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1. Påtegning at det samlede regnskab

Årsrapporten omfatter de hovedkonti på finansloven, som Danmarks Miljoportal CVR nr. 29776938, er ansvarlig for

24.51.13 — Danmarks Miljoportal, herunder de regnskabsmæssige forklaringer, som skal tilgå Rigsrevisionen i forbin

delse med bevillingskontrollen for 2020.

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 at regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love

og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis, og
3. at der er etableret torretningsgange, der sikrer en okonomisk hensigtsmæssig forvaltning at de midler og ved driften

at de institutioner, der er omfattet at årsrapporten

København, den I 2021 København, den 12 / 3 2021

Henrik Studsgaard Nils Høgsted
Departementschef Se kreta riatsl eder

Miljø- og Fodevareministeriet Danmarks Miljoportal
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2. Beretning

2.1 Præsentation at virksomheden
Danmarks Miljoportal er et fællesoffentligt partnerskab mellem kommunerne, regionerne og staten (repræsenteret ved
Miljo- og Fodevareministeriet)1. Danmarks Miljoportals hovedopgave er at understøtte digital miljoforvaltning i Danmark,
ved at samle miljodata og gore dem tilgængelige til gavn for samfundet. Det omfatter data om miljø, vand, natur, areal-
anvendelse, rotte forekomster og klimatilpasning.

Med partnerskabet er der skabt et digitalt okosystem, hvor data om Danmarks natur og miljø lagres og opdateres i fæl
lesoffentlige databaser, og hvor både myndigheder, andre miljoprofessionelle brugere, borgere og virksomheder har ad
gang til pålidelige miljodata. Ud over data indeholder Danmarks Miljopodal også en række digitale løsninger, herunder
miljofagsystemer, webseivices, bmgerstyhng og en fællesoffentlig loT-portal.

Danmarks Miljoportals mission er at levere data om miljø, vand, natur, arealanvendelse og klimatilpasning til myndighe
der, borgere og virksomheder. Vi leverer data til over 100.000 direkte brugere samt til over 100 eksteme systemer med
Ca. 2 millioner brugere. Vores brugere omfatter blandt andet offentlige myndigheder, NGO’er, forskningsinstitutioner, bor
gere, rådgivere. IT-virksomheder, forsyningsselskaber, byggeindustrien, den tinansielle sektor og landbruget.

Danmarks Miljoportals vision er at bringe data i spil, sê de skaber mest mulig værdi for myndigheder, borgere og virk
somheder i Danmark. Det gør vi ved at gøre stadig flere data let tilgængelige og udvikle nye services, der skaber værdi
og vækst for myndigheder, borgere og virksomheder. Eksempelvis leverer vi datagrundlaget til beskyttelse af bla. drikke
vand, arter og biodiversitet samt vandmiljo. Danmarks Miljopodals data bliver også brugt til klimatilpasning, lokalplaner
og til at belyse miljokonsekvenser i bygge- og anlægsprojekter. Der anvendes årligt mere end 100 milliarder kroner på
bygge og anlægsprojekter i Danmark.2

I regi af Danmarks Miljoportal arbejder staten, kommuner, regioner sammen om at samle, harmonisere og kvalitetssikre
data. Et godt eksempel er udviklingen af en fælles offentlig datamodel for miljoområdet (reterencemodel for observatio
ner og målinger). Modeller og standarder for data sikrer, at data kan kombineres og bruges nemt og billigt på tværs af
sektorer.

Danmarks Miljoportals IT-udvikling og drift baserer sig på en avanceret cloud-platform. Det betyder, at Danmarks Miljo
portal kan levere nye løsninger hurtigt og omkostningseffektivt. Løsningerne er samtidig driftssikre og skalerbare. Cloud
platformen åbner også for en række muligheder for at give adgang til miljødata på nye, moderne måder, som det eksem
pelvis ses på Danmarks Naturdata, der giver mulighed for hurtig søgning og udtræk af data.

Organisationen

Danmarks Miljøportal er en selvstændig juridisk enhed. Danmarks Miljøportals organisation består af 16 ansatte i et se
kretariat placeret på Nyropsgade 30, 1780 København V. Derudover er der ca. 50 IT-konsulenter på rammekontrakter og
over 150 medlemmer i projekt- og følgegrupper. Sekretariatet refererer til en bestyrelse, der er sammensat af repræsen
tanter fra kommunerne, regionerne og staten og hvor Miljø- og Fodevareministeriet ved Miljøstyrelsen har formandska
bet. Stemmefordelingen i bestyrelsen følger den bidragsbaserede økonomimodel for Danmarks Miljøportals basisdrift,
hvor fordelingen mellem KL, Staten og Danske Regioner er i forholdet 45/45/lo.

Som følge at kongelig resolution af 19. november 2020 ressortdeltes Miljø- og Fodevareministeriet I hhv. Miljøministeriet og Ministeriet

for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Miljoministeriet repræsenterer fremadrettet staten i det fællesoffentlige partnerskab Danmarks

Miljopodal. Arsrapporten 2020 aflægges i regi af Miljø- og Fodevareministehet.

2 https://w.danskindustri.dk/arkiv/branche-anaIvser/di-bvgf2ol 811 0byperiet-todsatter-fremflanQen/
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Bestyrelsen har oprettet seks miljøfaglige følgegrupper, der skal understøtte arbejdet med driften at Danmarks Miljøpor
tal som forum for digital forvaltning på miljøområdet, herunder følgegrupperne for arealinformation, grundvand, jord, na
tur, overtladevand og rotter. De miljøfaglige følgegrupper består at repræsentanter for partnerskabet, og formandsskabet

i følgegrupperne varetages af en af parterne. Desuden er der oprettet en IT-arkitekturgruppe og en rådgivende stabs
gruppe, som understøtter bestyrelsens arbejde.

2.2 Ledelsesberetning

Danmarks Miljøportal har i 2020 udbygget sin position som det centrale omdrejningspunkt for data om miljø, vand, natur,
arealanvendelse og klimatilpasning. Danmarks Miljøportal formåede at bevare en sikker og stabil drift med et højt ser

viceniveau og høj brugertilfredshed fra brugerne.

I 2020 vedtog Danmarks Miljoportals bestyrelse en ny strategi som sætter den fremtidige retning. Den nye strategi har
tre indsatsområder 1) nye dataområder herunder klimatilpasning og cirkulær økonomi, 2) nye seMces og lettere brug af
data gennem ny teknologi og 3) nye partnerskaber for at skabe værdi at data.

Den nye strategi var omdrejningspunktet for en lang række udviklingsaktiviteter.

Følgende er eksempler på vores aktiviteter i 2020:
• Udvikling at et klimatilpasning og Arealanvendelsesværktøj til Miljø- og Planmedarbejdere (KAMP). KAMP gør

det lettere at sikre synergier mellem lokalpianer og andre tiltag, så f.eks. arealer, der udtages til vandparkering,
også kan skabe bedre vandmiljø, klimagasreduktioner og naturbeskyttelse. Første version blev lanceret decem

ber 2020.
• Arealdata.dk blev udviklet i 2020 og skal giver direkte adgang til flere og mere detaljerede data, f.eks.

i millioner analyserapporter for spildevandsanlæg i Danmark.
• Et nyt system om Punktudledninger (PULS) til indberetning og monitorering at spildevand, regnvandsbetingede

udledninger, dambrug, havbrug og badevand blev færdigudviklet og lanceret i 2020 og idriftsat i 0. februar
2021.

• 25 år gamle IT-systemer til overfladevand erstattes af ny moderne platform Et nyt system, som samler data om
vandmiljøet i søer, vandløb og kystnære områder (VanDa) blev færdigudviklet i 2020 og idriftsat 4. januar 2021.

• Et nyt system Arealnotitikation, som gør at alle kan abonnere på ændringer for rådighedsindskrænkninger inden

for et bestemt område.
• Opgradering af Arealeditering, som sikrer at parten kan vedligeholde rådighedsindskrænkninger på arealer.

Arealeditering er genbrug og bygget på samme kode som kommunerne har i deres geodata system.
• En fællesoffentlig loT-platform blev udviklet i 2020. Platformen vil gøre målinger at eksempelvis vandstand og

vandføring lettilgængetige. Løsningen vil kunne bruges af alle Danmarks Miljøportal parter til fx indsamling af
data om vandmiljø, cirkulær økonomi, naturovervågning og andre formål.

• En ny integrationskomponent StanLab2x, som kan automatisere dataflowet mellem prøvetagning, laboratorie
undersøgelse og fagsystem blev udviklet i 2020 og idriftsat 4. januar 2021.

• Partnerskaber med Miljøstyrelsen, Århus Vand og VandCenter Syd, hvor formålet er at udvikle
fælles værktøjer og metoder til IT-udvikling og drift samt håndtering at data ud fra en databank-tilgang.

• Opstart af et projekt omkring kemiske fingeraftryk, som skal afsløre ukendte giftstoffer i spildevandkemiske fin
geraftiyk i spildevand finansieret af Innovationsfonden og i partnerskab med Institut for Plante- og Miljøviden
skab på Københavns Universitet, VandCenter Syd, Århus Vand, Eurofins, Institut for Fødevarevidenskab,
Dansk Miljøportal, MSCi, Københavns Kommune, Swiss Federal Institute of Aquatic Science and Technology
(Eawag), Sveriges Landbrugsuniversitet og Miljø- og Fødevareministeriet.

• Opstart af et projekt omkring digitalisering af miljøvurderinger et nyt initiativ som skal give borgere og bestut
ningstagere bedre indblik i miljøkonsekvenser. Projektet erfinansieret at Innovationsfonden og i partnerskab

med Aalborg Universitet, Danmarks Tekniske Universitet, Vejdirektoratet, Banedanmark, Energinet.dk, Metro

selskabet, Rambøll og COWI.
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Disse resultater er skabt på basis at samarbejdet på tværs at kommuner regioner, stat og Danmarks Miljoportals mange

eksterne samarbejdspartnere.

Tabel 1
Virksomhedens økonomiske hoved- og nogletal

Hovedtal

2019 2020 Budget 2021

(mio. kr.) (Grundbudget)

Resultatopgorelse

Ordinære driftsindtægter’ -60,3 -77,9 -71,4

Ordinære driftsomkostninger 57,9 77,1 71,4

Resultat af ordinær drift -2,4 -0,8

Resultat for finansielle -2,4 -0,8
poster

Årets resultat -2,0 0,2 0,0

Balance

Anlægsaktiver i alt2 11,0 25,9
Omsætningsaktiver3 22,1 31,9

Egenkapital -5,0 -5,2

Langt ristet gæld -12,0 -25,9

Kortt ristet gæld -30,8 -36,3

Finansielle nogletal

Udnyttelsesgrad at låneram- 24,2 57,0
men

Bevillingsandel 33,6 27,7
Udvalgte KPI’er

Persona leo plys nin ger

Antal årsværk 14,6 15,5

Årsværkspris 0,6 0,6 -

Anm,: 1: Stigning skyldes større opgaver. 2: I 2020 har der været store udviklingsprsjekter hemnder et nyt system for nverfladcvand Vanfla 3:
Stigningen skyldes fakturering if større projekt ultimo året.
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Tabel 2
Virksomhedens hovedkonti

(mio kr.) Bevilling (FL + Regnskab Overført over

TB) skudNiderefort
bevilling ultimo

Drift

I alt Udgifter 41,7 82,3

Indtægter -20,1 -60,5 4,4

24.51.13 Udgifter 41,7 82,3

Indtægter -20,1 -60,5 4,4

Anm,: Tabel 2 viser §24.51 13 virksomhedens hrivcdkonto med dnftsbevdling og indtægtsdæl±et virksomhed.

2.3 Kerneopgaver og ressourcer

Tabel 3
Sammenfatning af økonomi for virksomhedens opgaver

Opgave Bevilling øvrige indtægter Omkostninger Andel af årets
(Beløb i mio. kr4 (FL+TB) overskud1

0. Generel ledelse og 3,9 0,0 2,2
administration

1. Miljodata 37,8 -60,5 80,1 0,2

I alt 41,7 -60,5 82,3 0,2

Anm.: 1. Årets resultat er underskud 0,2 mio. kr.

2.4 Målrapportering

For målrapportering henvises til Danmarks Miljoportals hjemmeside www.miljoeportal.dk
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2.5 Forventninger til det kommende år

Danmarks Miljoportal forventer et fald i aktivitetsniveauet på lidt over 10 mio. kr. i 2021. Faldet skal ses i lyset at at aktivi

tetsniveauet i 2020 var historisk højt.

Tabel B
Forventninger til det kommende år

I Regnskab 2020 Grundbudget 2021

Bevilling og øvrige indtægter -82,1 -71,4

Udgifter 82,3 71,4

Resultat 0,2 0,0

Anm.- lngn
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3. Regnskab

3.1 Anvendt regnskabspraksis

flegnskabspraksis er baseret på de regnskabsregler og principper, som fremgår at regnskabsbekendtgørelsen og de
nærmere retningslinjer i Finansministeriets økonomisk Administrative Vejledning.

Ved efterregning kan der forekomme at runding som følge af, at årsrapporten aflægges i mio. kr. Fortegn i rapporten
følger Statens Koncern System (SKS) eller depadementets instruks.

Der er ikke fortaget primoreguleringer eller ændringer at værdiansættelse at værdipapirer eller tilgodehavender.

Primo 2020 er et anlæg med værdi 3,8 mio.kr. ressodomlagt til Danmarks Miljaporlal.

Der er i 2020 sket primokorrektion at fedepengehensættelse via konto 6130 i overensstemmelse med vejledning fra øko
nomistyrelsen.

I 2020 er regnskabspraksis for værdiansættelse at feriepengeforpligtelsen ændret, således at det arbejdsgivebetatte pen
sionsbidrag og tjenestemandspensionsbidrag til § 36 Pensionsvæsenet nu medtages i beregning at skyldig løn under
ferie. Den anvendte regnskabspraksis er ændret som følge at aktstykke 291 (Folketingsår 2019/2020). Ændringen i vær
diansættelse at feriepengetorpligtelsen er registreret som en primokorrektion på balancen og har medført, at feriepenge
forpligtelsen er opreguleret med 0,1 mio. kr.

3.2 Resultatopgorelse

I resultatopgørelsen anvendes samme fortegn som i uddata fra 51(5.

Tabel 6
Resultatopgorelse

Fo rb ru gsom kostn inger

Husleje 0,3 0,7

Budget 2021 (Grund-
budget)

Forbrugsomkostninger i alt

Pers onaleomkostn inger

Lønninger 7,6 7,8

Note (mio. kr.) 2019 2020

Ordinære driftsindtægter

Bevilling -20,3 -21,6

Salg af varer og tjenesteydelser

Eksternt salg af varer og t]enesteydel- -1,6 -1,4

ser

Internt statsligt salg al varer og tjene- -18,3 -34,7

steydelser

Tilskud til egen drift -20,1 -20,2

Gebyrer
Ordinære driftsindtægter i alt -60,3 -77,9 -71,4

Ordinære driftsomkostninger

Ændring i lagre
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Pension 1,2 1,3

Lønrefusion -0,2 -0,2

Andre personaleomkostninger

Personaleomkostninger i alt 8,6 8,9

Af- og nedskrivninger (note 1) 6,4 1,2

Internt køb af varer og tjenesteydelser 2,1 1,8

Andre ordinære driftsomkostninger 40,5 64,6
Ordinære driftsomkostninqer i alt 57.9 77.1 71,4
Resultat at ordinære drift -2,4 -0,8
Andre drittsposter

Andre driftsindtægter -1,5 -4,3

Andre driftsomkostninger 1,5 4,3
Resultat far finansielle poster -2,4 -0,8

Finansielle poster

Finansielle indtægter

Finansielle omkostninger 0,4 1,0
Resultat for ekstraordinære poster

Ekstraordinære poster

Ekstraordinære indtægter

Ekstraordinære omkostninger
Årets resultat -2.0 0.2 0,0

Tabel 7
Resultatdisponering

(mio. kr.)

Disponeret til bortfald 0,0

Disponeret til udbytte til statskassen 0,0

Disponeret til overført overskud -0,2

3.3 Balancen

Aktiver
Aktiver indregnes i balancen, når aktivet forventes anvendt i mere end et regnskabsàr, og aktivets værdi kan måles
pålideligt. Forpligtigelser indregnes i balancen, når de er overvejende sandsynlige og kan måles pålideligt.

Immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver er værdiansat til kostpris med fradrag af akkumulerede at- og nedskrivninger. Kostprisen
er afgrænset til de direkte omkostninger afholdt til eksterne leverandører. Kun omkostninger, der relaterer sig til
udviklingsprocessen, og som resulterer i en reel værdiforøgelse, aktiveres.
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Omkostninger afholdt i forberedelses- og afslutningsfasen udgiftsfores. Værdien af igangværende udviklingsprojekter
indregnes efter samme princip.

Der afskrives lineært fra det tidspunkt, aktiverne tages i brug i driften, og der er anvendt følgende levetider:
• Færdiggjorte udviklingsprojekter: 5 år, dog afskrives VanDa over 8 år.
• Licenser: 3 år

Materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver er værdiansat til kostpris med fradrag al akkumulerede af- og nedskrivninger. Der foretages
lineære afskrivninger over følgende levetider:
• Inventar: Sår
• It-udstyr> 50.000 kr.: 3 år

Passiver
Kosifristede gældsforpligtelser
Kortfristede gældsforpligtelser er værdiansat til nettorealisationsværdi. Pedodeafgrænsningsposter vedrører primært
forudbetalinger fra KL og Danske Regioner.

Der anvendes ikke negative fortegn ved passiver, som det gøres i SKS

Tabel B
Balancen

Note Aktiver (mio. kr.) 2019 2020 Note Passiver (mio. kr.) 2019 2020

1

2

Anlægsaktiver

Immaterielle anlægsaktiver

Færdigg]ode udviklingsprojekter

Erhvervede koncessioner

Udviklingsprojekter under opfø

relse

0,1 5,7

10,9 20,3

Egenkapital

Reguleret egekapital (Start- 0,4 0,8

kapital)

Opskrivninger

Reserveret egenkapital

Bortfald

Udbytte til staten

Overført overskud 4,6 4,4

Immaterielle anlægsaktiver i 11,0 25,9

alt

Materielle anlægsaktiver

Grunde, arealer og bygninger

lnfrastruktur

Transportmateriel

Produktionsanlæg og
maskiner

Inventar og IT-udstyr

Igangværende arbejder for
egen regning

Materielle anlægsaktiver i alt 0,0 0,0

Finansielle anlægsaktiver

Statsforskrivning 0,4 o,e

øvrige finansielle anlægsaktiver

Finansielle anlægsaktiver i alt 0,4 J 0,8

Egenkapital i alt 5,0 5,2

Hensatte forpligtelser 0,1 0,8

Langfristede gældsposter

FF4 Langf ristet gæld3 12,0 25,9

Donationer

Prioritetsgæld

Anden langfristet gæld

Langfristet gæld i alt 12,0 25,9

Anlægsaktiver i alt 1 1,4 I 26,7

Kortfdstede gældsposter

Leverandørerafvarerog 8,9 17,5
tjenesteydelserf

Anden kortfdslet gæld2 0,2 0,3

Skyldige feriepenge 1,3 1,3
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Omsætni ngsaktiver

Varebeholdninger

Tilgodehavende12

Pen odeafg ræ nsningsposter

Værdipapirer
Likvide beholdninqer

Igangværende arbejder

Pe riodeafg ræ nsn i ngs poster

Notehenvisninger, jf. afsnit 4.1:
Eventualforpligtelser ingen
Garantiforpligtelser ingen

Anm.: 1: Stigningen skyldes fakturering af storre projekt ultimo aret. 2: Der er foretaget reldassifikation af msimstilgodehavende mellem posteme. 3: Sugningen
skal ses i sammenhæng med ftsrtsgelsen at anlæpsakuveme, 4: Stigningen skyldes fakiurenng at storre projekt ultimo året.

3.4 Egenkapitalforklaring

Tabel 9
Egenkapitalforklaring

Egenkapital primo R-året (mio. kr.) 2019 2020

Reguleret egenkapital primo 0,8 0,4

+Ændring i reguleret egenkapital -0,4 0,4

Reguleret egenkapital ultimo 0,4 0,8

Overfart overskud pnimo 2,6 4,6

+Primo-regulening I flytning mellem bogfaringskredse

+Regulening af det overforte overskud

+Overfort fra årets resultat 2,0 -0,2

Overfart overskud ultimo 4,6 4,4

Egenkapital ultimo R-året 5,0 5,2

Anm.: Fortegn fnlger 58.

22,1 31,9

20,4 17.3

FF5 uforrentet konto 17,1 13,4

FF7 finansieringskonto -2,7 -3,9

Andre likvider

Likvide beholdninger i alt 14,4 9,6

Omsætninsaktiver i alt

Aktiver i alt

Kortfristet gæld i alt 30,8 36,3

Gæld i alt 42,8 62,2

36,5 41,5

47,9 68,2 Passiver I alt 47.9 68.2
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3.5 Likviditet og låneramme

Tabel 10
Udnyttelse af låneramme

2020

(mio._kr.)
Sum at immaterielle og materielle anlægsaktiver 25,9

Låneramme 45,5

Udnyttelsesgrad i pct. 57,0

3.6 Opfølgning på lonsumsioft

Tabel 11
Opfølgning på lonsumsloft

Hovedkonto 24.51 .13, mio. kr.

Lonsumsloft EL 6,6

Lonsumslolt inkl. TS / aktstykker 6,6

Lonforbrug underlonsumslolt’ 6,5

Difference (mindreforbrug) 0,1

Akk. opsparing ult. forrige år 0,5

Akk. opsparing ult. Indeværende år 0,6

Anm.: 1: Lim ved indiægtsdækkct virksomhed indgàr ikke under hmsumsloft.

3.7 Bevillingsregnskabet

Tabel 12
Bevilli ngsregnskab

Hovedkonto Navn Bevillings- (mio. kr.) Bevilling Regnskab Afvigelse Videreførelse

type ultimo

24.51.13 Danmarks Driftsbevil- Udgifter 41,7 82,3 -40,6
Miljøportal ung Indtægter -20,1 -60,5 40,4 4,4
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4. Bilag

4.1 Noter til resultatopgorelse og balance

Tabel 13
Note 1. Immaterielleanlægsaktiver

(mio. kr.) Færdiggjorte Erhvervede konces- I alt

udviklingsprojekter sioner, patenter, Ii
censer mv.

Kostpds 77,7 77.7

Primokorrektioner og flytning ml. bog

foringskredse
Tilgang1 6,8 6,8

Afgang

Kostprispr. 31.122020 84,5 84.5

Akkumulerede afskrivninger -78,8 -78,8
Akkumulerede nedskrivninger

Akkumulerede at- og nedskrivninger -78,8 78,8

pr. 31.122020

Regnskabsmæssig værdi pr. 5,7 5,7

31.12.2020

Ärets afskrivninger -1,2 -1,2

Ârets_nedskrivninger

Årets at- og nedskrivninger -1,2 -1 ,2

(mio. kr.) Udviklingsprojekter
under udførelse

Primo saldo pr. 1. januar 2020 10,9
Tilgang”2 16,1
Nedskrivninger
Overfart til færdiggjort& -6,8
udviklingsprojekter

Kostpds pr. 31.12.2020 20,3

Anm.: 1: I tiIgng indgar ressortomiagt anlæg nI værdi af 3,8 rn,o kr som blev overdraget som igangværende og efterfolgende igangsat I I 2020 har der været
store udviUingsprtiekter hL’mnder et nyt system for ovurfladevand Vanfla
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Tabel 14
Note 2. Materielle anlægsaktiver

(mio.kr.) , s
CO C — 0 =
ZZ
—

tO —
D — , • t wCO- c rr. o —

r 50 0
3 CO

a -
CD CD
— — —. 0

$ 0.
CO CO —

‘<
-I

Kostpris 0,4 0,4

Primokorrektioner og flytning ml. bog
føringskredse
Tilgang
Afgang

Kostpris pr. 31.12.2020 0,4 0,4

Akkumulerede afskrivninger -0,4 -0,4

Akkumulerede nedskrivninger

Akkumulerede al- og nedskrivninger -0,4 -0,4

pr. 31.12.2020

Regnskabsmæssig værdi pr. 0,0 0,0

31.12.2020

Årets afskrivninger 0,0 0,0

Årets nedskrivninger

Årets al- og nedskrivninger 0,0 0,0

(mio. kr4 Igangværende arbejder
for egen regning

Primo saldo pr. 1. januar 2020 0,0

Tilgang
N edskrivn inger
Overført til færdiggjorte
udviklingsprojekter

Kostpris pr. 31.12.2020 0,0
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4.2 Indtægtsdækket virksomhed

Tabel 15
Sammenfatning at elementer i prisfastsættelsen

Mio._kr.

Direkte omkostninger i alt 28,3

Indirekte omkostninger i alt 4,3

øvrige indregnede omkostninger

Sum 32,6

Indtægter i alt 33,3

Tabel 16
Oversigt over akkumuleret resultat for indtægtsdækket virksomhed

Mio.kr. Ultimo 2018 Ultimo 2019 Ultimo 2020

It-ydelser 1,4 2,4 3,1

I alt 1,4 2,4 3,1

4.3 Gebyrfinansieret virksomhed

Danmarks Miljoportal har ikke gebyrfinansieret virksomhed.

4.4 Tilskudsfinansieret aktiviteter

Danmarks Miljoportal har ikke lilskudsfinansierede aktiviteter.

4.5 Forelagte investeringer

Danmarks Miljoportal har ikke igangværende arbejder, som har været forelagt Finansudvalget.

4.6 IT-omkostninger
Virksomheden skal udarbejde et bilag der viser alle virksomhedens it-omkostninger fordelt på lonomkostninger, driftsom

kostninger og investeringsomkostninger.
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Tabel 21
IT-omkostninger

Sammensætning 2020
(mio. kr.)

Interne personaleomkostninger til ii (it-drift/-vedligehold/-udvikling) 8,9

it-systemdrift1 12,4

It-vedligehold1 45,3

It-udviklingsomkostninger 6,1

Udgifter til it-varer til forbrug2 -0,1

I alt

Anm,: 1: reklassirikation foretaget af drift opgave 1252. 2: Indeholder tilbagefort skon fra tidligere år.

72,7
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