009 
samt med udgangen af 2009.  

1) Samlet tilsyn er gennemført 
for samtlige virksomheder med 
udgangen af 2009, status 
opgøres ved udgangen af 2009
2) De virksomheder der ikke 
har fået et samlet tilsyn, har 
fået min. et tilsynsbesøg (ikke 
samlet)  
3) Max. 10% af virksomhederne 
har ikke fået mindst et tilsyn 
(ikke samlet) 
4) Mere end 10% af 
virksomhederne har ikke fået et 
tilsyn (ikke samlet) 

Max. 10% af 
virksomhederne har 
ikke fået mindst et 
tilsyn (ikke samlet) 
-25% opfyldt 

Ikke opfyldt 

Resultatkrav 5.1.2  
Der er ingen udestående 
revurderinger af 
miljøgodkendelser efter IPPC 
direktivet ved udgangen af 
2009. 

1) Der er ingen udestående 
revurderinger af 
miljøgodkendelser efter IPPC 
direktivet ved udgangen af 
2009 
2) Der er udestående 
revurderinger af 
miljøgodkendelser efter IPPC 
direktivet ved udgangen af 
2009 

100% opfyldt Opfyldt 

Resultatkrav 5.1.3 
Sagsbehandlingen af 
ansøgninger om 
miljøgodkendelser, 
koordinering af godkendelser af 
sikkerhedsdokumenter på 
risikoområdet samt 
tillægsgodkendelser er 
tilrettelagt således, at antallet af 
sager ved udgangen af 2009 
ikke overstiger sagsmængden 
pr. 1. januar 2008.  

1) Sagsbeholdningen overstiger 
ikke beholdning pr. 1. jan. 
2008. 
For godkendelser af 
sikkerhedsdokumenter på 
risikoområdet gælder dette, 
hvor øvrige myndigheder 
overholder 
sagsbehandlingstiden  
2) Ultimo 2009 er 
sagsbeholdningen steget med 
10% i forhold til primo 2009 
For godkendelser af 
sikkerhedsdokumenter på 
risikoområdet gælder dette, 
hvor øvrige myndigheder 
overholder 
sagsbehandlingstiden 
3) Ultimo 2009 er 
sagsbeholdningen steget med 
30% i forhold til primo 2009 
For godkendelser af 
sikkerhedsdokumenter på 
risikoområdet gælder dette, 
hvor øvrige myndigheder 
overholder 
sagsbehandlingstiden 

Ultimo 2009 er 
sagsbeholdningen 
steget med 10% i 
forhold til primo 2009, 
50% opfyldt 

Delvist opfyldt 

Resultatkrav 5.2.1.  
Samlet tilsyn er gennemført for 
samtlige 
affaldshåndteringsanlæg med 
udgangen af 2009. Hvor dette 

1) Samlet tilsyn er gennemført 
for samtlige anlæg med 
udgangen af 2009, status 
opgøres ved udgangen af 2009
2) De anlæg der ikke har fået et 

Max. 10% anlæg har 
ikke fået mindst et 
tilsyn (ikke samlet),  
-25% opfyldt 

Ikke opfyldt 
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ikke nås, skal der som 
minimum være aflagt et 
tilsynsbesøg, men ikke 
nødvendigvis samlet tilsyn. 
Dele af det samlede tilsyn kan 
udsættes til 2010. Status 
opgøres med udgangen af 
2009 

samlet tilsyn, har fået min. et 
tilsynsbesøg (ikke samlet)  
3) Max. 10% anlæg har ikke 
fået mindst et tilsyn (ikke 
samlet) 
4) Mere end 10% anlæg har 
ikke fået et tilsyn (ikke samlet) 

Resultatkrav 5.2.2 
Godkendelse af 
overgangsplaner for 
deponeringspladser er alle 
gennemført inden udgangen af 
2009, hvor store investeringer 
er afhængige af godkendelser. 
Øvrige godkendelser af 
overgangsplaner, herunder for 
spulefelter, skal være 
gennemført inden udgangen af 
2010. 

1) Godkendelse af 
overgangsplaner for 
deponeringspladser er alle 
gennemført inden udgangen af 
2009, hvor store investeringer 
er afhængige af godkendelser. 
2) Der udestår godkendelser af 
overgangsplaner, hvor store 
investeringer er afhængige af 
godkendelsen 

100% opfyldt Opfyldt 

Resultatkrav 5.2.3  
Årlig gennemgang af 
kommuners egenkontrol samt 
tilsynsresultater 
(spildevandsprøver) for 
samtlige rensningsanlæg.  

1) Årlig gennemgang af 
kommunernes egenkontrol 
samt tilsynsresultater.  
2) Max. 10% af kommunernes 
egenkontrol og tilsynsresultater 
er ikke gennemgået 
3) Max 20% af kommunernes 
egenkontrol og tilsynsresultater 
er ikke gennemgået 
4) Over 30% af kommunernes 
egenkontrol og tilsynsresultater 
er ikke gennemgået 

Max 20% af 
kommunernes 
egenkontrol og 
tilsynsresultater er 
ikke gennemgået, 
50% opfyldt 

Delvist opfyldt 

Resultatkrav 5.2.4  
Derudover foretages der fysisk 
tilsyn for hvert rensningsanlæg 
hvert 3. år. 

1) Der er foretaget et fysisk 
tilsyn hvert 3. år.  Med 
udgangen af 2009 er 1/3 tilsyn 
gennemført 
2) Der er foretaget et fysisk 
tilsyn hvert 3. år.  Med 
udgangen af 2009 er 1/4 tilsyn 
gennemført 
3) Der er foretaget et fysisk 
tilsyn hvert 3. år.  Med 
udgangen af 2009 er 1/9tilsyn 
gennemført 

100% opfyldt Opfyldt 

Resultatkrav 5.3.1 
Klitfredningssager - 75% af 
sagerne afgøres inden for 20 
uger 

1) Min. 75% af 
klitfredningssagerne er afgjort 
inden for 20 uger 
2) Min. 80% af sagerne er 
afgjort inden for 30 uger 
3) Min. 50% af sagerne er 
afgjort inden for 20 uger 
4) Max. 50% af sagerne har en 
sagsbehandlingstid på mere 
end 30 uger 

Min. 75% af sagerne 
afgøres inden 20 
uger  

Opfyldt 
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Resultatkrav 5.3.2 
Strandbeskyttelsessager - 75% 
af sagerne afgøres inden for 20 
uger 

1) Min. 75% af 
strandbeskyttelsessagerne er 
afgjort inden for 20 uger 
2) Min. 80% af sagerne er 
afgjort inden for 30 uger 
3) Min. 50% af sagerne er 
afgjort inden for 20 uger 
4) Max. 50% af sagerne har en 
sagsbehandlingstid på mere 
end 30 uger 

Min. 75% af sagerne 
afgøres inden 20 
uger  

Opfyldt 

Resultatkrav 5.4.1 
Klaptilladelser: 90% af sagerne 
afgøres indenfor 3 måneder 

1) 90% af sagerne afgøres 
inden 3 mdr. 
2) 85% af sagerne afgøres 
inden 3 mdr. 
3) 75% af sagerne afgøres 
inden 3 mdr. 

90% af sagerne 
afgøres inden 3 mdr. 

Opfyldt 

Produktområde 6 Information 
til borgere og virksomheder 

      

Resultatkrav 6.1.1 
Sagsbehandling 

1) Stikprøvekontrol på iii og iv 
viser, at målene overholdes  
2) Stikprøvekontrol på iii og iv 
viser, at 80% af målene 
overholdes 
3) Stikprøvekontrol på iii og iv 
viser, at mindre en 80% af 
målene overholdes 

100% opfyldt Opfyldt 

Resultatkrav 6.1.2 A-D 
Telefonsamtaler 

1) 4 RK opfyldt 
2) 3 RK opfyldt 
3) 2 RK opfyldt 
4) 1 RK opfyldt 
5) 0 RK opfyldt 

100% opfyldt Opfyldt 

Resultatkrav 6.2.1  
De 7 miljøcentre er certificeret 
efter Kvalitetsstyringsloven 
med udgangen af 2009  

1) Ved udgangen af 2009 er de 
7 miljøcentre certificeret efter 
kvalitetsstyringsloven  
2) Ved udgangen af 2009 er de 
7 miljøcentre ikke certificeret 
efter kvalitetsstyringsloven  

100% opfyldt Opfyldt 
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Indtægtsdækket virksomhed 
 
Tabel 14: Akkumuleret resultat for indtægtsdækket virksomhed 
Mio.kr. 2008 2009
Akkumuleret omkostningsbaseret 
resultat  0,0 0,3
 
BLST har fra finansåret 2009 fået hjemmel til at have indtægtsdækket virksomhed. Den 
indtægtsdækkede virksomhed udøver serviceopgaver for eksterne parter i Roskilde og Århus 
miljøcentre.  
 
 
Gebyrfinansieret virksomhed 
 
Tabel 15: Oversigt over gebyrordninger 

Årets resultat   
Gebyrordning 

2005 2006 2007 2008 2009 I alt 
Virksomhedsgebyr     -5,1 -14,9 -15,7 -35,7 
Grundvandskortlægning     -0,2 52,2 22,5 74,5 

 
Virksomhedsgebyr - Gebyret for godkendelse og tilsyn med virksomheder opkræves efter en fastsat 
timetakst, jf. Bekendtgørelse om brugerbetaling for godkendelse og tilsyn efter lov om 
miljøbeskyttelse og lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug. Opgaven er ikke fuld 
omkostningsdækket, idet taksten for 2009 var 278,74 kr. pr time, hvilket svarer til ca. 58% af 
omkostningerne. 
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Tilskudsfinansierede aktiviteter 
 
Tabel 17A: Oversigt over tilskudsfinansierede aktiviteter (23.41.01.97) 

Ordning 
Overført 

overskud fra 
tidligere år 

Årets 
tilskud 

Årets 
udgifter 

Årets 
resultat  

Overskud til 
videreførelse 

Fonde -0,5 12,2 12,4 -0,2 -0,6
Nordisk 
Ministerråd  

0,1 5,0 3,5 1,4 1,4

EU og 
kommuner 

1,3 0,1 0,0 0,1 1,4

I alt 0,9 17,2 15,9 1,3 2,2
 Afrundingsdifference    
      

Tabel 17B: Oversigt over tilskudsfinansierede aktiviteter (23.41.10.97) 

Ordning 
Overført 

overskud fra 
tidligere år 

Årets 
tilskud 

Årets 
udgifter 

Årets 
resultat 

Overskud til 
videreførelse 

EU-projekter -0,7 1,6 3,4 -1,8 -2,5

I alt -0,7 1,6 3,4 -1,8 -2,5
      
Årets resultat påvirkes af at der er tale om flerårige projekter, hvor indtægten/tilskuddet først 
kommer det følgende år. 

 
 
Tabel 21: Oversigt over igangværende anlægsprojekter (mio. kr.) 

Igangværende 
anlægsprojekter 

Byggestart Forventet 
afslutning 

Årets udgift Forventet 
totaludgift 

DIADEM* 2009 2015 0,2 2,4 
 
*DIADEM er et udviklings projekt som indeholder datamodeller og services, således at de relevante data fra 
Plansystemet kan anvendes. Projektet udføres i samarbejde med Erhvervs og Byggestyrelsen. 
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Bilag 2.a: Grønt regnskab for 2009 – BLST og SNS 
 
Særlige indsatsområder i 2009 
For Skov- og Naturstyrelsen og By- og Landskabsstyrelsen i Haraldsgade var der følgende 
indsatsområder i 2009: 
 

1. Analyse af besparelsespotentialer ved udskiftning eller renovering af eksisterende 
ventilationsanlæg i kantine og mødelokaler (Penthouse). 

2. Undersøge mulighederne for energibesparelser ved optimering af lysanlæg og lysstyring i 
Haraldshus. 

3. Undersøge mulighederne for energibesparelser ved tidsstyring på kaffemaskiner i 
Haraldshus. 

4. Etablering af Energiteam. 
5. Videokonferencer benyttes individuelt og i grupper af medarbejdere og ledelse ved møder 

på tværs af BLST og ved samarbejde med eksterne parter, så rejseaktivitet begrænses. 
 
Ad 1. Ventilationsanlægget i kantine og Penthouse er blevet gennemgået ved konsulent og 
besparelsespotentialer beskrevet. Udskiftning af ventilationsanlæg i kantine og mødelokaler 
(Penthouse) i Haraldsgade er indstillet til investeringsplan for energiinvesteringer i Miljøministeriet 
2010. Finansiering afventer beslutning i SCK og KCL.  
 
Ad 2. Indsatsen er ikke gennemført i 2009. Er videreført til Handlingsplan for 2010. 
 
Ad 3. Kaffeautomaterne har en energisparefunktion indbygget, der sænker temperaturen på 
varmtvandsbeholderen og samtidig sikrer tilstrækkelig køling af kaffeprodukterne. Alle 
kaffeautomater i Haraldsgade er sat på energisparefunktion mellem kl. 19.00 og kl. 07.00 i hverdage 
og i hele tidsrummet fra fredag kl. 19.00 til mandag kl. 07.00. 
 
Ad 4. For at sikre ensretning og størst mulig effekt af energitiltag er der etableret et Energiteam i 
SNS, der koordinerer indsatser på energiområdet både centralt og decentralt. Energiteamet arbejder 
sammen med energiansvarlige på lokalenhederne samt BLST og andre, hvor det er relevant.  
 
Ad 5. 31 brugere er nu tilsluttet videokonferencer i BLST Haraldsgade. Ugentlige 
orienteringsmøder afholdes af Direktionen med deltagelse af alle centerdirektører. 
Videoudstyr er installeret i møderum 3.22, 3.108 samt hos Direktør Niels Christensen til ugentlige 
videomøder med centerdirektører. Desuden er bærbar PC udstyret til videokonferencer, som kan 
benyttes uafhængigt af møderum. Der er udarbejdet enkle illustrerede instruktioner i installation og 
brug af videoprogrammet. Vejledning i brug af udstyret gennemføres efter behov. 
 
Udvikling i forbrug 2009  
I tabellen nedenfor ses udviklingen i forbruget af el (inkl. servere), klimakorrigeret varme, vand, 
transport og papir.  
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Udviklingen i forbrug ses i forhold til index året 2008, da dette år udgør baseline for målet 
om 20 % energireduktion i Miljøministeriet i årene 2009-2013. 

 
I tabel nedenfor ses udviklingen i forbruget af el (ekskl. servere), klimakorrigeret varme, vand, 
transport og papir.  
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Udviklingen i forbrug ses i forhold til index året 2008, da dette år udgør baseline for målet 
om 20 % energireduktion i Miljøministeriet i årene 2009-2013. 

 
Resumé af udvikling i forbrug fra 2008 til 2009 
Samlet set vurderes miljøpræstationerne i 2009 at være tilfredsstillende. Forbruget af varme og vand 
er på niveau med 2008, og forbruget af papir, affald og brændstof er faldet fra 2008 til 2009.  
 
Elforbruget er samlet set steget, med hhv. 3,5 % (inkl. servere) og 6,5 % (ekskl. servere). Dette skal 
dog ses i lyset af, at der er kommet flere årsværk til styrelserne i 2009. Ses der på nøgletal, er 
elforbruget per m2 på niveau med 2008, og per årsværk er det faldet med 10 % i forhold til 2008. 
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Data for 2009 
 

SNS/BLST 2007 2008 2009 Ændring i % fra 2008 
Antal ansatte      

Ansatte pr. 31.12 i året 254 284 327 15,2% 

Areal - m2      

Haraldsgade/Vermundsgade      

Opvarmet areal 10.843 11.024 11.386 3,3% 

Brutto 12.804 12.985 13.347 2,8% 

Energiforbrug total      

Energiforbrug, MWh – målt      

Fjernvarme 673 699 690 -1,3% 

El, total inkl. kantine og server 981 1.023 1.059 3,5% 

El, server 0 310 299 -3,5% 

El, kantine 61 62 57 -8,5% 

El, ekskl. server 981 713 760 6,5% 

El, ekskl. kantine 920 961 1002 4,3% 

Energiforbrug, MWh – korrigeret      

Fjernvarme 794 835 833 -0,3% 

Nøgletal(kWh/m2)      
Fjernvarme, korrigeret 73 76 73 -3,5% 

El 77 79 79 0,7% 

Nøgletal(kWh/åv)      

Fjernvarme, korrigeret 3.132 2.946 2.551 -13,4% 

El 3.871 3.609 3.243 -10,1% 

Vandforbrug total      
Vandforbrug, m3 1.852 1.811 1.813 0,1% 

Nøgletal (m3/åv) 7,3 6,4 5,6   

Papirforbrug      

Forbrug, antal A4 ark (1000) 2.887 2.740 2.612 -4,7% 

Forbrug, antal A3 ark (1000)   49   

Samlet forbrug i kg   14.569   

Nøgletal, A4 ark/åv (1000) 11,4 9,7 8,0 -17,2% 

Nøgletal (A3 og A4) kg/åv   44,6   

Affaldsmængder      

Affaldsfraktioner (tons)      

Papir 6 10 8 -24,4% 

Makulator  1,9    

Glas      

Elektronisk affald 0,4 0,9 0,5 -41,8% 

Farligt affald      

Andet affald, brændbart 9 4,3 1,1 -74,2% 

Brændstofforbrug      

Brændstofforbrug, tjenestebiler (L)      

   diesel  6.409 7.087 10,6% 

   benzin  412 363 -11,9% 

Brændstofforbrug, egne biler (L)      

Kørsel i egne biler (km)  190.489 177.893 -6,6% 

Brændstofforbrug, egne biler (L) 0 14.110 13.177 -6,6% 

Brændstofforbrug, taxikørsel (L)      
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Diesel  11.237 11.237 0,0% 

Brændstofforbrug, Indenrigs fly (L)      
Jetfuel  8.544 7.323 -14,3% 

Brændstofforbrug samlet (MWh)      
samlet (MWh)  392,7 379,0 -3,5% 

 
Værdien af årets indsats  
 

Værdien af årets indsats       

  
Værdi af indsats 
2009-priser Årets udvikling (enheder) Årets merforbrug i kr. 

Forbrugsområde       
Varmeforbrug - målt (kr/MWh) 646,65 -9 -5.820

Elforbrug uden severrum (kr/kWh) 1,77 46.646 82.563

Elforbrug alene på severrum (kr/KWh) 1,77 -11.000 -19.470

Vandforbrug (kr/m3) 46,19 2 92

Papirforbrug (kr/A4ark) 0,043 -128.380 -5.520

Total     51.846

Værdi af miljøbesparelser i 2009. Alle priser er københavner priser og angivet uden moms.  
 



 

Bilag 2.b: Grønt regnskab for 2009 - Miljøcentre 

 
Grønt regnskab 2009 - 
Miljøcentrene                   
Ejendomme Roskilde Nykøbing Odense Faaborg Ribe Ringkøbing Aalborg Århus Samlet forbrug 
Areal - m2 4903 1347 4405 290 2584 1871 2643 3342 21.385
Antal ansatte - pr. 31.12 i året 114 48 86 6 68 58 70 96 546
El                   
El (MWh) 141 70  It. 8 115 60 134  It. 528
Ændring i procent fra 2008 18,7 % -15,7 %   -22,6 % -3,1 % -1,3 % -6,4 %     
Nøgletal (kWh/åv) 1239 1458   1252 1704 1033 1914     
Nøgletal (kWh/m2) 29 52   10 45 32 51     
Varme                   
Varme - målt (MWh)  It. 150  It.   224 244 193 393 1204
Varme - korrigeret (MWh)   70     115 281 222 452 1140
Ændring i procent fra 2008 (korr.)   17,9 %     3,7 % -9,6 % -6,2 % -2,7 %   
Nøgletal (kWh/åv)   3594     3816 4844 3171 4704   
Nøgletal (kWh/m2)   128     100 150 84 135   
Vand                   
Vand (m3)  It. 280  It. 35 404 252 615 791 2377
Ændring i procent fra 2008   -25 %   -38 % 7 % -7 % 16 % 99 %   
Nøgletal (m3/åv)   6   6 6 4 9 8   
Papir                   
Indkøb papir (A4ark - 1000) 661 300 357 24 270 250 290 485 2636
Ændring i procent fra 2008 51,1 % 50,0 % 18,9 %   -23,4 % 0,0 % 0,5 % 30,6 %   
Nøgletal (A4ark/åv - 1000) 6 10 4 1 8 4 4 5   

 
It. = Ikke tilgængelige data. Data kan først indhentes senere på året.
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Transport - overvågning, Miljøcentre 2007 2008 2009 Ændring i % ifht. 2008 

Brændstofforbrug, overvågning          
Kørsel i tjenestebiler         

Dieselbiler (L) 103.559 99.108 107.541 8,5 %

Benzinbiler (L) 25.795 20.570 10.459 -49,2 %

Skibe (diesel) (L) 169.753 170.684 185.738 8,8 %

Øvrig diesel (påhængsmotorer, generator mv.) (L) 3.407 5.409 3.365 -37,8 %

Øvrig benzin (påhængsmotorer, generator mv.) (L)     7.048   
Kørsel i egen bil          

Kørsel i egne biler (km)   562.491 575.722  2,4 %

Brændstofforbrug, egne biler (L) 0 41.666 42.646   
Flyrejser, indenrigs         

Flyrejser, brændstofforbrug (L)   16.830,7 16.434,3  -2,4 %
Brændstof total (L)         

Diesel 276.719 275.201 296.644 7,8 %

Benzin 25.795 20.570 17.507 -14,9 %

Blandet 0 41.666 42.646 2,4 %

Jetfuel   16.831 16.434 -2,4 %
Brændstof total (MWH)         

Tjenestebiler og skibe 3.001,9 2.939,2 3.125,8 6,3 %

Egen bil   397,9 407,3 2,4 %

Indenrigs flyrejser   153,2 149,6 -2,4 %

Totalt brændstofforbrug 3.001,9 3.490,3 3.682,6 5,5 %

Elforbrug, overvågning         
El, miljøskibe (kWh) 28.357 20.838 26.048 25,0 %
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