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Fortifikationsverket årsredovisning 2013  

Riksrevisionen har granskat Fortifikationsverkets (FortV) årsredovisning, daterad 2014-02-20. 

Syftet har varit att bedöma om årsredovisningen är rättvisande. 

Riksrevisionen vill efter granskningen av årsredovisningen och avlämnandet av revisionsberättelse 

fästa uppmärksamhet på nedanstående. 

Riksrevisionen önskar information senast 2014-05-05  med anledning av våra iakttagelser i denna 

rapport. 

Avyttring av övnings – och skjutfält med oexploderad ammunition 

 
FortV ansvarar för avveckling av försvarsfastigheter i enlighet med statsmakternas fattade beslut, 

vilket innebär att FortV har ett ansvar för att vidta åtgärder för de övnings- och skjutfält där 

Försvarsmakten (FM) inte längre bedriver verksamhet. Vad som ingår i åtagandet är komplext att 

definiera och FortV har i dagsläget inte möjlighet att beräkna framtida kostnader för avveckling på 

ett tillförlitligt sätt.  

Enligt regeringsbeslut1 får FortV behålla överskott från försäljning av övnings – och skjutfält inkl. 

byggnadsobjekt, överskott av skogsbruk och arrende, samt uthyrning och övriga nyttjanderätter av 

övnings- och sjukfält under avveckling. Överskottet får bl.a. användas till avveckling och 

förvaltning av fält som är under avyttring, och för metod – och teknikutveckling för hantering av 

oexploderad ammunition (OXA). 

 

FortV redovisar i sin årsredovisning en övrig ansvarsförbindelse, utan angivet belopp, med 

hänvisning till not där det framgår att mark med OXA kan innebära framtida åttagande för 

riskreducerande åtgärder av betydande storlek, men att belopp inte kan redovisas med 

tillförlitlighet då det föreligger stor komplexitet avseende bl.a. ansvar, metod, framtida användning 

och acceptabel risk. (FortV har via en särskild skrivelse till regeringen upplyst om problematiken, 

Dnr 596:211). Hänvisning har gjorts till avsnittet i resultatredovisningen.  

I resultatredovisningen beskriver FortV väl de aktiviteter som genomförts under året och planerade 

aktiviteter för 2014. FortV beskriver även de osäkerheter som finns avseende möjliga åtgärder, 

framtida användning, samt kostnader och intäkter för mark med OXA. Idag finns inte rutiner inom 

staten att planera för framtida förädlingskostnader för att göra områden försäljningsbara eller för 

att hantera eventuella framtida skadeståndsanspråk. FortV skriver vidare att ett den idag gällande 

lösningen endast är temporär och möjliggör inte finansiering på längre sikt.  

 

 

 

                                                           
1 Regleringsbrev 2013 (S2012/9065/SAM) 
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I ESV:s rapport (2013:33) ”Försvarsfastighetsutredning” nämns framtida utgifter för sanering – 

och återställningskostnader dock inte explicit problemen med OXA. De skador som uppstår på 

miljön som måste åtgärdas finansieras idag med FM:s anslag först när verksamheten upphör. ESV 

anser att det bör utvecklas en modell där framtida sanerings- och återställningsåtgärder belastar 

FM:s verksamhet löpande under den tid som verksamheten utförs. Enligt ESV bör den 

fastighetsförvaltande myndigheten redovisa en sådan avsättning för framtida 

återställningskostnader.  

Rekommendation 
Riksrevisionen rekommenderar Fortifikationsverket att ta kontakt med departementet för att få ett 

klargörande av ansvar och finansiering av framtida kostnader för riskreducerande åtgärder för 

OXA. Fortifikationsverket bör därefter utveckla en redovisningsmodell för framtida sanerings- och 

återställningsåtgärder.  

 

Ansvarig revisor Outi Sjölund har beslutat i detta ärende. Uppdragsledare Samuel Ershammar har 

varit föredragande 

 

 

 

Outi Sjölund                                                     Samuel Ershammar  
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