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Sveriges geologiska undersöknings 
årsredovisning 2014  

Riksrevisionen har granskat Sveriges geologiska undersöknings (SGU) årsredovisning, daterad 

2015-02-20. Syftet har varit att bedöma: 

 årsredovisningen i allt väsentligt är upprättad i enlighet med gällande regelverk,  

 den ger en rättvisande bild av det ekonomiska resultatet, finansiering och finansiella 

ställning, 

 resultatredovisningen är förenlig med övriga delar, samt 

 huruvida ledningen efterlevt de föreskrifter som är tillämpliga för användning av anslag 

och inkomster. 

Vi har införskaffat en förståelse av den interna styrning och kontroll som bedömts vara relevant för 

revisionen för att kunna utforma ändamålsenliga revisionsåtgärder. Vår förståelse av den interna 

kontrollen är därmed begränsad och syftar inte till att uttrycka en åsikt om effektiviteten i 

myndighetens interna styrning och kontroll. De punkter som framgår i revisionsrapporten är 

sådana iakttagelser som vi har identifierat under revisionen och som bedömts vara tillräckligt 

viktiga att rapportera till ledningen. 

Riksrevisionen har avgivit en revisionsberättelse med uttalande med reservation och vill fästa 

ledningens uppmärksamhet på nedanstående. 

Riksrevisionen önskar information senast 2015-04-27 med anledning av våra iakttagelser i denna 

rapport. 
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Redovisning mot anslag avseende avsättningar för sanering och 
återställning av förorenade områden     

Bakgrund 

Sveriges geologiska undersökning (SGU) disponerar, via anslag 20 1:4 ap 3 – Sanering och 

återställning av förorenade områden – del till SGU, medel för att inventera och genomföra 

ansvarsutredningar, nödvändiga undersökningar och åtgärder på områden som förorenats av 

statliga organisationer som inte längre finns kvar. Tilldelande medel uppgick för budgetåret 2014 

till 40 000 tkr på detta anslag och oförbrukade medel uppgick vid årets utgång till 596 tkr. SGU 

har identifierat flertalet objekt med mark som förorenats av statlig verksamhetsutövare som inte 

längre finns kvar och en process för utredning, undersökning och efterföljande åtgärder för 

sanering och återställning av förorenad mark har etablerats vid myndigheten. 

SGU begärde i juni 2014 dispens från kostnadsmässig anslagsavräkning för de avsättningar som 

kommer att behöva göras för framtida utgifter för sanering och efterbehandling. Skälen till detta 

redogör myndigheten för i den ansökan som skickades till Näringsdepartementet, bl a anges 

problem med finansieringen då kostnaderna uppskattas till ett belopp i storleksordningen 230 mnkr 

för åren 2015 till 2017. I regeringsbeslut daterat 2014-12-18 har villkoren för anslag 20 1:4 ap 3 

ändrats enligt följande: Avsättningar för sanering och återställning av förorenade områden ska 

redovisas mot anslag det budgetår som utgifterna hänför sig till. 

Under året har ett antal objekt med förorenad mark nått skedet ”nyckelfärdigt objekt” i utrednings- 

och undersökningsprocessen vilket innebär att åtgärdsförberedelser är slutförda och åtgärder kan 

därmed påbörjas med mycket kort startsträcka. För dessa objekt har en uppskattning med 

tillräcklig tillförlitlighet kunnat göras av kostnaderna för sanering och återställning. SGU har med 

detta som grund gjort avsättningar som uppgår till 14 290 tkr. 

Iakttagelser 

I SGU:s årsredovisning framgår på sidan 71 att gjorda avsättningar för sanering och återställning 

av förorenade områden redovisas mot anslag det budgetår som utgifterna hänför sig till, i enlighet 

med ändrade villkor för anslag 20 1:4 ap 3 i regeringsbeslut daterat 2014-12-18. Av ESV:s 

föreskrifter till 12 § i anslagsförordningen framgår dock att det huvudsakligen är 

kapitaltransaktioner såsom utlåning samt kapitalinsatser i och kapitaltillskott till juridiska personer 

m m som ska redovisas mot anslag det budgetår som utgifterna hänför sig. Härigenom ska gjorda 

avsättningar för sanering och återställning klassificeras som förvaltningsutgifter och ska därmed 

enligt anslagsförordningen redovisas mot anslag det budgetår som kostnaderna hänför sig till. 

Vidare bedömer Riksrevisionen att regeringsbeslutet inte är generellt för statliga myndigheter 

vilket är en förutsättning enligt förordning (2000:606) om myndigheters bokföring för att kunna 

utgöra god redovisningssed. Detta medför att 14 290 tkr inte har redovisats mot anslaget 20 1:4 ap 
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3 för budgetåret 2014. SGU:s årsredovisning ger därmed inte en rättvisande bild avseende 

myndighetens finansiering. 

 

 

 

Ansvarig revisor Henrik Söderhielm har beslutat i detta ärende. Uppdragsledare Elina Gustafsson 

har varit föredragande. 

 

 

 

Henrik Söderhielm    Elina Gustafsson  
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