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Naturvårdsverkets årsredovisning 2003 
Riksrevisionen har granskat Naturvårdsverkets (NV) årsredovisning, daterad 

2004-02-17. Syftet har varit att bedöma om redovisningen och underliggande 

redovisning är tillförlitlig och räkenskaperna rättvisande samt om ledningens 

förvaltning följer tillämpliga föreskrifter och särskilda beslut. 

Riksrevisionen har avgivit revisionsberättelse med invändning och vill fästa 

styrelsens uppmärksamhet på nedanstående.  

Riksrevisionen önskar information senast 2004-05-07 med anledning av våra 

iakttagelser i denna rapport. 

Bemyndiganderedovisning 
 

Myndighetens årsredovisning består, enligt Förordning (2000:605) om 

årsredovisning och budgetunderlag, bland annat av en anslagsredovisning. En 

myndighet som tilldelats ett bemyndigande skall i anslagsredovisningen 

lämna uppgift om  

- bemyndigandebelopp per ändamål 

- framtida utgifter till följd av åtaganden med stöd av bemyndigandet 

- de framtida utgifternas beräknade fördelning per år 

- anslag som därvid kommer att avräknas. 

 

Naturvårdsverkets årsredovisning innehåller väsentliga brister, eftersom 

bemyndiganderamarna per år, i vissa fall, har överskridits. De totala 

bemyndiganderamarna för perioden 2004-2006 har dock inte överskridits.. 

De konstaterade bristerna diskuteras nedan per berört anslag.  

 

 Anslag 34:4, Sanering och återställning av förorenade 
områden  
 

För budgetåret 2004 har Naturvårdsverket, enligt regleringsbrevet för 2003, 

en bemyndiganderam på 175 mnkr. Enligt årsredovisningen har 

Naturvårdsverket gjort åtaganden med 284 mnkr, alltså ett överskridande 

med 109 mnkr. Enligt uppgift har Naturvårdsverket av misstag förväxlat ett 

eventuellt anslagssparande med en utökning av bemyndiganderamen.  
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Anslag 34:5, Miljöforskning  
 

För budgetåret 2005 har Naturvårdsverket, enligt regleringsbrevet för 2003, 

en bemyndiganderam på 20 mnkr. Enligt årsredovisningen har 

Naturvårdsverket gjort åtaganden med 23 mnkr, alltså ett överskridande med 

3 mnkr.  

  

Anslag 34:14, Stöd till klimatinvesteringar  
 

För budgetåret 2006 har Naturvårdsverket, enligt regleringsbrevet för 2003, 

ingen bemyndiganderam. Åtaganden har emellertid gjorts med 225 mnkr. 

Detta har av Naturvårdsverket förklarats med att det gäller fleråriga projekt 

med förskjutningar i tiden av bidragsutbetalningarna..  

 

 

Riksrevisionen har alltså funnit olika orsaker till avvikelserna från givna 

bemyndiganderamar. Gemensamt för dem är brister i den ekonomiska 

styrningen och kontrollen. Därför rekommenderas att Naturvårdsverket ser 

över befintliga rutiner i syfte att förbättra dessa. Därvid bör 

dokumentationsstandarden särskilt beaktas.  

 

Biträdande revisionschef Tomas Janhed har beslutat i detta ärende. 

Biträdande revisionschef Jan-Erik Fälth har varit föredragande. 

Revisionschef Gina Funnemark har deltagit i den slutliga handläggningen. 

 

 

 

Tomas Janhed    Jan-Erik Fälth 
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