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1 Påtegning af det samlede regnskab
1.1 Omfattede hovedkonti
Årsrapporten omfatter de hovedkonti på finansloven, som Danmarks Meteorologiske
Institut, CVR nr. 1815 9104 er ansvarlig for:
29.31.01 Danmarks Meteorologiske Institut (Driftsbevilling) – virksomhedsbærende hovedkonto
29.31.02 Tilskud til internationale organisationer (Reservationsbevilling)
29.31.03 ICAO1-aktiviteter i Grønland (anden bevilling)
29.31.04 Danmarks Meteorologiske Institut, indtægter (anden bevilling)
29.31.06 ICAO-aktiviteter i Grønland (reservationsbevilling)
herunder de regnskabsmæssige forklaringer for samtlige hovedkonti under
§29.31 Meteorologi, som skal tilgå Rigsrevisionen i forbindelse med bevillingskontrollen
for 2014.

1.2 Påtegning
Det tilkendegives hermed:
1. at årsrapporten er rigtig, dvs. at årsrapporten ikke indeholder væsentlige fejlinformationer eller udeladelser, herunder at målopstillingen og målrapporteringen i årsrapporten er fyldestgørende
2. at de dispositioner, som er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med meddelte
bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis, og
3. at der er etableret forretningsgange, der sikrer en økonomisk hensigtsmæssig forvaltning af de midler
og ved driften af de institutioner, der er omfattet af årsrapporten.

København d. 6. marts 2015

København d. 12. marts 2015

Marianne Thyrring

Thomas Egebo

Direktør

Departementschef

1

ICAO: International Civil Aviation Organization
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2 Beretning
2.1 Præsentation af virksomheden
Danmarks Meteorologiske Institut, DMI, er et institut i Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. DMI, er den
statslige myndighed for varsling, viden og data om vejr, hav og klima. Dette er myndighedsopgaver, som
udgør et fundament for samfundsøkonomisk planlægning og for varetagelse af betydelige sikkerhedsinteresser for borgere og infrastruktur i Danmark og Grønland.
Beslutninger om sikkerhed og større investeringer i samfund og erhvervsliv er afhængige af, at der løbende tilvejebringes målrettet viden om vejr, hav og klima med henblik på at estimere risici, effekter og konsekvenser. DMI’s samfundsbetjening, herunder DMI’s udvikling af værktøjer til beslutningsstøtte, udvirkes
i samspil mellem borgere, offentlige- og private sektorer og internationale samarbejdsparter.
DMI’s kompetencer indenfor vejr, hav og klima er centrale for udvikling af Danmarks klima-, energi- og
bygningspolitik, transportpolitik samt som beslutningsstøtte vedrørende udviklingen i Arktis.
2.1.1 Vision og mission
I 2014 har DMI gennem et større strategiprojekt fornyet virksomhedens vision, mission, organisationsstruktur og strategiske målsætninger samt fastlagt strategier for organisationens opfyldelse af disse nye
mål.
DMI’s mission er herefter:
Vi skaber og formidler troværdig viden om vejr, klima og hav til gavn for samfundet
I tilknytning til DMI’s nye mission lyder instituttets nye vision:
Vi er et meteorologisk institut i verdensklasse. Vi hjælper borgere, myndigheder og
virksomheder med at omsætte viden til sikkerhed og vækst
DMI's mission og vision sammenfatter således instituttets ambition om, (i) at være myndighed og videncenter indenfor vejr, klima og hav i Danmark, (ii) at være en attraktiv samarbejdspartner inden for vejr,
klima og hav – både nationalt og internationalt, (iii) at fremme vækst ved at stille data til rådighed og rådgive virksomheder om nye innovative måder at anvende dem på, (iiii) at have en sammenhængende og
fremtidssikret infrastruktur og teknologi, som effektivt understøtter DMI’s virke, og endelig (iiiii) at have
en organisering, kompetenceudvikling og ledelse, der sikrer optimale rammer for en effektiv udførelse af
DMI’s opgaver.
I forlængelse af fastlæggelsen af DMI’s nye strategi har DMI i efteråret 2014 gennemført en organisationsændring. Fornyelsen af organisationsstrukturen vil fra 1. januar 2015 sikre, at DMI kan gennemføre sin
samlede strategi. Instituttet er organiseret i en funktionsbestemt struktur med et antal faglige afdelinger,
der arbejder sammen om at tilvejebringe DMI’s samlede portefølje af ydelser.
2.1.2 Opgaver
DMI’s vigtigste fagområder er vejr, klima og hav og omfatter varsler, udsigter og briefinger til sikring af
menneskeliv og materielle værdier, serviceydelser til økonomisk og miljømæssig planlægning, forskning
og udvikling, indsamling af målinger, behandling og lagring af data, samt udarbejdelse af modeller af atmosfæren, klimasystemet og havet.
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DMI varetager Danmarks repræsentation i FN’s særorganisation for meteorologi, World Meteorological
Organization (WMO), den internationale Group on Earth Observations (GEO), det mellemstatslige klimapanel IPCC, den europæiske meteorologiske satellitorganisation, EUMETSAT, og i det europæiske meteorologiske regnecenter for mellemfristede vejrprognoser, ECMWF.
DMI har en årlig omsætning på knap 300 millioner kroner og omfatter godt 300 årsværk. DMI’s faglige
dækningsområde indebærer, at DMI har medarbejdere og teknisk udstyr i såvel Danmark som Grønland.
Langt hovedparten er dog tilknyttet DMI’s hovedkontor på Lyngbyvej i København.
DMI har indgået resultatkontrakt med Klima-, Energi- og Bygningsministeriets departement for 2014.

2.2 Virksomhedens omfang
Hovedparten af DMI’s aktiviteter ligger inden for instituttets driftsbevilling, hvor der i alt er udgifter for
286 mio. kr. og indtægter for 145 mio. kr.
Det bemærkes, at de to hovedkonti vedr. ICAO-aktiviteter (ICAO: International Civil Aviation Organization)
på Grønland er indarbejdet i DMI’s driftsbevilling på FL15 med eget delregnskab.
Tabel 1. Virksomhedens samlede aktivitet
HovedBevillingstype
/Underkonto
Driftsbevilling

Regnskab
286,3
-145,4
205,3
-63,4
56,4
-57,4
24,6
-24,6
55,0
-25,1

ICAO-aktiviteter i Grønland

Udgifter
Udgifter
Indtægter
Udgifter
Indtægter

35,9
1,4
-1,4
16,5
-16,5

35,9
1,7
-1,3
17,4
-17,3

DMI, indtægter

Indtægter

-7,0

-6,5

I alt

29.31.01.10.

Almindelig virksomhed

29.31.01.90.

Indtægtsdækket virksomhed

29.31.01.95.

Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed
I alt

29.31.02.
29.31.06.

Anden bevilling

Bevilling
298,1
-155,9
204,3
-62,1
64,5
-64,5
29,3
-29,3
53,8
-24,9

29.31.01.

Administrerede
ordninger
Reservationsbevilling

(Mio. kr.)
Udgifter
Indtægter
Udgifter
Indtægter
Udgifter
Indtægter
Udgifter
Indtægter
Udgifter
Indtægter

29.31.03.
29.31.04.

Tilskud til internationale organisationer
ICAO-aktiviteter i Grønland
(anlægsakt.)

2.3 Årets faglige resultater
2014 har været et begivenhedsrigt år for DMI og bød på en række væsentlige resultater for instituttet.
På det operationelle område tog DMI initiativ til at tilpasse DMI’s varsler til i højere grad at imødekomme
samfundets behov for mere detaljeret viden om de farlige vejrsituationer som f.eks. skybrud, der i fremtiden vil optræde oftere i takt med klimaets forandring. Konkret overgik DMI fra at udsende varsler på regionsniveau til at udsende varsler på kommuneniveau.
Et yderligere initiativ til forbedring af DMI’s service var operationaliseringen af DMI’s nye vejrmodel
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HARMONIE, der er udviklet i samarbejde med internationale samarbejdspartnere, og som giver mulighed
for en mere detaljeret forudsigelse af vejret end hidtil.
2014 blev desuden året, hvor der blev truffet en række væsentlige beslutninger om investeringer, der vil
få betydning for kvaliteten af DMI’s services i mange år fremover.
For det første underskrev den danske klima-, energi- og bygningsminister og den islandske miljøminister i
november 2014 en politisk hensigtserklæring om tættere forskningsmæssigt og operationelt samarbejde
på vejr-, klima- og havområdet, herunder navnlig udvikling af nye metoder til forudsigelse af farligt vejr. I
forlængelse af den politiske hensigtserklæring, og DMI’s nye strategiske ambition om at spille en aktiv
rolle i nationale og internationale partnerskaber, indgik DMI en aftale med det islandske meteorologiske
institut (IMO), der indebærer, at DMI’s kommende supercomputer placeres i IMO’s lokaliteter på Island.
IMO vil varetage den daglige driftsovervågning af supercomputeren, mens DMI vil levere prognosedata til
IMO for området omkring Island. Supercomputeren vil blive installeret i slutningen af 2015 og forventes
taget i brug i 1. kvartal 2016.
For det andet opnåedes Folketingets tilslutning til, at instituttet ved EUMETSAT’s rådsmøde i november
2014 kunne tilslutte sig EUMETSAT’s nye satellitprogram EPS-SG. De nye satellitter vil komme i drift fra
2021 og vil være et meget væsentligt input til forbedring af DMI’s fremtidige vejrmodeller og vejrudsigter.
Projektets samlede budget er på 3.323 mio. euro, og Danmarks bidrag til projektet udgør i alt ca. 460 mio.
kr. fordelt over den samlede programperiode 2015-2045.
For det tredje operationaliserede DMI en del af den viden om Arktisk og Grønland, som er oparbejdet
igennem forskellige forskningsaktiviteter over de sidste par år. Til brug for bl.a. styrkelse af sejladssikkerheden ved Grønland, begyndte DMI således at udarbejde daglige udsigter 7 dage frem i tiden for 3D havstrøm, havis, temperatur og saltindhold, samt bølger i Arktis, der løbende korrigeres med overflademålinger fra satellit, suppleret med en reanalyse af forholdene i de sidste 10 år. Samtidig har DMI haft en særdeles høj succesrate på forskningsprojekter i Arktis.
I efteråret 2014 var departementet og DMI vært for FN’s klimapanel IPCC’s 40. møde, der resulterede i
vedtagelsen af synteserapporten for klimapanelets 5. hovedrapportserie. Den vil udgøre det autoritative,
faktuelle grundlag for FN-forhandlingerne om en global klimaaftale fra 2015. DMI var ansvarlig for den
praktiske afvikling af arrangementet, hvori der deltog ca. 500 eksperter fra hele verden. Arrangementet
var en spændende logistisk udfordring, som blev løst i tæt samarbejde med resten af Klima-, Energi- og
Bygningsministeriets koncern. Kommunikationsmæssigt var IPCC-mødet også en spændende opgave, og
DMI bidrog aktivt til formidling af indholdet i de nye klimarapporter.
På de indre linjer var 2014 præget af et strategiprojekt, der i første halvår stillede skarpt på tre centrale
strategiske spørgsmål; hvor står DMI i dag, hvor vil DMI gerne hen, og hvordan kommer DMI derhen?
Projektet ledte frem til en ny vision og mission samt 5 strategiske pejlemærker, der nu udgør DMI’s strategiske grundlag. I andet halvår startede implementeringen af strategien, der bl.a. indebar en større tilpasning af DMI’s organisation. Den nye organisation er udformet efter et værdikædeprincip, således at de
enkelte afdelinger varetager afgrænsede dele af DMI’s ”produktion” for så at viderelevere afdelingens
delproduktion til den næste afdeling i værdikæden. Den nye organisering forudsætter derved betydeligt
samarbejde på tværs af organisationen. Evnen til at samarbejde og prioritere projekter og ressourcer på
tværs af organisationen vil således have stort fokus i 2015.
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2.4 Årets økonomiske resultat
DMI’s økonomiske hoved- og nøgletal for 2014 for instituttets driftsbevilling fremgår af Tabel 2.
Tabel 2. Virksomhedens økonomiske hoved- og nøgletal (29.31.01)
Hovedtal
(mio. kr.)
Resultatopgørelse
Ordinære driftsindtægter
- Heraf indtægtsført bevilling
- Heraf eksterne indtægter
Ordinære driftsomkostninger
- Heraf løn (personaleomkostninger)
- Heraf af- og nedskrivninger
- Heraf øvrige omkostninger
Resultat af ordinær drift
Resultat før finansielle poster
Årets resultat (-/overskud, +/underskud)

2012

2013

2014

-273,8
-150,4
-123,4
306,0
180,3
22,6
103,1
32,3
-1,2
3,1

-257,4
-145,9
-111,5
279,6
171,0
24,0
84,6
22,2
-11,6
-8,5

-249,1
-142,2
-106,9
278,4
160,1
16,9
101,4
29,3
-3,7
-1,3

Balance
Anlægsaktiver
Omsætningsaktiver
Egenkapital
Langfristet gæld
Kortfristet gæld

66,8
61,2
7,1
61,5
65,2

51,9
59,6
15,6
53,4
62,9

41,5
94,7
16,9
45,2
98,8

Lånerammen
Træk på lånerammen (FF4)

84,5
66,8

120,5
51,9

120,5
41,5

Finansielle nøgletal
Udnyttelsesgrad af lånerammen i %
Negativ udsvingsrate
Overskudsgrad i %
Bevillingsandel i %

79,1
0,37
-1,1
54,9

43,1
2,00
3,3
56,7

34,4
2,25
0,5
57,1

360,4
508,6
0,7
113,6
123,8
183,3

340,5
509,5
0,7
108,8
110,4
173,5

326,2
498,2
0,7
108,0
105,0
162,5

Personaleoplysninger
Antal årsværk
Årsværkspris 1.000 kr.
Lønomkostningsandel
Lønsumsloft (inkl. videreførsel)
Lønforbrug under lønsumsloft
Lønforbrug i alt (inkl. IV og TF)

Note: Tallene fra 2012 er ikke helt sammenlignelige med 2013 og 2014, da DMI fra 2013 skiftede princip for fordeling af administrative omkostninger mellem instituttets forskellige forretningsområder. Før 2013 anvendte DMI et bruttoprincip, hvor de øvrige
delregnskaber ”købte” ydelser hos den almindelige virksomhed. Herved blev både indtægter og udgifter højere. Fra og med 2013
omposteres de administrative ydelser mellem delregnskaber, således at det samlede niveau for indtægter og udgifter ikke påvirkes
heraf.
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Det samlede resultat for 2014 blev et overskud på 1,3 mio. kr., hvoraf 1,0 mio. kr. kan henføres til DMI’s
indtægtsdækkede virksomhed. DMI kom ud med et overskud på lønsumsloftet på 4,6 mio. kr., hvoraf 1,6
mio. kr. skal bruges til at inddække et merforbrug fra 2012.
Det økonomiske resultat er fremkommet via en meget tæt økonomistyring, hvor fokus ud over opgaveløsningen har været på overholdelsen af tre interne nøgletal, nemlig samlet overskud/balance, overholdelse af lønsumsloftet og overskud på den indtægtsdækkede virksomhed. Det må siges at være lykkedes
fuldt ud. DMI er hermed også kommet ud med en rigtig flot prognosepræcision i forhold til det udarbejdede grundbudget og prognoser i løbet af 2014.
De ordinære driftsindtægter i 2014 er faldet med 8,3 mio. kr. i forhold til 2013. Faldet kan dels henføres til
et fald i bevillingen, dels til faldende indtægter fra salg af DMI’s ydelser og fra tilskudsfinansierede aktiviteter.
Posten ordinære driftsomkostninger ligger i 2014 på niveau med 2013. Der er imidlertid store afvigelser
på de underliggende omkostningstyper. DMI’s lønomkostninger og antallet af årsværk er faldet i 2014
som følge af en tilpasningsrunde i efteråret 2013, som først slog fuldt igennem i 2014. Endvidere har
overdragelse af opgaver til Kastrup Lufthavn medført afskedigelse af 3 tjenestemænd. De samlede personaleomkostninger er således faldet med 10,9 mio. kr. i 2014.
Vedrørende øvrige driftsomkostninger er der en stigning på 16,8 mio. kr. Det skyldes bl.a., at der er hensat
3,1 mio. kr. til fratrædelsesordningen for ovennævnte tjenestemænd, og at DMI har afholdt udgifter for 5
mio. kr. i forbindelse med FN’s klimapanels (IPCC) topmøde i København. Afskrivningerne i 2014 er faldet
med 7,1 mio. kr., hvilket kan henføres til, at de sidste afskrivninger på DMI’s supercomputer fandt sted
ultimo 2013.

Kommentarer til finansielle nøgletal
Udnyttelsesgrad af lånerammen
Med en reel udnyttelse af lånerammen på 34,4 pct. svarende til værdien af DMI’s anlægsaktiver ultimo
2014 i forhold til lånerammen fremgår det, at DMI i de senere år har haltet lidt bagefter med genanskaffelser af anlægsaktiver, som er ved at være udtjent. Fx ophørte afskrivningerne på DMI’s supercomputer i
2013, men den er stadig i drift.
DMI står dog over for store investeringer i 2015-2017, idet der både forestår udbud af ny supercomputer
og 3 vejrradarer. Den samlede anskaffelsesværdi hertil anslås at ligge i størrelsesordenen 80-85 mio. kr.,
og trækket på lånerammen vil derfor stige betydeligt i de kommende år.
Negativ udsvingsrate
DMI’s egenkapital udgør 16,9 mio. kr. Heraf udgør det akkumulerede overskud 11,7 mio. kr. og startkapitalen udgør 5,2 mio. kr. Hermed har DMI en udsvingsrate på 2,25, og der er således en pæn margin i forhold til udsvingsgrænsen for et akkumuleret underskud. Den negative udsvingsrate har været jævnt stigende i 2013 og 2014, da der har været overskud disse to år.
Overskudsgrad
DMI har i 2014 en overskudgrad på 0,5 %. Det er udtryk for, at instituttet stort set har udnyttet sit økonomiske råderum. Det fremgår af Tabel 2, at dette nøgletal i perioden 2012-2014 svinger forholdsvis tæt
omkring 0, hvilket indikerer, at DMI løbende anvender sin fulde bevilling.
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Bevillingsandel
DMI’s bevilling har i de senere år udgjort en meget stabil andel af de samlede indtægter på 55-57 pct. Der
er dog en lidt stigende tendens i bevillingsandelen, hvilket indikerer, at instituttets eksterne finansiering
er faldet lidt. I 2014 finansierede DMI 43 pct. af sine omkostninger med eksterne indtægter, og der er
således en relativt stor afhængighed af eksterne indtægter, hvilket kan være en udfordring i forbindelse
med budgettering og økonomisk planlægning.

2.5 Opgaver og ressourcer
2.5.1 Opgaver og ressourcer: Skematisk oversigt
I Tabel 3 ses DMI’s indtægter og omkostninger fordelt på de hovedformål, der er specificeret på Finanslov
2014.
I 2014 anvendte DMI 79,6 mio. kr. på ”generel ledelse og administration” svarende til 28 % af de samlede
omkostninger.
Opgaven ”sikring af menneskeliv og materielle værdier” omfatter varsler, udsigter og briefinger. I oversigten er denne opgave slået sammen med ”Økonomisk og miljømæssig planlægning”, som omfatter generelle serviceydelser, fx DMI’s hjemmeside og specialudsigter, og DMI’s indtægtsdækkede virksomhed.
Omkostningerne til disse to områder udgjorde 116,5 mio. kr. i 2014. Med indtægter på 114,3 mio. kr. bidrager disse områder med knapt 80 % af DMI’s samlede indtægter. Det er også hovedsagelig her DMI’s
samlede overskud i 2014 skal findes.
Opgaven ”videnberedskab” omfatter forskningsaktiviteter, herunder den tilskudsfinansierede forskningsvirksomhed. På området har der været omkostninger for 30,7 mio. kr. og indtægter for 24,3 mio. kr. i
2014.
Opgaven ”vedligeholdelse og drift af meteorologiske basisaktiviteter” vedrører målinger, modeller inden
for meteorologi, klimatologi og oceanografi samt databehandling. Området udgør DMI’s største faglige
basisområde med omkostninger for 59,5 mio. kr. i 2014 svarende til 21 % af de samlede omkostninger.
Tabel 3. Sammenfatning af økonomi for virksomhedens opgaver
Opgave
(Beløb i mio. kr.)
0. Generel ledelse og administration

Indtægtsført
bevilling *)
-79,3

Øvrige
indtægter
-0,3

1. Sikring af menneskeliv og materielle
værdier og
2. Økonomisk og miljømæssig planlægning

-3,3

-114,3

116,5

-1,0

79%

3. Videnberedskab

-6,6

-24,3

30,7

-0,2

17%

-53,0

-6,5

59,5

-0,1

4%

-142,2

-145,4

286,3

-1,3

100%

4. Vedligeholdelse og drift af meteorologiske basisaktiviteter
I alt

OmkostAndel af
ninger
Overskud årets overskud
79,6
0,0
0%

*) DMI’s indtægtsførte bevilling er ikke øremærket til instituttets opgaver. Den er derfor fordelt relativt med udgangspunkt i omkostningerne på
de enkelte områder.
Note: DMI er undervejs med at ændre hovedformålene på finansloven og kan derfor ikke opgøre indtægter og udgifter på de eksisterende
formål. Tabellen er lavet via en bro mellem de nye hovedaktiviteter og den eksisterende formålsopdeling. To af de nuværende formål (1 og 2) er
slået sammen for at give det bedste billede ud fra den nye opgørelsesmetode.
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2.6 Målrapportering
2.6.1 Målrapportering 1 del: Oversigt over årets resultatopfyldelse
Nedenstående Tabel 4 resumerer opfyldelsen af resultatkontrakten for 2014. For en detaljeret
beskrivelse af de enkelte resultatmål, beskrivelse af resultatkrav og den tilhørende pointberegning henvises til Bilag 4.6, samt resultatkontrakten, der f.eks. kan findes på dmi.dk under afsnittet om DMI. For
hvert enkelt mål er det opnåede resultat anført og den tilhørende opfyldelsesgrad sammenholdt med
pointtildelingen ved fuld opfyldelse.
Rigsrevisionen fremførte i sine revisionsbemærkninger til årsrapporten for 2013, at det ville være hensigtsmæssigt at udvide opgørelsen af resultatopfyldelse med økonomiske nøgletal. DMI er i princippet
enig i dette; men det er endnu ikke lykkedes at gøre dette på en koncis og entydig måde.
Tabel 4. Oversigt over årets resultatopfyldelse
Opgaver
Opnåede Resultater
Forskningskoordination
A1
DMI’s forskning
Understøttelse af regeringens klimapolitik
A2
Information om FN’s Klimapanel (IPCC)
Det internationale engagement
A3
IPCC mødets logistik
Betjening af departement og minister
A4
Orientering af departementet om ny
klimaforskning
A5
Bidrag til interne og tværministerielle
arbejdsgrupper.
Forretningskritiske DMI-projekter
A6
Ny strategi
A7
Projekt Sund økonomi
DMI’s kerneydelser
B1
Varsler for farligt vejr.
B2
Vejrudsigter – almen, civil luftfart og militæret.
B3
Almenhedens vurdering af DMI’s service
B4
Prognosenøjagtighed – vejrudsigter og varsler
B5
Benchmark mod de øvrige nordiske landes byvejr
Grønland og Arktis
B6
Meteorologisk betjening af Grønland
God økonomistyring
B7
Prognosepræcision
God forvaltningsskik – korrekte sager
C1
Høj kvalitet i departementssager
Risikostyring
C2
Systematisk, dokumenteret og ensartet
risikostyring
God økonomistyring
C3
Revisionsbemærkninger fra Rigsrevisionen
Energieffektivisering
C4
KEBMIN prioriterer energieffektivisering i sine bygninger højt
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Grad af målopfyldelse

Opfyldt

5/5

Opfyldt

5/5

Opfyldt

6/6

Delvist opfyldt

4/5

Opfyldt

4/4

Opfyldt
Delvist opfyldt

5/5
4/7

Delvist opfyldt
Delvist opfyldt
Delvist opfyldt
Delvist opfyldt
Ikke opfyldt

5/7
2/6
3/5
4/7
0/4

Delvist opfyldt

2/4

Delvist opfyldt

7/8

Delvist opfyldt

3/4

Opfyldt

3/3

Opfyldt

3/3

Opfyldt

2/2

Strategisk it-samarbejde
C5
Koncernfælles it-strategi og itsikkerhedspolitik
Total

Opfyldt

2/2
69/92 (75 %)
2

Generelt viser opgørelsen, at størstedelen af målene er opfyldte, dog ligger enkelte resultater en del under målet eller er slet ikke opfyldte. Det samlede resultat blev 69 point ud af 92 mulige, hvilket giver en
opfyldelsesgrad på 75 procent. Dette kan dels sammenholdes med resultaterne fra 2012 og 2013, der var
på 78 og 67 procent, og dels sammenholdes med, at en række af kravene i kontrakten er skærpet i forhold
til foregående år.
2.6.2 Målrapportering 2. del: Uddybende analyser og vurderinger
DMI har i samarbejde med departementet udvalgt en række mål, som dels knytter sig til væsentlige dele
af DMI’s kerneforretning, dels omfatter aktiviteter, som har haft særlig bevågenhed i 2014.
2.6.2.1 Varsler af farligt vejr og vejrudsigter
Målet for DMI’s varsling af farligt vejr, fx orkan, skybrud og stormflod blev kun delvis nået i 2014, men der
er tale om en kvalitetsforbedring af varslerne i forhold til 2013. Kvalitetsindekset for 2014 er opgjort til 83,
mens målet er 86. I 2013 blev kvalitetsindekset til sammenligning opgjort til 78. Til beregning af Kvalitetsindekset, som tager hensyn til klimatologisk sjældne hændelser, bliver varslerne inddelt i fire kategorier:
korrekte varsler, falske alarmer, uvarslede hændelser og korrekte negative hændelser. Årsagen til, at DMI
ikke nåede målet i fuldt omfang, var primært, at enkelte sjældne vejrsituationer ikke blev varslet helt korrekt, herunder i særlig grad stormen Alexander.
DMI har i 2014 arbejdet på at forbedre kvaliteten af varslerne og levere en mere målrettet varsling til brugerne. Fra midten af 2014 begyndte DMI at udsende varsler for farligt vejr for den enkelte kommune i
stedet for på regionsbasis. Med den nye, mere detaljerede service får DMI's meteorologer nu mulighed
for mere præcist at formidle deres tolkning af vejret til danskerne. Danskerne har således mulighed for
mere præcist at få den information om fx skybrud og voldsomme storme, de efterspørger og har behov
for, ligesom kommunerne får et langt bedre redskab til at planlægge beredskabet for forskellige vejrsituationer. Samtidigt har DMI indført et nyt beslutningsstøttesystem. Systemet gør det lettere for meteorologerne at foretage en hurtig og samlet vurdering af en række datakilder, som DMI’s varslinger baseres på.
Dermed blev beslutningsgrundlaget forbedret og arbejdsprocessen effektiviseret.
Kvaliteten af de almindelige vejrudsigter er steget en smule i forhold til 2013, men målet for 2014 er kun
delvis opfyldt. Resultatet for 2014 endte med et kvalitetsindeks på 81,8, hvilket giver delvis målopfyldelse.
Målet er helt opfyldt når indekset ligger over 83. Kvalitetsindekset udtrykker samlet kvaliteten af sigtbarhedsudsigter (Danmark og Grønland) samt temperatur- og nedbørsprognoser (Danmark). DMI udvikler i
samarbejde med de øvrige nordiske lande samt Estland og Letland et nyt fælles verifikationssystem. Systemet vil gøre det muligt for den enkelte meteorolog at vurdere kvaliteten af udsigten. Det er DMI’s forventning, at systemet, gennem læring og erfaringsopsamling, vil kunne medvirke til at minimere typiske
fejl og derved forbedre kvaliteten af vejrudsigterne fremadrettet.
2.6.2.2 Vejrprognoser for land, hav og by
Det er vigtigt, at DMI's vejrmodeller er kvalitetsmæssigt i front, således at DMI's udsigter og varsler baseres på det bedst mulige beslutningsgrundlag og muliggør en stigende automatisk fremstilling af DMI's
ydelser.
2

I resultatkontrakt for 2014’s bilag 1 er pointsummen opgjort til 100, men den udgør reelt 92, som er det der fremgår af årsrapporten.
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Kvaliteten af DMI's vejrmodeller anvendt for Danmark, Færøerne og Grønland opgøres løbende og udtrykkes gennem et kvalitetsindeks. Samtidigt sammenlignes DMI’s vejrmodel med referencemodellen fra
det fælleseuropæiske meteorologiske center (ECMWF) i England, som almindeligvis betragtes som verdens bedste globale vejrmodel.
I 2014 var kvaliteten af DMI’s vejrmodel (indeks 112,2) konsekvent bedre end referencemodellen (indeks
110,9), men målet om at nå over et indeks på 113 blev ikke nået. Samlet set blev målet derfor kun delvist
opfyldt.
Der blev foretaget en række ændringer af DMI’s vejrmodel i 2014 med henblik på at forbedre kvaliteten af
prognoserne for såvel det danske som det grønlandske område. Ændringerne får fuld effekt i 2015, og
DMI forventer, at de vil foranledige en kvalitetsforbedring af prognoserne i 2015.
Et af DMI’s mest populære prognoseprodukter er ”byvejret”. Det er DMI’s ambition, at prognoserne for
temperatur, skydække, vind og nedbør skal have en højere kvalitet end dem, der leveres fra de meteorologiske institutter i Sverige og Norge. I 2014 blev dette mål samlet set ikke opfyldt.
DMI har iværksat en række tiltag med henblik på at forbedre kvaliteten af vejrprognoserne for danske
byer i 2015. Den forbedrede vejrmodel blev operationaliseret i sidste kvartal af 2014, og en foreløbig
analyse viser, at modellen leverer prognoser med en kvalitet fuldt på højde med alternativerne fra udlandet.
DMI producerer automatiske vejrudsigter for grønlandske byer. Ambitionen er også her, at DMI skal levere et produkt, som er bedre end tilsvarende produkter fra de meteorologiske institutter fra Norge og Sverige. Sammenligningen af prognoserne for fem udvalgte grønlandske byer, Nuuk, Qaqortoq, Sisimiut, Aasiaat og Ittoqqortoormiit, viser, at DMI er bedst, når det gælder temperaturprognoser, men ikke er bedst
når det gælder vindprognoserne
Målet er derfor delvist opfyldt, men der er også på dette område foretaget en række forbedringer, specielt med sigte på at forbedre vindprognoserne i 2015. Endvidere blev en ny vejrmodel taget i anvendelse
for det sydvestlige Grønland fra september 2014, hvilket allerede har påvirket kvaliteten positivt. Desuden har DMI i 2014 indført statistiske korrektioner af både temperatur- og vindprognoserne. Samlet set
forventer DMI, at ændringerne vil betyde en kvalitetsforbedring af prognoserne for de grønlandske byer i
2015.
2.6.2.3 Sund økonomi
DMI er kommet langt med projekt Sund Økonomi, og økonomistyring har generelt set fået et løft. Den
store indsats afspejles i årets resultat. DMI’s samlede resultat er et beskedent overskud, som både rummer forbedringer af det indtægtsdækkede område og fuld tilbagebetaling af gælden under lønsumsloftet.
Projekt Sund Økonomi har blandt andet indført en ny styringsmodel, som understøttes af budgetopfølgningen, ligesom der hver måned med udgangspunkt heri tilgår chefgruppen ledelsesinformation.
Enkelte delaktiviteter under projekt sund økonomi har taget længere tid end oprindeligt forventet, hvilket
er forklaringen på den delvise målopfyldelse.
I forlængelse af DMI’s strategiprojekt har DMI lavet om i sin organisationsstruktur med virkning fra 1. januar 2015. Det er planen at indføre en ny model for fordeling af løn og fællesomkostninger. Den nye model implementeres ultimo februar 2015, så den får effekt for hele 2015 regnskabet.
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Der har i hele 2014 været et stort ledelsesmæssigt fokus på at styre IV stramt samt på at følge op på budgetter og aktiviteter, og dette vil fortsætte i 2015, hvor der vil blive udarbejdet en ny og bedre dokumenteret prispolitik for den indtægtsdækkede virksomhed, som skal tænkes sammen med DMI’s nye strategi.
2.6.2.4 IPCC-plenarmødet
DMI var i 2014 vært for IPCC-plenarmødet, som blev afholdt den 27.-31. oktober i København. På mødet
lagde flere end 500 eksperter fra næsten alle klodens lande sidste hånd på den såkaldte synteserapport,
som afslutter den 5. rapportserie fra panelet. Som vært var DMI ansvarlig for mødets logistik, herunder
valg af mødested og den praktiske afvikling af mødet.
DMI’s aktiviteter forløb planmæssigt og inden for det budget, der blev forelagt i december 2013. DMI
nåede det opstillede mål.
Værtskabet har opnået god omtale og synlighed i medierne, og i forbindelse med selve mødet blev der fra
IPCC-sekretariatets side udtrykt stor tilfredshed med mødeafviklingen. Også fra de delegeredes side blev
der udtrykt ros og tilfredshed med mødets afvikling på områder som det praktiske og tekniske, forplejningen, og smilende og servicemindede hjælpere.

2.7 Redegørelse for reservation
DMI havde hverken reserveret bevilling primo eller ultimo 2014.

2.8 Forventninger til det kommende år.
Som anført har DMI i 2014 gennemført et større strategiprojekt med en tilhørende ændring af organisationen.
I 2015 vil der således være meget stærk fokus på at sikre, at strategien implementeres. Til at understøtte
dette er den nye strategi tydeligt afspejlet i såvel resultatkontrakten som i instituttets øvrige interne styring. Endvidere er der med forankring i direktion og chefgruppe etableret et projektråd, der løbende faciliterer den tværgående prioritering og opgaveløsning, som er central i den nye organisation.
Som eksempler på konkrete initiativer til opfølgning på strategien kan fremhæves, at DMI i 2015 skal påbegynde etableringen af et såkaldt advisory board, der skal fungere som en ekstern rådgiver og sparingspartner i forhold til DMI’s forsknings- og udviklingsaktiviteter. DMI skal iværksætte en styrkelse af instituttets it-arkitektur og it-sikkerhed, bringe data og viden i spil og aktivt arbejde for at løse sine opgaver i
samarbejde med eksterne partnere.
I forbindelse med organisationsændringen er der sket et generationsskifte i chef- og ledelsesgrupper. I
2015 vil der være fokus på god ledelse og lederudvikling med henblik på at sikre, at DMI’s nye strategi
bliver understøttet af en stærk ledelse, der formår at drive de forandringer, der følger af strategien.
2015 vil være præget af arbejdet med to meget store infrastrukturinvesteringer i henholdsvis vejrradarer
og en supercomputer. Begge dele er meget kritiske i forhold til at højne kvaliteten af DMI’s operationelle
og forskningsmæssige aktiviteter. DMI har således store forventninger til de kommende kvalitetsmæssige
forbedringer, som udskiftningen af disse infrastrukturelementer vil medføre.
Endelig vil der i 2015 være særligt fokus på DMI’s kommunikation. DMI vil i 2015 udarbejde og påbegynde
implementeringen af en kommunikationsstrategi med særskilte initiativer og handlingsplaner indenfor
presse, intern kommunikation og digital kommunikation, der skal sikre DMI en klar kommunikationsprofil i
forhold til borgere, presse, myndigheder m.v.
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3 Regnskab
3.1

Anvendte regnskabspraksis

DMI aflægger såvel omkostningsbaseret som udgiftsbaseret regnskab. Regnskabsaflæggelse sker i henhold til den gældende Regnskabsbekendtgørelse og retningslinjerne i Finansministeriets Økonomisk Administrative Vejledning (www.oav.dk).
Det omkostningsbaserede regnskab aflægges for DMI’s driftsbevilling, som i 2014 indgår i statsregnskabet
under § 29.31.01. Der aflægges udgiftsbaserede regnskaber for de øvrige paragraffer, som DMI er ansvarlig for under § 29.31.
Driftsbevillingen omfatter almindelig virksomhed, indtægtsdækket virksomhed og tilskudsfinansieret
forskningsvirksomhed. De øvrige paragraffer vedrører DMI’s tilskud til internationale organisationer,
ICAO-aktiviteter i Grønland samt diverse indtægter fra særtjenester i forbindelse med vejrudsigter og varsler og genudchartring af den helikopter, som DMI har lejet til havisrekognoscering i Narsarsuaq.
Data til udarbejdelse af regnskabet stammer fra Navision Stat og er afstemt med Statens Koncern System
og Statens Budgetsystem.
Saldi og summer i regnskabet er afrundet til mio. kr. med en decimal. Enkelte steder er afrundingen justeret op eller ned med 0,1 mio. kr., så de viste summeringer i regnskabstabellerne stemmer.
I resultatopgørelsen er udgiftsposter anført med positivt fortegn og indtægter med negativt fortegn. I
balancen er både aktiver og passiver anført som numeriske værdier.
3.1.1 Bemærkninger til og ændringer i regnskabspraksis
DMI har en varebeholdning af radiosonder, som der løbende bruges og sælges af. Beholdningen har hidtil
været registreret på finanskonto 61.50 Foretagne udlæg. Ultimo 2014 kunne beholdningen gøres op til en
værdi af 1,6 mio. kr. Beholdningen er med virkning af december 2014 klassificeret som en varebeholdning, der er bogført under standardkonto 60. Det samme gør sig i øvrigt gældende for nedbørmålere, som
DMI indkøber i henhold til en serviceaftale med Spildevandskomitéen til brug for videresalg til kommuner.
Disse havde hidtil været bogført på en finanskonto 61.55 med titlen Forudbetalte varer, men beholdningen ultimo 2014 på 0,3 mio. kr. er ligeledes overført til standardkonto 60.
DMI har i 2013 og 2014 anvendt en lønfordelingsmodel på projekter, hvor der automatisk indregnes lønudgifter ved at fordele den enkelte medarbejders månedsløn ud på den registrerede effektive arbejdstid.
Det betyder, at de bogførte timepriser bliver meget høje i måneder med fravær. Det betyder også, at
timeprisen fluktuerer meget fra måned til måned. Set over et helt år vil variationen i timepriserne dog
udligne sig. Når der afregnes projekter overfor tilskudsyder, fx på DMI’s tilskudsfinansierede forskningsvirksomhed (TF), anvendes der imidlertid kostpriser for de enkelte medarbejdere. Derved opstår der en
forskel på de bogførte TF-lønomkostninger og de faktisk afregnede lønomkostninger. En opgørelse af forskellen mellem de to metoder kan opgøres til ca. 0,8 mio. kr. i 2014-regnskabet.
DMI vil i 2015 implementere en ny omkostningsfordelingsmodel, som bygger på kostpriser på medarbejderniveau.
DMI havde ultimo 2013 bogført et forventet indtægtstab til medfinansiering på tilskudsfinansierede
forskningsaktiviteter på 1,4 mio. kr. på kontoen til skyldige periodeafgrænsningsposter. Det er ikke en
praksis, som DMI har videreført i 2014, og de 1,4 mio. kr. er tilbageført på de respektive projekter. Årets
resultat for 2014 er således forbedret med 1,4 mio. kr.
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3.2 Resultatopgørelse mv.
Tabel 5 viser DMI’s resultatopgørelse for 2014. Årets resultat blev et overskud på 1,3 mio. kr., som fordeler sig med 1,0 mio. kr. på indtægtsdækket virksomhed og 0,3 mio. kr. på almindelig virksomhed.
De ordinære driftsindtægter i 2014 er faldet med 8,3 mio. kr. i forhold til 2013. Faldet kan dels henføres til
et fald i bevillingen, dels til faldende indtægter fra salg af DMI’s ydelser og fra tilskudsfinansierede aktiviteter. DMI’s lønomkostninger er faldet i 2014 som følge af tilpasningsrunden i efteråret 2013, som først
slog fuldt igennem på lønsiden i 2014. Posten andre ordinære driftsomkostninger er steget en del som
følge af, at der er hensat 3,1 mio. kr. til fratrædelsesordning for tjenestemænd i forlængelse af DMI’s
overdragelse af opgaver til Kastrup Lufthavn. Det medførte opsigelse af nogle tjenestemænd, hvor der er
foretaget hensættelse til deres rådighedsløn.
DMI afholdt endvidere udgifter for 5 mio. kr. i forbindelse med FN’s klimapanels (IPCC) topmøde i København. Øvrige poster ligger i 2014 på niveau med 2013.
DMI forventer et underskud på 3,0 mio. kr. i 2015. Dette merforbrug er godkendt af Klima-, Energi- og
Bygningsministeriets departement, og det er indarbejdet i DMI’s grundbudget for 2015. Beløbet kan henføres til en indgået kontrakt med IMO (Islands Meteorologiske Institut) om placering og drift af en ny supercomputer på Island. DMI skal kompensere IMO for deres udgifter til udbyggelse af IT-infrastrukturen,
hvilket giver et øget behov for at afholde en række engangsudgifter i 2015 og 2016.
I Finanslov 2015 indgår ICAO-aktiviteter på Grønland i DMI’s driftsbevilling. For sammenlignelighedens
skyld er udgifter og indtægter vedrørende ICAO ikke med i de viste budgettal for 2015. Nettobevillingen
for ICAO-aktiviteterne er nul.
Tabel 5. Resultatopgørelse (§29.31.01)
Note
Ordinære driftsindtægter
Indtægtsført bevilling
Bevilling
Anvendt af tidligere års res.bevillinger
Reserveret af indeværende års bevilling
Indtægtsført bevilling i alt
Salg af vare- og tjenesteydelser
Tilskud til egen drift
Gebyrer
Ordinære driftsindtægter i alt

1

Ordinære driftsomkostninger
Ændring i lagre
Forbrugsomkostninger
Husleje
Forbrugsomkostninger i alt
Personaleomkostninger
Lønninger
Andre personaleomkostninger
Pension
Lønrefusion
Personaleomkostninger i alt
Af- og nedskrivninger
Andre ordinære driftsomkostninger
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2013

2014

Budget 2015

-145,9
0,0
0,0
-145,9
-75,5
-36,0
0,0
-257,4

-142,2
0,0
0,0
-142,2
-73,3
-33,6
0,0
-249,1

-140,4
0,0
0,0
-140,4
-71,4
-35,4
0,0
-247,2

0,0

0,0

0,5

19,9
19,9

21,0
21,0

20,5
21,0

151,1
1,9
23,3
-5,3
171,0
24,0
64,7

142,8
-0,6
22,7
-4,9
160,1
16,9
80,4

144,0
1,3
23,0
-4,7
163,6
13,3
81,8

Ordinære driftsomkostninger i alt

279,6

278,4

279,7

Resultat af ordinær drift

22,2

29,3

32,5

Andre driftsposter
Andre driftsindtægter
Andre driftsomkostninger
Resultat før finansielle poster

-39,8
6,0
-11,6

-38,5
5,5
-3,7

-37,5
5,2
0,2

Finansielle poster
Finansielle indtægter
Finansielle omkostninger
Resultat før ekstraordinære poster

0,0
3,1
-8,5

0,0
2,4
-1,3

0,0
2,8
3,0

Ekstraordinære poster
Ekstraordinære indtægter
Ekstraordinære omkostninger
Årets resultat

0,0
0,0
-8,5

0,0
0,0
-1,3

0,0
0,0
3,0

3.2.1 Resultatdisponering
Årets resultat er disponeret til overført overskud, som hermed forøges med 1,3 mio. kr. Det overførte
overskud udgør herefter 11,7 mio. kr.
Tabel 6. Resultatdisponering
Mio. kr.
Disponeret til bortfald
Disponeret til reserveret egenkapital (båndlagt)
Disponeret til udbytte til statskassen
Disponeret til overført overskud

-1,3

3.2.2 Forklaring af tilbageførte hensættelser og periodiseringsposter
DMI tilbageførte i 2014 hensættelser for 2,1 mio. kr. Heraf vedrørte 1,1 mio. kr. hensættelser til frivillige
fratrædelsesordninger, som var indgået i forlængelse af tilpasningsrunden i slutningen af 2013. 1,0 mio.
kr. vedrørte resultatløn vedrørende 2013, som først blev udmøntet i starten af 2014.
DMI havde ultimo 2013 bogført et forventet beløb til øget medfinansiering på tilskudsfinansierede forskningsaktiviteter på 1,4 mio. kr. på kontoen til skyldige periodeafgrænsningsposter. Beløbet er tilbageført i
2014, og denne praksis er ikke fortsat.
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3.3 Balancen
Tabel 7 viser DMI’s aktiver og passiver pr. 31. december 2014. Balancen udgjorde 165,2 mio. kr. mod
134,2 mio. kr. ultimo 2013. Stigningen kan især henføres til aktivposten ”tilgodehavender” og passivposten ”igangværende arbejder for fremmed regning”, som begge benyttes til registrering af aktiviteter i
forbindelse med DMI’s tilskudsfinansierede forskningsvirksomhed. Stigningen er udtryk for, at DMI var
involveret i flere og også større forskningsprojekter ved udgangen af 2014.
Tabel 7: Balancen
Note

Aktiver (mio. kr.)

2013

2014

Note

Anlægsaktiver
2

2013

2014

Immaterielle anlægsaktiver

5,2

5,2

Overført overskud

10,4

11,7

Egenkapital i alt

15,6

16,9

2,2

4,3

53,4

45,2

53,4

45,2

10,0

14,9

5,6

7,8

Skyldige feriepenge

24,1

19,7

Reserveret bevilling

0

0

19,4

55,5

3,9

0,9

Reguleret egenkapital (Startkapital)

Færdiggjorte udviklingsprojekter

13,1

11,8

Erhv. koncessioner, patenter m.v.

0,9

0,5

Reserveret egenkapital

2,8

3,2

Bortfald af årets resultat

16,8

15,5

Udviklingsprojekter under opførelse
Immaterielle anlægsaktiver i alt
3

Passiver (mio. kr.)
Egenkapital
Opskrivninger

Udbytte til staten

Materielle anlægsaktiver
Grunde, arealer og bygninger
Infrastruktur
Transportmateriel
Produktionsanlæg og maskiner

5,0

4,9

0

0

0,5

0,6

21,8

15,1

Inventar og IT-udstyr

6,1

2,4

Igangv. arbejder for egen regning

1,7

3,0

35,1

26,0

Materielle anlægsaktiver i alt

5

Hensatte forpligtelser
Langfristede gældsposter
FF4 Langfristet gæld
Donationer

Finansielle anlægsaktiver
Statsforskrivning
Øvrige finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
4

Prioritets gæld
5,2

5,2

0

0

5,2

5,2

57,1

46,7

Omsætningsaktiver
Varebeholdninger
Tilgodehavender
Periodeafgrænsningsposter
Værdipapirer

FF7 Finansieringskonto
Andre likvider

Langfristet gæld i alt
Kortfristede gældsposter

0

1,9

59,2

92,3

0,4

0,5

0

0

Likvide beholdninger
FF5 Uforrentet konto

Anden langfristet gæld

Leverandører af varer og tj.ydelser
Anden kortfristet gæld

Igangv. arb. for fremmed regning
4,8

5,4

12,6

18,3

0,1

0,1

Periodeafgrænsningsposter

Likvide beholdninger i alt

17,5

23,8

63,0

98,8

Omsætningsaktiver i alt

77,1

118,5

Gæld i alt

116,4

144,0

134,2

165,2

Passiver i alt

134,2

165,2

Aktiver i alt

Kortfristet gæld i alt

Se også Note 6 om eventualforpligtelser, der ikke er optaget på balancen

I modsat retning trækker, at værdien af DMI’s anlægsaktiver og den tilhørende langfristede gæld på FF4kontoen er faldet med 8-9 mio. kr. FF4-kontoen var ikke afstemt ved regnskabsårets lukning. Faldet er et
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udtryk for, at DMI i 2014 ikke helt fik rettet op på genanskaffelsen af anlægsaktiver, som blev udskudt i
2013.
Feriepengeforpligtelsen er faldet med 4,4 mio. kr. Heraf kan 1,6 mio. kr. henføres til afregning af feriepenge til ophørte medarbejdere, mens det øvrige fald er resultatet af en målrettet indsats for, at medarbejderne får afholdt deres ferie, og det faktum, at det samlede medarbejderantal er faldet.

3.4 Egenkapitalforklaring
DMI’s egenkapital ultimo 2014 fremgår af Tabel 8. Egenkapitalen udgør i alt 16,9 mio. kr. og består af
statsforskrivning på 5,2 mio. kr. og overført overskud på 11,7 mio. kr., heraf 1,3 mio. kr. fra overskuddet i
2014.
Tabel 8. Egenkapitalforklaring

Egenkapital primo R-året (mio. kr.)
Startkapital primo
+ Ændring i startkapital
Startkapital ultimo
Overført overskud primo
+ Primoregulering/flytning mellem bogføringskredse
+ Overført fra årets resultat
Overført overskud ultimo
Egenkapital ultimo

2013

2014

5,2

5,2

5,2

5,2

1,9

10,4

8,5
10,4
15,6

1,3
11,7
16,9

3.5 Likviditet og låneramme
DMI fulgte i løbet af 2014 op på saldoen på FF4-kontoen og foretog kvartalsvis de relevante likviditetsflytninger mellem FF4- og FF7-kontoen svarende til kvartalets nettobevægelser af anskaffelser og afskrivninger.
Da afskrivninger vedrørende 4. kvartal 2014 på DMI’s anlægsaktiver først blev foretaget i slutningen af
regnskabsperiode 12 kunne FF4-kontoen ikke afstemmes og likviditetsflytningen kunne ikke bogføres pr.
31.december 2014. Den bogførte saldo på FF4-kontoen er derfor 3,7 mio. kr. for høj.
Likviditetsflytningen vedrørende 4. kvartal 2014 fandt sted i februar 2015.
DMI’s låneramme udgjorde 120,5 mio. kr. på Finanslov 2014. Den bogførte værdi af DMI’s anlægsaktiver
udgjorde 41,5 mio. kr. ultimo 2014 svarede til udnyttelsesgrad på 34,4. Udnyttelsesgraden vil stige betydeligt i forbindelse med anskaffelsen af en ny supercomputer og en række vejrradarer.

Tabel 9. Udnyttelse af låneramme
Mio. kr.

2014

Sum af immaterielle og materielle anlægsaktiver
Låneramme på FL-2014
Udnyttelsesgrad i pct.

41,5
120,5
34,4

3.6 Opfølgning på lønsumsloft
På Finanslov 2014 havde DMI en lønsumsbevilling på 109,6 mio. kr.
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Under almindelig virksomhed havde DMI udgifter under lønsumsloftet på 105,0 mio. kr. Der var således et
mindreforbrug på 4,6 mio. kr. Da DMI ultimo 2013 havde en negativ lønsumsopsparing på 1,6 mio. kr.,
udgør den videreførte lønsumsopsparing ultimo 2014 3,0 mio. kr. DMI finder det meget tilfredsstillende,
at det hermed er lykkedes at få udlignet det merforbrug på lønsummen, der opstod tilbage i 2012.
Tabel 10. Opfølgning på lønsumsloft
Hovedkonto (mio. kr.)
Lønsumsloft FL14
Lønsumsloft inkl. TB/aktstykker
Lønforbrug under lønsumsloft
Difference (mindreforbrug)
Akk. opsparing ultimo 2013
Akk. opsparing ultimo 2014

§29.31.01
109,6
109,6
105,0
4,6
-1,6
3,0

DMI’s samlede personaleomkostninger udgjorde 163,2 mio. kr. i 2014, hvoraf der er overført 3,2 mio. kr.
til anlægsløn. 0,7 mio. kr. vedrørte ”Tilskud til personer” (fratrædelsesordning til tjenestemænd), som ikke
indgår i lønsumsrammen. DMI afholdt endvidere lønudgifter i relation til aktiviteter under indtægtsdækket virksomhed for 37,7 mio. kr. og i relation til tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed for 19,8 mio. kr.

3.7 Bevillingsregnskabet
DMI’s bevillingsregnskab for 2014 udviser et samlet overskud på 1,3 mio. kr. Resultatet dækker over, at
såvel udgifter som indtægter ligger 10-12 mio. kr. under det budgetterede på FL14. På udgiftssiden kan
differencen henføres til lavere lønomkostninger. På indtægtssiden blev budgettallet allerede nedjusteret
ved udarbejdelsen af grundbudgettet i slutningen af 2013. I forhold til grundbudgettet er der kun færre
indtægter for 2,3 mio. kr., som især kan henføres til de tilskudsfinansierede forskningsaktiviteter. Faldet i
TF-indtægter skyldes bl.a. at der i 2014 blev tilbageført 1,5 mio. kr., som var indtægtsført for meget i
2013-regnskabet.
Tabel 11. Bevillingsregnskab § 29.31.01
Mio. kr.
2013
Regnskab
Bevilling
(FL+TB)

2015 Bevilling3
(Budget)

2014
Regnskab

Difference

Nettoudgiftsbevilling
Nettoforbrug af reservation

145,9

142,2

142,2

0,0

140,4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Indtægter

151,3

155,9

145,4

10,5

157,0

Udgifter

288,7

298,1

286,3

11,8

300,4

-8,5

0,0

-1,3

1,3

3,0

Årets resultat

For 2015 budgetterer DMI med et merforbrug på 3,0 mio. kr. Dette merforbrug er godkendt af Klima-,
Energi- og Bygningsministeriets departement, og det er indarbejdet i DMI’s grundbudget for 2015.

3.8 Udgiftsbaserede hovedkonti
I Tabel 12 ses en oversigt over DMI’s udgiftsbaserede hovedkonti. Det fremgår, at der ikke er store afvigelser mellem bevilling og regnskab på de pågældende konti.
3

Ekskl. § 29.31.01.20. ICAO-aktiviteter i Grønland.
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Det bemærkes, at de to hovedkonti vedrørende ICAO-aktiviteter i Grønland (29.31.03 og 29.31.06) fra og
med Finanslov 2015 er indarbejdet i DMI’s driftsbevilling med eget delregnskab. Den omkostningsbaserede regnskabsstruktur er i bedre overensstemmelse med driften af ICAO-aktiviteten, idet der bl.a. indgår
anlægsanskaffelser og afskrivninger heri.
Tabel 12. DMI's udgiftsbaserede hovedkonti
Hovedkonto Navn
Bevillingstype
Mio. kr.
Tilskud til internationale organi29.31.02
Reservationsbevilling Udgifter
sationer
29.31.03 ICAO-aktiviteter i Grønland
Anden bevilling
Udgifter

35,9

35,9

16,5

17,5

Indtægter

-16,5

-17,3

Indtægter

-7,0

-6,5

1,4

1,7

-1,4

-1,3

29.31.04

DMI, indtægter

Anden bevilling

29.31.06

ICAO-aktiviteter i Grønland

Reservationsbevilling Udgifter
Indtægter
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Bevilling Regnskab

4

Bilag

4.1 Noter til resultatopgørelse og balance
4.1.1 Noter til resultatopgørelsen
Note 1. Nedskrivninger
DMI har i 2014 nedskrevet 4 anlægsaktiver for i alt 3,0 mio. kr. Heraf udgjorde det ene anlæg 1,5 mio. kr.
Tre af anlæggene var placeret i Grønland, hvor vejrforholdene har bidraget til hurtigere nedslidning end
oprindelig forudsat. Det fjerde nedskrevne anlæg er en vejrradar på Bornholm, hvor de oprindelige komponenter er skiftet gennem årene i forlængelse af de mange nedbrud, der har været på Bornholmsradaren.
4.1.2 Noter til balancen
Note 2. Immaterielle anlægsaktiver
Tabel 13. Immaterielle anlægsaktiver

Mio. kr.
Kostpris primo 2014
Primokorrektioner og flytning ml. bogføringskredse
Tilgang
Afgang
Kostpris pr. 31.12.2014
Akkumulerede afskrivninger
Akkumulerede nedskrivninger
Akkumulerede af- og nedskrivninger pr.
31.12.2014
Regnskabsmæssig værdi pr. 31.12.2014
Årets afskrivninger
Årets nedskrivninger
Årets af- og nedskrivninger
Afskrivningsperiode/år

Færdiggjorte udviklingsprojekter

8 år

Erhvervede koncessioner, patenter, licenser m.v.

I alt

38,9

4,4

43,3

0,0
2,8
0,0
41,7
-29,9
0,0

0,0
0,0
0,0
4,4
-3,9
0,0

0,0
2,8
0,0
46,1
-33,8
0,0

-29,9
11,8
-4,1
0,0
-4,1

-3,9
0,5
-0,4
0,0
-0,4

-33,8
12,3
-4,5
0,0
-4,5

3 år

Udviklingsprojekter under opførelse

Mio. kr.
Primosaldo pr. 1. januar 2014
Tilgang
Nedskrivninger
Overført til færdiggjorte udviklingsprojekter
Kostpris pr. 31.12.2014

2,8
3,2
0,0
-2,8
3,2
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Note 3. Materielle anlægsaktiver
Tabel 14 – Materielle anlægsaktiver

Mio. kr.
Kostpris primo 2014
Primokorrektioner og flytn. ml. bogføringskredse
Tilgang
Afgang
Kostpris pr. 31.12.2014
Akkumulerede afskrivninger
Akkumulerede nedskrivninger
Akkumulerede af- og nedskrivn. pr.
31.12.2014
Regnskabsmæssig værdi pr. 31.12.2014
Årets afskrivninger
Årets nedskrivninger
Årets af- og nedskrivninger
Afskrivningsperiode/år

8,4

104,2

2,0

Inventar
og ITudstyr i
øvrigt
19,6

0,0
0,0
0,0
8,4
-3,5
0,0

0,0
1,7
-7,2
98,7
-80,1
-3,5

0,0
0,3
-0,1
2,2
-1,6
0,0

0,0
0,0
0,0
19,6
-17,2
0,0

0,0
2,0
-7,3
128,9
-102,4
-3,5

-3,5
4,9
-0,1
0,0
-0,1
50 år

-83,6
15,1
-5,3
-3,0
-4,8
5-15 år

-1,6
0,6
-0,2
0,0
-0,1
5-8 år

-17,2
2,4
-3,7
0,0
-3,7
3 år

-105,9
23,0
-5,7
-3,0
-8,7

Grunde, ProduktionsTransportarealer og
anlæg og
materiel
bygninger
maskiner

I alt
134,2

Igangværende arbejder for egen
regning

Mio. kr.
Primosaldo pr. 1. januar 2014
Tilgang
Nedskrivninger
Overført til færdiggjorte udviklingsprojekter
Kostpris pr. 31.12.2014

1,7
1,8
0,0
-0,5
3,0

Note 4. Varebeholdninger.
DMI har i forbindelse med afslutningen af regnskabet for 2014 besluttet at overføre varebeholdninger af
radiosonder og regnvandsmålere til standardkonto 60, så de fremgår af regnskabet som varebeholdninger. Der henvises til afsnit 3.1.1 Bemærkninger til og ændringer i regnskabspraksis.
De to typer af varebeholdninger fordeler sig således på den samlede beholdning på 1,9 mio. kr.
Tabel 15.
Mio. kr.
1,6
0,3
1,9

Radiosonder
Nedbørmålere
Varebeholdning i alt

Note 5. Hensatte forpligtelser
Ultimo 2014 havde DMI hensatte forpligtelser for i alt 4,3 mio. kr. I tabel 16 ses en specifikation af beløbet.
Den største post på 3,1 mio. kr. vedrører hensættelse til rådighedsløn til tjenestemænd, der blev opsagt i
forlængelse af DMI’s overdragelse af opgaver til Kastrup Lufthavn.
Efter en gennemgang af DMI’s samlede tilgodehavender hos debitorer er der hensat 0,6 mio. kr. til imøSide 25

degåelse af tab. Der er hensat til tab på de ældste fordringer og ud fra DMI’s erfaringer med de pågældende kunder.
Tabel 16.
Hensættelse til:
Fratrædelsesgodtgørelse til afskediget medarbejder
Ventepenge til afskedigede tjenestemænd
Tab på debitorer
Lukning af lokalkontor i Kasakhstan
Hensættelse i alt

Mio. kr.
0,3
3,1
0,6
0,3
4,3

Note 6. Eventualforpligtelser
Som noget nyt har DMI eventualforpligtelser vedrørende fratrædelsesbeløb til medarbejdere, der er ansat
på åremålskontrakt. Da åremålskontrakter generelt har ændret karakter i de senere år, er sandsynligheden for, at fratrædelsesbeløbet kommer til udbetaling blevet reduceret, og den vurderes at udgøre under
50 pct. Forpligtelsen optages derfor som en eventualforpligtelse i DMI’s regnskab.
DMI har aktuelt fire ansatte, som ultimo 2014 har optjent fratrædelsesgodtgørelse i henhold til deres
ansættelseskontakt. Forpligtelsen kan gøres op til 0,2 mio. kr.

4.2 Indtægtsdækket virksomhed
DMI’s indtægtsdækkede virksomhed omfatter service- og konsulentydelser til private virksomheder, offentlige myndigheder og internationale organisationer, der ønsker særlige oplysninger om eller speciel
bearbejdning af DMI’s data.
Den indtægtsdækkede virksomhed gav i 2014 et overskud på 1,0 mio. kr. Indtægterne var på 57,4 mio. kr.,
mens omkostningerne var på 56,4 mio. kr.
Det samlede akkumulerede resultat for området kan herefter gøres op til et underskud på 0,7 mio. kr.
Tabel 17. Akkumuleret resultat for indtægtsdækket virksomhed, ultimo året
(Mio. kr.)
Service- og konsulentydelser

2011

2012

2013

2014

-4,9

-0,3

1,7

0,7

4.3 Gebyrfinansieret virksomhed
DMI har ikke gebyrfinansieret virksomhed.

4.4 Tilskudsfinansierede aktiviteter
DMI har tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed (TF), hvor det samlede indtægtsførte tilskud i 2014 udgjorde 24,6 mio. kr.
Området omfatter fondsfinansierede aktiviteter, aktiviteter omfattet af samarbejdsaftaler samt EUforskningsprojekter og lignende.
De samlede udgifter under tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed udgjorde 33,3 mio. kr. i 2014. Det
betyder, at DMI har medfinansieret området med 8,7 mio. kr. i 2014.
Regnskabsteknisk bliver delregnskabet, hvor TF-aktiviteterne bogføres, nulstillet, lige inden regnskabet
lukkes. Der bliver derfor ikke overført over- eller underskud mellem de enkelte regnskabsår. Årets underSide 26

skud dækkes således under DMI’s almindelige virksomhed.
Tabel 18. Tilskudsfinansierede forskningsaktiviteter

Ordning (mio. kr.)
EU-projekter
Statslige midler (SM)
Øvrige ikke statslige midler (ØISM)
I alt

Overført overskud fra tidligere
år
0
0
0
0

Tilskud 2014
-7,6
-9,4
-7,6
-24,6

Udgifter 2014
10,3
12,7
10,3
33,3

Resultat 2014
2,7
3,3
2,7
8,7

4.5 Forelagte investeringer
DMI havde i 2014 ingen igangværende projekter af en sådan størrelse, at de enkeltvis skulle forelægges
Folketingets finansudvalg.
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4.6 Detaljeret redegørelse for årets resultatopfyldelse
Tabel 1. Detaljeret redegørelse for årets resultatopfyldelse
Opgaver
Resultatkrav

Forskningskoordination
A1
DMI’s forskning
DMI's forskning skal synliggøres og
føre til øget nationalt og internationalt samarbejde, blandt andet i
form af tilskudsfinansierede forskningsprojekter. DMI’s forskning
skal spille ind som fagligt grundlag
til beslutningsprocesser på klimaområdet.
Synlighed i danske medier samt
nyheder og anden information på
dmi.dk skal udgøre et vigtigt element i formidlingen af forskningen
til offentligheden, i lighed med
populære og videnskabelige præsentationer.
Understøttelse af regeringens klimapolitik
A2
Information om FN’s Klimapanel
(IPCC)
DMI skal formidle information til
borgere om IPCC’s Femte Hovedrapport, og DMI skal varetage rollen som bindeled mellem IPCC,
regeringen og danske klimaforskere (IPCC national focal point).
DMI skal i samarbejde med departementet bidrage til at udarbejde
og implementere en kommunikationsstrategi.
Strategien skal sigte mod, at IPCCmødet medvirker til at fastholde og
højne fokus på klimapolitik i Danmark og internationalt.

Mindst 3 præsentationer pr. forskerårsværk
Mindst 1 videnskabelig
artikel pr. forskerårsværk
Mindst 2 forskningsartikler fra DMI danner på
DMI’s initiativ grundlag
for artikler i landsdækkende nyhedsmedier

Opnåede Resultater

Alle opfyldt
4,89
Opfyldt
1,80
Opfyldt
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5/5

3,00
Opfyldt

Alle opfyldt
Q1: Deltagelse i IPCC’s
plenarforsamling til
godkendelse af Femte
Hoverapports delrapport II om klimaeffekter-, sårbarhed- og tilpasning, samt udarbejdelse af ministermateriale og presseberedskab.
Q1: Afholdelse af klimaforum om dansk formidling af IPCC’s Femte
Hovedrapport.
Q1: Udarbejdelse af
kommunikationsstrategi
i samarbejde med departementet. Af strategien vil fremgå milepæle for kommunikationsindsatsen i 2.-4. kvartal i
2014.
Q2: Deltagelse i IPCC’s
plenarforsamling til
godkendelse af Femte

Grad af
målopfyldelse (resultat/max point)

Opfyldt

Opfyldt

Opfyldt

Opfyldt

5/5

Hoverapports delrapport III om modvirkning
af klimaændringer, samt
udarbejdelse af ministermateriale og presseberedskab.
Q4: Deltagelse i IPCC’s
plenarforsamling til
godkendelse af Femte
Hovedrapports synteserapport samt udarbejdelse af ministermateriale og presseberedskab
Det internationale engagement
A3
IPCC mødets logistik
IPCC-plenarmødet i Danmark i
2014 skal afvikles logistisk optimalt
inden for den økonomiske ramme.

Betjening af departement og minister
A4
Orientering af departementet om
ny klimaforskning
DMI skal holde sig ajour om ny
international klimaforskning og i
relevant omfang orientere departementet. DMI skal i god tid orientere departementet før offentliggørelse af egne forskningsresultater med betydning for klimapolitikken og klimatilpasningspolitikken.
A5
Bidrag til interne og tværministerielle arbejdsgrupper.
DMI skal arbejde målrettet på at
skabe fremdrift og resultater i de
interne og tværministerielle arbejdsgrupper, der har strategisk
betydning for DMI's område.
Forretningskritiske DMI-projekter
A6
Ny strategi
DMI udarbejder i 2014 nye strategiske mål for DMI’s fremtid, samt
en tidsplan for implementering
heraf.

Fyldestgørende afrapportering af status med
udboring af særlige
udfordringer i form af
risikoparametre - skriftlig til den nedsatte styregruppe for værtskabet.
Q4: Det logistiske værtskab for IPCC mødet er
forløbet succesfuldt.
Vurderes af departementet.

Opfyldt

Alle opfyldt
Q1: Opfyldt
Q2: Opfyldt
Q3: Opfyldt

Opfyldt

Delvist opfyldt
Afrapporteres på kvartalsmøderne med departementet. Vurderes
af departementet.

4/4

Q1: Opfyldt
Q2: Opfyldt
Q3: Opfyldt
Q4: Opfyldt

Alle opfyldt
Q1: DMI præsenterer en Opfyldt
vurdering af, om der
kan identificeres partielle konklusioner, som
med fordel kan spilles
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4/5

Q1: Opfyldt
Q2: Opfyldt
Q3: Opfyldt
Q4: Delvist
opfyldt

Alle opfyldt
Afrapporteres på kvartalsmøderne med departementet. Vurderes
af departementet.

6/6

5/5

ind i arbejdet med
FFL15. DMI vurderer
særligt om strategier
vedrørende frikøb af
data kan bringes ind i
FFL15 processen.
DMI afrapporterer om
fremdrift og foreløbige
konklusioner i strategiprojektet.
A7

Projekt Sund økonomi
DMI skal styrke økonomistyringen.
Dette sker ved implementering af
projekt Sund økonomi.
Projektet skal styrke økonomistyringen ved at skabe sammenhæng
mellem systemer/værktøjer, organisation og processer.

DMI’s kerneydelser
B1
Varsler for farligt vejr.
DMI’s varsler for farligt vejr skal
være retvisende og rettidige.
Kvaliteten af varslingen måles ved
en SEDS score, der kan være fra 0
til 100.
B2

B3

Vejrudsigter – almen, civil luftfart
og militæret.
DMI’s vejrudsigter skal være pålidelige.
Pålideligheden måles på et kvalitetsindex, der måler på sigtbarheden i udsigterne til luftfarten og på
temperatur og nedbør for udsigterne til almenheden. Index kan
variere fra 0 til 100.
Almenhedens vurdering af DMI’s
service
Andelen af de adspurgte i Gallups
årlige brugertilfredshedsundersøgelse der finder at DMI’s service er
god eller acceptabel
Andelen af deltagere i Userneeds’
spørgeundersøgelse på
www.dmi.dk, der er enige eller

Q2: DMI har implementeret projekt Sund økonomi inden for de fem
spor. DMI foretager en
endelig rapportering på
baggrund af den samlede implementeringsplan
Q4: DMI har etableret
fuld systemunderstøttelse og en tilfredsstillende økonomistyringskapacitet. Dette sandsynliggøres ved en
skriftlig afrapportering
til departementet.

Resultat ≥ 86: fuldt opfyldt/7
Resultat ≥ 83: delvist
opfyldt/5
Resultat ≥ 80: delvist
opfyldt/3

Resultat ≥ 83: fuldt opfyldt/6
Resultat ≥ 82: delvist
opfyldt/4
Resultat ≥ 81: delvist
opfyldt/2

Q2: Opfyldt
Q3: Opfyldt
Q4: Opfyldt
Delvist opfyldt
Delvist opfyldt

Delvist opfyldt

Delvist opfyldt
83
Delvist opfyldt

5/7

Delvist opfyldt

2/6

81,8
Delvist opfyldt

Delvist opfyldt
Resultat ≥ 91%

90 %
Ikke opfyldt

Resultat ≥ 90%

91 %
Opfyldt
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4/7

3/5

B4

B5

meget enige i, at hjemmesiden har
alt det indhold, som de behøver.
DMI skal ligge i top syv på FDIM's
Dansk Internet Indeks-liste over de
absolut største sites i Danmark.
Antallet af unikke læsere på smartphone apps og DMI’s mobile site i
gennemsnit pr. måned
Antallet af sidevisninger på smartphone apps og DMI’s mobile site i
gennemsnit pr. måned.
Prognosenøjagtighed – vejrudsigter og varsler
Succeskriteriet er at DMI's modeller (DMI-HIRLAM) skal være af
bedst mulige kvalitet, således at
DMI's udsigter og varsler baseres
på det bedst mulige beregningsgrundlag og muliggør en stigende
automatisk fremstilling af DMI's
ydelser. Kvaliteten af DMI-HIRLAM
kontrolleres løbende ved et NWPindex (Numerical Weather Prediction).
Benchmark mod de øvrige nordiske landes byvejr
DMI’s vejrudsigter for Danmark
skal være de bedste i Norden. Kvaliteten af DMI’s automatiske prognoser for Danmark skal være bedst
i Norden.

Resultat ≤ 7

9
Ikke opfyldt

Resultat ≥ 142.000

167.677
Opfyldt

Resultat ≥ 3.900.000

4.657.029
Opfyldt
Delvist opfyldt

Resultat ≥ 113*: fuldt
opfyldt/7
Resultat ≥ 112*: delvist
opfyldt/4
Resultat ≥ 111*: delvist
opfyldt/2

HIRLAM: 112,2
ECMWF: 110,9
Delvist opfyldt

*samt højere end
ECMWF modellen

Ikke opfyldt
DMI bedst på 3 af 4
parametre for de 5 lokaliteter samlet.
Temperatur

Skydække

Vind

Nedbør

Grønland og Arktis
B6
Meteorologisk betjening af Grønland
DMI’s vejrudsigter for Grønland
skal være de bedste. Kvaliteten af
DMI’s automatiske prognoser for
Grønland skal være bedre end
Norges og Sveriges.

4/7

DMI < met.no
DMI < SMHI
Ikke opfyldt
DMI < met.no
DMI > SMHI
Ikke opfyldt
DMI < met.no
DMI < SMHI
Ikke opfyldt
DMI < met.no
DMI < SMHI
Ikke opfyldt
Delvist opfyldt

DMI bedst på 2 af 2
parametre for de 5 lokaliteter samlet.
Temperatur

Vind
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0/4

DMI >
met.no/SMHI
Opfyldt
DMI <
met.no/SMHI
Ikke opfyldt

2/4

God økonomistyring
B7
Prognosepræcision
Budgetteringen skal være periodiseret og afspejle realistiske forventninger til de fremadrettede
omkostninger. Krav om prognosepræcision gælder for alle institutionens hovedkonti, som er underlagt udgiftsloftet. Alle hovedkonti
opgøres særskilt.
Benchmark: årets endelige resultat.
God forvaltningsskik – korrekte sager
C1
Høj kvalitet i departementssager
Høj kvalitet i sager til departementet er en forudsætning for at indfri
ministeriets vision og strategiske
målsætninger; samt en forudsætning for at kunne betjene ministeren og Folketinget bedst muligt.
Risikostyring
C2
Systematisk, dokumenteret og
ensartet risikostyring
DMI skal følge op på risikostyringsprojektet fra 2013 med halvårlige
afrapporteringer.
DMI’s afrapporteringer skal være
balancerede, gennemarbejdede,
samt afspejle, at der arbejdes systematisk med risikostyring i DMI.
Departementet vurderer efter hver
afrapportering, om DMI får fuld
målopfyldelse for afrapporteringen.
God økonomistyring
C3
Revisionsbemærkninger fra Rigsrevisionen
Der skal følges op på og foretages
rettelser af alle væsentlige fejl påpeget i Rigsrevisionens notater.
Efterlevelse af alle væsentlige bemærkninger eller anbefalinger fra
Rigsrevisionens rapporter omkring
institutionens forvaltningspraksis
skal håndteres, så snart de bliver
kendt.
Energieffektivisering
C4
KEBMIN prioriterer energieffektivisering i sine bygninger højt
Koncernen skal leve op til kravene i
gældende cirkulære om energieffektiviseringer i statens institutioner og de fortsatte krav om en
indsats for reduktion af det samle-

Grundbudget: > 80 %
1.udgiftsopfølgning: >
85 %
2.udgiftsopfølgning: >
90 %
3.udgiftsopfølgning: >
95 %

Mindst 80 % af de i stikprøven udvalgte sager
skal vurderes som værende tilfredsstilende i
forhold til de oplistede
kvalitetskrav.

Inden 28. februar fremsendes opdateret risikomatrice og strategier
til mitigering af risici til
departementet.
Inden 30. september
fremsendes opdateret
risikomatrice og strategier til mitigering af
risici til departementet.

Delvist opfyldt
Opfyldt
Opfyldt

7/8

Delvist Opfyldt

Delvist Opfyldt

Delvist opfyldt
Q1: Opfyldt
Q2: Opfyldt
Q3: Ikke opfyldt
Q4: Opfyldt

3/4

Alle opfyldt

3/3

Opfyldt

Opfyldt

Opfyldt

3/3

Alle opfyldt

2/2

Udvalgte væsentlige
revisionsbemærkninger
må ikke gentages i to på
hinanden følgende revisioner. Departementet
udvælger inden for én
måned, hvilke, som ikke
må gentages.

Senest d. 1. april 2014
skal institutionen opdatere sin Energiprognose
med el-, varme- og
vandforbrug for 2014 og
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Opfyldt

de energiforbrug. Cirkulære 9787
af 01.10.2009 forventes opdateret i
2014, hvilket vil afstedkomme nye
krav.
Én gang årligt skal institutionerne
indberette hhv. deres energiforbrug og de igangsatte initiativer for
at anskueliggøre, at de er på rette
spor mod cirkulærets energisparemål.

Strategisk it-samarbejde
C5
Koncernfælles it-strategi og itsikkerhedspolitik
I 2014 skal der øget fokus på at
højne det strategiske samarbejde
om it på tværs af koncernen. Der
udarbejdes en koncernfælles itstrategi, der sætter rammerne for
det fremtidige samarbejde. Den
koncernfælles it-strategi skal identificere områder, hvor der kan opnås synergieffekter ved en øget
koordination af koncernens itaktiviteter.
Strategien skal indeholde anbefalinger til, i hvilket omfang det vil
være hensigtsmæssigt at udarbejde
en koncernfælles itsikkerhedspolitik.
Arbejdet udføres i regi af Koncern
it-forum.
Total

videresende denne til
KEBMIN.
Inden 1. maj skal el-,
varme- og vandforbrug
indberettes til databasen "Energibesparelser i
staten".
Q4: Institutionen skal
fremsende en opgørelse
over igangsatte og
kommende foranstaltninger på energieffektiviseringsområdet, som
anskueliggør, at institutionen vil overholde
gældende cirkulæres
energisparemål.

Opfyldt

Opfyldt

Alle opfyldt
Inden 30. juni foreligger
en på alle relevante
niveauer godkendt itstrategi for hele koncernen.
I det omfang der i strategien anbefales koncernfælles tiltag for itsikkerhed, skal sådanne
tiltag være godkendt på
alle relevante niveauer
inden 30. november.

2/2

Opfyldt

Opfyldt

69/92 (75%)
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4.7

Klimaregnskab

4.7.1 Beretning
I 2014 udledte DMI 1.398.000 kg CO2. Det er et fald på 0,5 % i forhold til i 2013. Det dækker over en stigning i udledningen fra tjenesterejser med ca. 48.000 kg CO2, der modsvares af et fald i udledningen fra
elektricitet-, vand- og varmeforbrug på ca. 54.700 kg CO2.
Ekstraordinært meget genbrugspapir i 2014 giver i tilgift til de ovennævnte tal et positivt miljøbidrag på
23.400 kg CO2. Dette medregnes ikke i opgørelsen, men hvis dette blev medregnet ville det samlede fald
være på 1,1 %.
Ændringer i opgørelsesmetoden fra 2013 til 2014 påvirker også sammenligningen, omend i mindre grad.
Udviklingen i DMI’s CO2-udledning fra 2010 til 2014 er illustreret i Figur 1. Det positive bidrag fra papirgenbrug er ikke medtaget i figuren.
Figur 1.

Stigningen fra 2011 til 2012 skyldes, at ordningen med fælles statsligt indkøb af CO2-kvoter til kompensation for flyrejser ophørte. Stigningen fra 2012 til 2013 skyldes, at DMI ophørte med at indkøbe CO2 neutral
elektricitet4.
Figur 2 illustrerer, hvorledes DMI’s CO2-udledning i 2014 er sammensat af elementerne: El, varme, vand,
fly, tog, bus, taxa, færge, kørsel i tjenestebil og privatbil. Flere af bidragene er dog så små, at de ikke vises
på figuren.
4

I en miljøvurdering af DMI’s indkøb af CO2 neutral elektricitet, udført af Energistyrelsen i dec. 2008, blev det vurderet at DMI’s indkøb af grøn strøm formentlig ikke havde nogen effekt på den samlede udledning af drivhusgasser. På
det grundlag stoppede DMI indkøbet, da den gældende leveringskontrakt udløb d. 31. dec. 2012.
Udledningen i 2013 er forskellig fra den der angives i Klimaregnskabet for 2013, idet det ved en beklagelig fejl blev
antaget, at indkøbet af CO2 neutral elektricitet fortsatte i 2013. Bidraget fra elektricitetsforbruget blev derfor sat til
nul i 2013 i overensstemmelse med den hidtidige praksis.

Side 34

Bidraget fra tjenesterejser svinger noget fra år til år. Bidraget fra Almindelig Virksomhed er nogenlunde
konstant; men bidraget fra Indtægtsdækket Virksomhed og Tilskudsfinansieret Virksomhed varierer alt
efter, hvilke konkrete projekter der er under udførelse.
Figur 2 viser, at bidraget fra elektricitetsforbruget er det helt dominerende. DMI’s High Performance
Computer og produktionsservere er årsag til 86 % af CO2-bidraget fra elektricitetsforbruget, og kun de
resterende 14 % skyldes elforbrug i bygninger og kontorer. Samlet set betyder det, at 65 % af DMI’s CO2udledning kan sættes direkte i forbindelse med den daglige operationelle produktion af prognoser, udsigter og varsler.
Figur 2.

4.7.2 Regnskab
DMI’s CO2-resultatopgørelse viser bevægelserne for perioden fra 1. januar 2014 til 31. december 2014 på
de enkelte grupper samt periodens samlede resultat. Endelig vises de tilsvarende perioder for regnskabet
2013 som sammenligningsgrundlag.
Tabel 1.

Positiv CO2 belastning:
Køb af CO2-kvoter
Øvrige positive CO2-belastning
Positiv CO2-belastning i alt
Negativ CO2-belastning:
Klimabelastning fra virksomheden
Elektricitet
Varme
Vand
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Regnskab
2013

Regnskab
2014

0
0
0

0
0
0

1.081.399
121.701
6.358

1.058.200
96.200
329

Klimabelastning fra virksomheden i alt

1.209.458

1.154.729

175.975
930
0
1.783
12.514
3.907
0
195.109

222.318
784
0
1.659
14.919
3.359
0
243.039

Negativ CO2-belastning i alt

1.404.567

1.397.768

CO2-Resultat

1.404.567

1.397.768

Klimabelastning ved tjenesterejseaktivitet
Fly
Tog
Bus
Taxa
Arbejdskørsel i tjenestebil
Arbejdskørsel i privatbil
Færge
Klimabelastning ved tjenesterejseaktivitet i alt

CO2-resultatopgørelsen viser, at DMI i 2014 udledte 1.379.768 kg CO2.
Resultatet er sammensat af en klimabelastning fra virksomheden (domicilejendommen) på 1.154.729 kg
CO2, og en klimabelastning fra tjenesterejseaktivitet på 243.039 kg CO2. Hertil kommer en positiv klimagevinst, som stammer fra papirgenbrug på 23.390 kg. CO2, som ikke indgår i Tabel 1.
Belastningen fra virksomheden er sammensat af en klimabelastning fra elektricitet på 1.058.200 kg CO2,
varme på 96.200 kg CO2 og vand på 329 kg CO2.
Belastningen ved tjenesterejseaktiviteten er sammensat af en klimabelastning fra fly på 222.318 kg CO2,
tog på 784 kg CO2, taxa på 1.659 kg CO2 samt arbejdskørsel i hhv. tjenestebil på 14.919 kg CO2 og privatbil
på 3.359 kg CO2.
Udviklingen i DMI’s CO2-udledning fra 2013 til 2014 udviser et fald på 0,48 % svarende til 6.799 kg CO2. Det
samlede fald skyldes en stigning i udledningen fra tjenesterejser med fly og tjenestevogne med 47.930 kg
CO2, som modvirkes af et fald i udledningen fra elektricitets- og varmeforbrug på i alt 54.729 kg. CO2.
Opmærksomheden henledes på, at ændringer i opgørelsesmetoden fra 2013 til 2014 påvirker sammenligningen af de to års udledning. Ændringen er størst for vandforbrugets vedkommende. Samlet set bidrager
denne ændring med 0,43 procentpoint til faldet i CO2-udledning.
4.7.3 Analyse og rapportering
I sammenligning med de andre styrelser under Klima-, Energi og Bygningsministeriet har DMI et relativt
stort CO2-udslip.
I modsætning til de fleste andre statslige styrelser er DMI ikke blot en sagsbehandlende enhed, men en
egentlig produktionsvirksomhed. Dette afspejles naturligvis i instituttets energiforbrug og dermed også i
CO2-regnskabet. Specielt supercomputeren bruger meget energi, ligesom en døgntjeneste med bemanding 24 timer alle årets dage naturligvis medvirker til at forøge energiforbruget sammenlignet med normale kontoraktiviteter.
DMI’s produktion er imidlertid grundlaget for, at Danmark som helhed kan realisere meget betydelige
reduktioner i det samlede CO2-udslip. Overordnet set er de CO2-reduktioner, som er et direkte resultat af
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DMI’s services, mange gange større end DMI’s samlede udledning.
Alene indenfor transportsektoren bidrager DMI’s services til store CO2-besparelser. Én sparet flyvetime,
som følge af en optimal meteorologisk ruteplanlægning, reducerer miljøbelastningen fra et stort passagerfly med ca. 30 tons CO2 – eller godt 2 % af DMI’s samlede årlige udledning.
DMI’s skibsrutevejledning giver angiveligt en toprocents besparelse på brændstofforbruget for de skibe,
der benytter denne service. Dette tal er oplyst af rederierne som resultatet af konkrete sejladser, men da
der ikke foreligger egentlig dokumentation, for at estimatet kan anvendes generelt, anlægges et forsigtigt
skøn på en procents besparelse. Et stort containerskib udleder 80-100 tons CO2 i døgnet, og en procents
besparelse svarer derfor til ca. et tons pr. døgn. Da DMI årligt vejleder ca. 2700 skibsrejser med 12 rejsedage i gennemsnit, kan man på dette grundlag beregne, at de skibe, der benytter DMI’s rutevejledning
sparer omgivelserne for mere end 30 mio. kg CO2 Det er langt mere end 20 gange DMI’s årlige udledning i
2014.
Hertil kommer, at DMI’s services medvirker til at reducere CO2-udslippet på en lang række andre områder,
fx via optimal tilrettelæggelse af produktionen af såvel konventionel som alternativ energi, optimal styring
af samfundets energiforbrug til opvarmning og optimal tilrettelæggelse af landbrugets aktiviteter (eksempelvis sparet energi til korntørring).
I det følgende afsnit analyseres og rapporteres på DMI’s klimapåvirkning fra to hovedområder: virksomheden (domicilejendommen) og tjenesterejser.
4.7.3.1 Klimapåvirkning fra virksomheden
Klimapåvirkning fra virksomheden er opdelt i følgende kategorier: Elektricitet, varme og vand.
Figur 3 viser den samlede CO2-udledning ved de enkeltes kategoriers andel af klimapåvirkning fra virksomheden i perioden fra 2010 – 2014.
Figur 3.
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Udviklingen i klimapåvirkning fra virksomheden fra 2013 til 2014 udviser et fald på 4,53 % svarende til
54.729 kg CO2. Faldet skyldes primært et fald i varmeforbruget, fordi 2014 var et relativt mildt år, klimatisk set, sammenlignet med 2013 (2.664,2 graddage mod 3.207,2 graddage i 2013).
Et omfattende tagrenoveringsprojekt udført i vinteren 2011-2012, har desværre ikke sænket varmeforbruget mærkbart. Der er ikke gennemført større konstruktive ændringer i varmesystemet de seneste år,
så udsvingene i forbruget tilskrives derfor den klimatiske forskel på årene.
DMI’s vandforbrug er beskedent. Derfor er CO2-udledningen hidrørende fra vandforbruget næsten forsvindende lille i den store sammenhæng.
Som nævnt i afsnit 4.7.1, er den største bidragyder til DMI’s CO2-udledning elektricitetsforbruget. I forbindelse med et miniudbud i 2012 ophørte DMI med at købe CO2 neutral elektricitet. Derfor ses en voldsom
stigning i udledningen i 2013. En meget stor del af elektricitetsforbruget går til drift af DMI’s High Performance Computer. Denne del er næsten konstant, og vanskeligt påvirkelig; men den del af elektricitetsforbruget, der går til drift af servere, PC’er, belysning, kantine, varmecentral mv. har en konstant faldende
tendens. I 2014 lå denne del af elforbruget 2,15 % lavere end året før.
Det er besluttet, at næste High Performance Computer, der forventes anskaffet og installeret i 2015-2016,
vil blive fysisk placeret på Island, hvor elektricitet til både drift og køling er CO2 neutral.
4.7.3.2 Klimapåvirkning ved tjenesterejser
Klimapåvirkning ved tjenesterejser er opdelt i følgende kategorier: Fly, tog, bus, taxa, kørsel i tjenestebil,
kørsel i privatbil samt færgetransport.
Figur 4 viser den samlede klimapåvirkning i 2014 ved tjenesterejseaktivitet samt de enkelte kategoriers
andel. Nogle af kategorierne udviser så lav CO2-udledning, at de er udeladt på figuren.
Figur 4.
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Som Figur 4 viser, tegnede flytransport sig for 92 % af påvirkningen ved tjenesterejser. Der ud over udgjorde kørsel i tjenestebil 6 %. Kørsel i privatbil og Taxa bidrager med hver en procent.

Figur 5.

Figur 5 viser udviklingen i tjenesterejsers klimapåvirkning fordelt på de enkelte kategorier.
Som det fremgår af Figur 5, har flyrejser i perioden fra 2012-2014 været den transportaktivitet, som har
forårsaget den største klimabelastning. Faktisk var udledningen fra flyrejser ca. 10 gange større end de
andre bidrag tilsammen.
Den aktuelle rejseaktivitet afhænger meget af, hvordan projektporteføljen ændrer sig fra år til år. Derfor
er det svært at udlede nogen tendens i udviklingen.
I slutningen af 2014 blev der etableret faciliteter for telemøder i udvalgte mødelokaler. Det forventes, at
dette på sigt vil nedbringe rejseaktiviteten og derved klimapåvirkningen fra tjenesterejser.
I årene før 2012 var der et fælles statsligt indkøb af flytrafik-CO2-kvoter. Derfor er udledningen nul i 2010
og 2011.
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4.7.3.3 DMI samlede klimapåvirkning
Figur 6.

Figur 6 viser udviklingen i CO2-udledning pr. årsværk fra 2010 – 2014. Enheden i figuren er CO2 kgudledning pr. årsværk. Årsagen til de store spring fra 2011 til 2012 og fra 2012 til 2013 er allerede omtalt
tidligere i denne fremstilling.
I 2014 var udledningen pr. årsværk 4.904 kg CO2 kg. Dette er en stigning på 94 kg CO2 i forhold til i forhold
til 2013, da antallet af årsværk er faldet relativt mere end energiforbruget.
Figur 6 viser yderligere udviklingen i CO2-udledning pr. huslejeareal fra 2010 til 2014. Enheden i figuren er
kg CO2 pr. m2. I 2014 var udledningen pr. m2 111 kg CO2, hvilket er et fald på 1 kg CO2 i forhold til året før.
Årsagen er, at faldet i CO2-udledning på 0,48 % bliver delt ud på et uændret antal kvadratmeter.
4.7.4 Regnskabsdata
Da koncernen i 2014 har udarbejdet fælles retningslinjer og metoder for opgørelse af klimaregnskabet, er
regnskabspraksis for 2014 forskellig fra de tidligere år. Der kan derfor i visse tilfælde være problemer med
at sammenligne med tidligere år. Nedenstående opgørelsesmetode er kun gældende for data i regnskabet
2014. For regnskabspraksis for de tidligere år henvises der til klimaregnskaberne fra disse år.
Tabel 2.
Grunddata

Faktor Enhed

Årsværk, antal

Antal

Huslejeareal, m2

m

2

Elektricitetsforbrug, MWh
CO2-udledning
3
Vandforbrug, m

407

kg

2010

2011

2012

2013

2014

305

311

309

292

285

12.573

12.573

12.573

12.573

12.573

3.230

2.572

2.681

2.657

2.600

-

-

-
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1.081.399 1.058.200

CO2 -emission

0,2

kg

Varmeforbrug, MWh
CO2-udledning

104

kg

Flyrejser, km

2.089

2.520

2.008

1.870

1.646

7.103

8.568

6.827

6.358

329

1.316

997

1.123

1.077

925

148.706

112.661

126.899

121.701

96.200

1.675.454

2.110.663

1.701.640

1.623.372 1.895.838

CO2-udledning

kg

205.358

227.446

198.641

175.975

Køb af CO2-kvoter

kg

-205.358

-227.446

-

-

65.860

56.396

43.229

24.954

19.597

2.456

2.103

1.614

930

784

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

24.603

22.606

16.880

22.328

26.658

kg

4.306

3.956

2.954

3.907

3.359

kg

25.464

17.037

15.881

12.514

14.919

9.320

10.665

10.188

8.961

13.274

kg

1.863

2.122

2.027

1.783

1.659

kg

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Togrejser, km
CO2-udledning

0,04

kg

Busrejser, km
CO2-udledning

0,119

kg

Arbejdskørsel i egen bil, km.
CO2-udledning
Arbejdskørsel i tjenestebil

0,126

CO2-udledning
Taxa, km
CO2-udledning
Køb af CO2-kvoter
Færge

0,125

CO2-udledning

222.318

Total

kg

189.898

146.447

354.843

1.404.567 1.397.768

Total pr. årsværk

kg

623

471

1.148

4.810

4.904

Total pr. huslejeareal

kg

15

12

28

112

111

Total

tons

190

146

355

1.405

1.398

Total pr. årsværk

tons

0,62

0,47

1,15

4,81

4,90

Total pr. Huslejeareal

tons

0,015

0,012

0,028

0,112

0,111

4.7.5 Regnskabspraksis
Dette afsnit beskriver den opgørelsesmetode, som Klima- Energi og Bygningsministeriets koncern har
benyttet til brug for opstilling af CO2-regnskabet.
Elektricitet
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Elektricitet leveres via nettet i Østdanmark og indregnes med 407 g CO2/kWh ved at beregne alle drivhusgasser. Der anvendes Miljødeklarering af 1 kWh el 2013, opgjort efter 200 % varmevirkningsgrad og tillagt
5 % i gennemsnitlig nettotab. Miljødeklarationen beskriver den miljøpåvirkning, som leveringen af 1 kWh
gennemsnitselektricitet giver anledning til. Miljødeklarationen dækker gennemsnitselektricitet leveret fra
transmissionsnettet.
Brændselssammensætningen af én kWh gennemsnitsstrøm i Danmark bestod i 2013 af 38 pct. kul, 10 pct.
naturgas, 35 pct. vind, vand og sol, 14 pct. affald, biomasse og biogas, 1 pct. olie og 2 pct. atomkraft.
DMI’s elektricitetsforbrug fjernaflæses løbende ved hjælp af systemet ”KeepFocus”, og det årlige forbrug
aflæses direkte i MWh.
(Kilde: Energinet.dk)
Vand
Vand indregnes med 0,2 g CO2 /liter, idet der beregnes belastning i forbindelse med at lede vandet frem til
vandhanen.
Vandforbruget aflæses ved elektronisk fjernaflæsning af forbruget.
(Kilde til beregningsfakktor: Hovedstadsområdets Forsyningsselskab (HOFOR)
Fjernvarme
Fjernvarme indregnes med 104 g CO2 /kWh, idet der anvendes Miljødeklaration 2013 for fjernvarme
(vand) leveret fra Hovedstadsområdets Forsyningsselskab (HOFOR), opgjort efter 200 % varmevirkningsgrad og tillagt 5 % nettotab.
KWh forbruget aflæses på fjernvarme-regningen, hvorefter MWh (1000 kWh giver 1 MWh) forbruget bliver indtastet i beregningsmodel, som viser tons CO2 /MWh.
(Kilde: Hovedstadsområdets Forsyningsselskab (HOFOR)
Flyrejser
Flyrejsers CO2-emission inddeles i to kategorier: under 750 km og over 750 km. CO2 emissionen for rejser
under 750 kilometer indregnes med ca. 149,1 g CO2 /km, mens rejser over 750 kilometer indregnes med
ca. 116,19 CO2 /person/km. Flyrejser er opgjort af rejsebureauet Carlson Wagonlit Travel.
Den estimerede distance multipliceres dermed med satsen for CO2 udledning pr. person pr. kilometer,
som derved resulterer i den totale CO2 udledning.
(Kilde: Rejsebureauet Carlson Wagonlit Travel)
Togrejser
Togrejser er indregnet med 40 g CO2 /person km samt ved en gennemsnitspris pr. km på 1 kr. Togrejser og
gennemsnitspris er opgjort af rejsebureauet Carlson Wagonlit Travel.
Den estimerede distance multipliceres dermed med satsen for CO2 udledning pr. person pr. kilometer,
som derved resulterer i den totale CO2 udledning.
(Kilde: Rejsebureauet Carlson Wagonlit Travel)
Busrejser
Busrejser er indregnet med 119 gram CO2-udledning pr. person pr. kilometer. Kilometerantal estimeres
fra bogførte udgifter for buskort i Navision. En distance på 6,5 km har en pris på 15 kr., og prisen pr. kilometer bliver dermed 2,31 kr. Den estimerede distance multipliceres dermed med satsen for CO2udledning pr. person pr. kilometer, som derved resulterer i den totale CO2-udledning.
(Kilde: Movia Trafik samt egne forudsætninger)
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Der redegøres ikke for busrejser i denne fremstilling, da brugen af busser er meget lav.
Arbejdskørsel
Privatbiler
Arbejdskørsel i egen bil indregnes med 169 g CO2 /km. Antallet af kørte kilometer trækkes fra RejsUd. Den
fastsatte distance multipliceres med satsen for CO2-udledning pr. kilometer, som derved resulterer i den
totale CO2-udledning.
(Kilde: Trafikstyrelsen)
Tjenestebiler
Arbejdskørsel i tjenestebil indregnes med CO2-udslip (g/km) x antal kørte kilometer inden for regnskabsårets periode. Satsen for CO2-udslip (g/km) for den enkelte tjenestebil er indhentet hos Trafikstyrelsen.
Kilometerantallet afstemmes med bilens tilhørende kørebog.
Det har ikke været muligt at finde satser for alle DMI’s tjenestebiler, da modellen ikke optræder i kilden. I
stedet er der benyttet satser for sammenlignelige biler i samme energiklasse.
(Kilde: Trafikstyrelsen - http://www.bilviden.dk/)
Taxa
Taxa er indregnet med 125 g CO2 /km. Antallet af kilometer er beregnet på baggrund af den årlige bogførte omkostning til taxa i Navision, samt en anslået kørselsstrækning på 7,41 km pr. 150 kr. taxaomkostning
(13,50 kr. pr. km). Det anslåede totale kilometertal multipliceres med CO2-udledningen pr. kilometer, som
derved resulterer i den totale CO2-udledning.
(Kilde: Trafikstyrelsen – Hvor langt på literen, gennemsnit af Mercedes Benz C-og E-modeller, Taxa 4x35,
samt egne forudsætninger)
Færge
Opgøres efter individuel beregning.
Der redegøres ikke for færgerejser i denne fremstilling, da brugen af færge er forsvindende.
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