
•

•

MILJØMINISTERIET 

14. februar 2003

Vedrørende Beretning nr. 18/2001 om revisionen af statsregnskabet for 2001

Jeg har den 17. december 2002 modtaget Rigsrevisors Beretning nr. 18/2001 til Folketinget om

revisionen af statsregnskabet for 2001.

I henhold til § 18, stk. 2 i lov om revisionen af statens regnskaber m.v. skal jeg bemærke følgende:

I beretningen anføres på baggrund af den udførte revision, at det er Rigsrevisionens vurdering, at

regnskabsforvaltningen på Miljø- og Energiministeriets område samlet set har været

tilfredsstillende, at regnskaberne på Miljø- og Energiministeriets område er rigtige, og at

dispositionerne har været i overensstemmelse med bevillinger, love m.v.

Dog har følgende punkter givet Rigsrevisionen anledning til bemærkninger:

Ikke helt tilfredsstillende regnskabsaflæggelse ved Forskningscentret for Skov & Landskab.  

Ikke helt tilfredsstillende administration i Miljøstyrelsen af indsamlingsordningerne vedrørende

dæk, blyakkumulatorer og biler. 

    

For så vidt angår regnskabsaflæggelsen ved Forskningscentret for Skov & Landskab anfører

Rigsrevisionen, at forretningsgange og interne kontroller på de reviderede områder ikke fungerede

helt tilfredsstillende, idet der dog var disponeret i overensstemmelse med gældende regler.

Der er i anledning af Rigsrevisionens bemærkninger og et senere af Rigsrevisionen gennemført

kasseeftersyn og revison i 2002 ved Forskningscentret for Skov & Landskab foretaget en række

ændringer og opstramninger af forretningsgangene og de interne kontroller ved centret, herunder

gennemførelse af hyppigere interne kasseeftersyn, hyppigere fakturering, bedre debitorpleje samt

a jourføring af regnskabsinstruks og andre interne instrukser, herunder præcisering af ansvar og

arbejdsgange i forbindelse med regnskabsaflæggelsen for forskningsprojekter,

funktionsadskillelse af disponering og godkendelse af køb m.v.

For så vidt angår administrationen af indsamlingsordningerne vedrørende dæk, blyakkumulatorer

og biler peger Rigsrevisionen på, at der under ordningerne for indsamling af blyakkumulatorer og

indsamling af biler er konstateret en betydelig overdækning i den betragtede periode 1998-2001

uanset kravet om, at der bør tilstræbes balance mellem indtægter og udgifter over en årrække for

afgifts- gebyrfinansierede ordninger. Der peges tillige på, at der uretmæssigt er overført et beløb

på 5,8 mill. kr. fra indsamlingsordningen for biler til indsamlingsordningen for dæk til udligning af et

akkumuleret underskud under dækordningen.

For indsamlingsordningen for blyakkumulatorer er der, som nævnt i Rigsrevisionens beretning

allerede gennemført en nedsættelse af gebyrsatserne pr. 1 januar 2001 med henblik på at skabe

balance mellem indtægter og udgifter.

For indsamlingsordningen for biler er der med lov 385 af 6. juni 2002 om ændring af lov om

miljøbidrag og godtgørelse i forbindelse med ophugning og skrotning af biler foretaget en

nedsættelse af det årlige miljøbidrag for biler fra 90 til 60 kr. og en forhøjelse af skrotgodtgørelsen

fra 1.500 kr. til 1.750 kr., jf. bekendtgørelse nr. 782 af 17. september 2002 om ændring af

bekendtgørelse om opkrævning af miljøbidrag og udbetaling af godtgørelse i forbindelse med

ophugning og skrotning af biler. På denne baggrund og med en forventet stigning i antallet af biler,



der skrottes med godtgørelse og hermed øgede udgifter til skrotning forventes det akkumulerede

overskud under bilordningen afviklet inden udgangen af 2006.

Det overførte beløb på 5,8 mill. kr. fra indsamlingsordningen for biler til indsamlingsordningen for

dæk vil blive tilbageført i forbindelse med bevillingsafregningen for 2002.

Beretningen giver mig ikke herudover anledning til bemærkninger eller særlige foranstaltninger.

Nærværende redegørelse er samtidig sendt til Rigsrevisor.

Med venlig hilsen

Hans Chr. Schmidt


