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På omslaget ses Thorbjörn Ryefalk som är skogsmästare och 

en av våra skogsförvaltare.  Fortifikationsverket äger stora 

markområden, främst skjut- och övningsfält. Det innebär 

huvudsakligen skötsel av skog men även öppen mark. Inne-

havet är utspritt över hela Sverige och ett brett spektrum 

av naturtyper finns representerade - från ädellövskogar i 

skånsk slättbygd till fjäll i Norrlands inland. Vårt huvudsakliga 

uppdrag är att skapa och behålla en god övningsterräng åt 

Försvarsmakten, men även att förvalta de höga naturvärdena 

och den biologiska mångfald som finns idag.
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välkomna. Omställningen av organisation och 
arbetssätt har varit tung för många medar-
betare. Det ser vi också i ett något sjunkande 
NMI-resultat. Men den utvecklingen ska vi 
vända. Jag vill tacka mina medarbetare för 
stora personliga insatser med siktet inställt på 
att bli en modernare, effektivare, säkrare och 
grönare verksamhet i medborgarnas tjänst.

Urban Karlström, generaldirektör
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Samverkan för civila och militära synergier
Den unika fortifikatoriska kompetens vi har 
inom skydd och säkerhet av försvarsfastigheter 
ger också synergier för det civila samhället. 
Flera uppdrag genomförs för att hjälpa andra 
myndigheter med att säkra sina fastigheter mot 
inre och yttre hot. Vi är en aktiv partner i det 
civila försvarets upprustning tillsammans med 
en rad andra myndigheter. Genom nationell och 
internationell samverkan i militära och civila 
sammanhang bygger vi ytterligare kompetens.

Engagerade medarbetare skapar kundfokus
Våra strategiska mål och vårt kundfokus kan 
aldrig uppnås utan engagerade medarbetare. 
Under 2015 har vi hälsat 65 nya medarbetare 
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Kundfokus kännetecknar året
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En allt oroligare omvärld
Genom Rysslands upprustning och agerande 
blir Östersjöregionen alltmer strategiskt viktig 
ur ett säkerhets- och försvarspolitiskt perspek-
tiv. Mellanöstern är en krishärd full av krig, 
terror och stora flyktingströmmar som även 
påverkar oss. Terrorism ökar trycket på det 
civila samhällets fysiska skydd och fortifika-
toriska kompetens.

Vi står väl rustade för att bidra
Det nya försvarsbeslutet betonar det natio-
nella försvaret och att öka krigsförmågan. 
Fortifikationsverkets strategi för 2020 ligger 
väl i linje med vad som krävs, våra målbilder 
stödjer den nya försvarsinriktningen. En rad 
investeringsprojekt genomförs nu. Planerings-
arbetet för etableringen på Gotland är i full 
gång. Den nyinvesteringen är en förutsättning 
för att en stridsgrupp ska kunna vara verksam 
på ön från 2017/2018. Ett upprustningspro-
gram pågår också av anläggningsbeståndet. 
Flygledartornet i Kallinge står redan klart och 
Ronnebyprojektet i övrigt rullar enligt plan. Vi 
skapar med våra fastigheter och vår personal 
förutsättningarna för att militär personal, 
materiel och övning ska fungera optimalt. Vi är 
en partner till försvarsfamiljen och bidrar till 
att öka försvarsförmågan. Vårt uppdrag blir allt 
viktigare i en orolig omvärld och vi rustar oss 
för att klara framtidens utmaningar.

Kundfokus
Genom vår nystart har vi förändrat struktur 
och byggt en effektivare myndighet med bättre 

kundfokus. I slutet av året kunde vi summera 
en rationaliseringsvinst på ca 40 miljoner som 
återbetalades till våra kunder. Centrala kund-
kontakter, Key Account Managers har inrättats 
både på öppna och slutna sidan för våra kun-
der. En ny regional indelning kännetecknas av 
färre och större enheter än tidigare. Årets NKI 
har ökat tre enheter vilket är välkommet. Vår 
personal i drift, förvaltning och projektledare 
får höga betyg för tillgänglighet, bemötande 
och service. På högkvartersnivå har vi fått en 
tydlig positiv förändring vilket vi tolkar som ett 
genomslag för vårt nya kundfokus.

En effektivare och grönare
fastighetsförvaltning
Vår nya energistrategi som beslutades under 
året ligger väl i linje med regeringens ambitio-
ner att minska klimatpåverkan och omställ-
ningen till ett fossilfritt samhälle. Detsamma 
gäller de nationella miljökvalitetsmålen. En ny 
driftstrategi lägger grunden för den framtida 
driftverksamheten. På den slutna sidan har 
kontrollprogram och statusredovisningar 
genomförts. 

Mark i Falun frigörs för fritid och
kommersiell verksamhet
Arbetet med att sanera övnings- och skjutfält 
från OXA, oexploderad ammunition, fortsätter. 
Myrans skjutfält invid skidstadion öppnas för 
det rörliga friluftslivet och en del av området 
säljs för kommersiell verksamhet efter en 
omfattande sanering av OXA. Myran är ett 
pilotprojekt utifrån vars erfarenheter en hand-
lingsplan nu tagits fram för OXA-arbetet.

Stora ansträngningar har gjorts under året i vårt nystartsarbete för att bli modernare, effekti-

vare, säkrare och grönare. Vi har fokus på mer nytta för våra kunder och hyresgäster. 
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Resultatredovisning

Fortifikationsverkets

STRATEGI 2020, MÅLBILDER

EN PARTNER FÖR ÖKAD FÖRSVARSFÖRMÅGA
Vi ska vara en partner inom försvarsfamiljen och bidra till ökad försvars-
förmåga.

EN STRATEGISK FASTIGHETSÄGARE
Vi ska vara en långsiktig fastighetsägare och utveckla värdet på de fastig-
heter vi förvaltar.

EN HÅLLBAR OCH INNOVATIV FASTIGHETSFÖRVALTARE
Vi ska hitta smarta lösningar i vår förvaltning som leder oss och våra 
kunder mot en hållbar framtid.
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Ledning
Ledning och uppföljning avser den strategiska 
styrningen av Fortifikationsverket. I denna del 
av organisationen finns en nyinrättad avdel-
ning för strategisk planering och funktioner för 
juridik, kontrollverksamhet, säkerhetsfrågor 
samt GD stab.
    Inrättandet av en avdelning för strategisk 
planering avser att förtydliga kundkontakter 
på central nivå, samordna dessa kontakter 
inom verket och ansvara för fastighetsbestån-
dets värdeutveckling över tiden. Genom att 
även föra uppgifter för övergripande verksam-
hetsplanering till denna avdelning, säkerställs 
att de strategiska frågornas omsätts i årliga 
verksamhetsuppdrag.

Operativ verksamhet
Operativ verksamhet avser en förvaltnings-
avdelning indelad i sex regioner med ansvar 

Ny organisationsstruktur för 
tydligare kundfokus

för förvaltning och drift av såväl öppet som 
slutet bestånd. Till förvaltningsavdelningen 
är också en Domänfunktion inordnad. Inom 
operativ verksamhet finns också en projektav-
delning med funktioner för projektledning och 
investering samt försäljnings- och förädlings-
verksamhet. Slutligen omfattar den operativa 
verksamheten även en Utvecklingsavdelning 
med funktioner för strategiska utvecklingspro-
jekt och specialister.

Verksamhetsstöd
Verksamhetsstödet organiseras i två separata 
avdelningar. Avdelningen för verksamhetsstöd 
omfattar funktioner för ekonomi, upphandling 
och inköp, Fortifikationsverkets servicecenter, 
arkiv och registratur samt IT. Avdelningen för 
HR och kommunikation omfattar separata 
funktioner för dessa två kompetensområden.

Den 1 januari 2015 gick Fortifikationsverket in i en ny organisation. Ett syfte med den nya orga-

nisationen är att i praktiken kunna vara en partner för ökad försvarsförmåga. Därför behövs en 

tydligare kommunikation med kunderna. Det ska vara klart vart man som kund vänder sig med 

sina ärenden och varifrån man får information. Fortifikationsverket behöver också kunna ha ett 

strategiskt perspektiv i förhållande till kunden, och arbeta långsiktigt, effektivt och samordnat. 

Organisationen har strukturerats i tre övergripande delar. Ledning och uppföljning, Operativ 

verksamhet samt Verksamhetsstöd. 

Fortifikationsverkets arbete med intern styrning och kontroll
På grund av den förändringsprocess verket är mitt uppe i finns en del utvecklingsmöjligheter inom arbetet med FISK enligt 
Förordning (2007:603) om intern styrning och kontroll (FISK). Utvecklingsarbete pågår och avses förtydligas under 2016.
En riskanalys genomfördes i början av 2015 avseende FISK. Resultatet av riskanalysen samt de prioriterade 
riskerna föredrogs i Styrelsen under våren. De prioriterade riskerna har sedan följts upp kvartal 2 och 4. Riskerna är 
omhändertagna i VP 2016.
En förnyad Riskanalys gjordes i början av hösten 2015 inför uppstarten av VP-arbetet för 2016. Dessa risker ska följas upp 
kvartal 2 och 4. Utöver ovanstående granskningar och analyser har fyra särskilda kontrollåtgärder genomförts.
Följande risker har prioriterats i verksamheten och åtgärder har genomförts under verksamhetsåret.
·  Att vi inte ökar fokus på strategisk styrning av fastighetsbeståndet
·  Att vi inte utvecklar rollen inom det svenska kris- och beredskapssystemet.
·  Att vi inte utvecklar funktionen i anläggningar för hela hotskalan; höjd beredskap, kris och krig.
·  Att vi inte utvecklar relationen till våra kunder och skapa ett tydligare kundfokus.
·  Att vi inte minskar användningen av ändliga naturresurser
·  Att vi inte lever upp till vår värdegrund

2.1 VÅRT UPPDRAG | ÅRSREDOVISNING 201510

En säker värd för en säkrare värld
Fortifikationsverket är en av Sveriges största fastighetsägare. Vi har regeringens uppdrag att se 

till att försvarssektorn har väl fungerande anläggningar, mark och lokaler för sin verksamhet.

Det innebär till exempel att sköta drift av stora 
garnisoner, underhålla mark och byggnader, 
bygga nytt och bygga om. Det handlar också om 
att avveckla, avyttra och skapa förutsättningar 
för ny verksamhet.
 
Fastighetsbeståndet är brett – allt från enkla 
kallförråd till byggnadsminnen och högtekno-
logiska, moderna byggnader. Vi äger kontor, 
träningsanläggningar, verkstäder, skjutbanor, 
hamnar, flygplatser, anläggningar under jord 
och den mark som Försvarsmakten övar på. 

Numera spelar vi också en roll i det civila – för 
uppbyggnaden av ett robust samhälle och en 
säkrare värld.
 
En säker värld är också en hållbar värld – där-
för tar vi stort ansvar för miljön. Men också för 
långsiktigt god ekonomi, för att bevara unika 
värden, spetskompetens och skapa förutsätt-
ningar för människor att trivas och känna sig 
trygga i tillvaron.

Organisationsstruktur 2015
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Nytt kundgränssnitt
I Fortifikationsverkets Strategi 2020 läggs fast att verket ska öka kundfokus samt förtydliga 

gränsdragningen mot kund. Syftet med att införa kundansvariga funktioner på de olika organisa-

toriska nivåerna är att öka tydligheten avseende kontaktvägar, ansvarsområden och ärendehan-

tering.

I den nya organisationen ska kundfrågorna hänvisas till en specifik funktion på varje organisatorisk 
nivå. Inom driftdistrikten och det dagliga är SAT (serviceansvarig tekniker) ansvarig för kundbe-
mötandet. På regionnivå är det förvaltaren och Regionchefen som är ansvarig. Slutligen är det på 
ledningsnivå KAM-funktionen inom den Strategiska avdelningen som har det övergripande kundan-
svaret.

MYNDIGHETS-/FÖRETAGS-
LEDNING

PLANERINGSFUNKTION1

GARNISONSLEDNING2

BESTÄLLARE3

OBJEKTLEDARE4

GENERALDIREKTÖR

KAM1

REGIONCHEF2

FÖRVALTARE

PROJEKTLEDARE4

BRUKARE SAT

1 På denna nivån sker den strategiska planeringen i samarbete med kunderna. KAM (Key Account 
Manager)
2 På regional nivå ligger det formella kundansvaret. Hos Försvarsmakten och FMV är det genom C 
LPLE och C ORGE kontaktvägen går.
3 Beställaren återfinns på LPLE INFRA eller andra behöriga på förband.
4 Vid projekt går kontaktvägarna mellan objektledare hos kund och projektledare hos Fortifikations-
verket.

2.2 NYSTART MED KUNDEN I FOKUS | ÅRSREDOVISNING 201512

En sammanhållen drift- och
förvaltningsorganisation
För att skapa förutsättningar för likartat arbetssätt över hela landet gentemot kunderna, har 

drift och förvaltning samlats i en organisatorisk avdelning, Förvaltningsavdelningen. Den opera-

tiva verksamheten inom drift och förvaltning sköts av den nya förvaltningsavdelningen. 

Ny regional indelning
Den nya organisationsstrukturen i Förvalt-
ningsavdelningen kännetecknas av färre och 
större enheter än tidigare. Sex regioner och tju-
gotre distrikt. Detta är för att göra verksamhe-
ten mer robust, att det i varje region finns flera 
medarbetare som har kompetens inom samma 
område. Det ger också bättre förutsättningar 
att hantera beredskapsverksamhet. De större 
regionerna har också inneburit att chefstäthe-
ten har minskat.

Integration mellan öppet och slutet bestånd
Tidigare var drift- och förvaltning uppdelat i 
en öppen verksamhet och en sluten verksam-
het. Genom att medarbetare nu kan arbeta 
med både öppet och slutet bestånd finns ökade 
möjligheter till effektivisering, med bibehållen 
hög sekretess.

Region Norr

Region Mitt

Region Öst

Region Väst

Region Sydväst

Region Sydöst

Förvaltningsavdelningens
regioner
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Fortsatt effektivisering
Regeringen beslutade den 30 januari 2014 att ge Fortifikationsverket och Statens fastighetsverk 

i uppdrag att öka samverkan mellan myndigheterna samt öka effektiviteten inom myndigheter-

na. Den 1 januari 2015 innebar startskottet för Fortifikationsverkets nya organisationsstruktur 

som är resultatet av 2014 års arbete med att skapa”en ny och effektivare organisation”. 

Utgångspunkten för utvecklingen av den nya 
organisationen har bland annat varit: 
·  utökat kundfokus med tydliga kontaktvägar
·  centraliserad funktion för utvärdering, upp-
följning och styrning av verksamheten
·  centraliserad funktion för strategisk planering 
av fastighetsportföljen
·  en effektivare förvaltnings- och drift-
organisation
·  en utbyggd utvecklingsverksamhet 
·  ett effektiviserat och samordnat verksam-
hetsstöd

Den nya organisationsstrukturen har ca 40 
tjänster mindre jämfört med tidigare organisa-
tionsstruktur.  Effektiviseringen har bland an-
nat bidragit till att Fortifikationsverket under 
året kunnat lämna en hyresreducering på 40 
Mkr till kunder med upplåtelseavtal (Försvars-
makten, FMV, FRA och FOI).

Aktiviteter i syfte att effektivisera 
Utöver den förändrade organisationsstruktu-
ren så har flera andra aktiviteter genomförts 
under 2015 för att effektivisera verksamheten 

bland annat:
·  Verket arbetar för att öka mobiliteten hos 
medarbetarna genom att skapa ökad tillgång 
till stödjande datasystem i det vardagliga 
arbetet. En del i detta arbete har varit att under 
2015 skapa särskilda appar för s.k. smartpho-
nes vilka effektiviserat arbetet betydligt och 
kommer att medföra en förbättrad kvalitet
·  Lokalbehovsutredning är genomförd i Eskil-
stuna för att skapa en effektivare och attraktiv 
arbetsplats
·  Totalöversyn av verkets posthantering är 
genomförd
·  Ny leverantör för elhandel har upphandlats 
och ny policy för elhandel är framtagen för att 
stärka verkets möjligheter att försäkra sig om 
prisvärd el under vald planeringsperiod
·  Samverkan med SFV fortsätter inom adminis-
tration, transaktionsverksamhet, domänverk-
samhet, förvaltning/drift, specialistfunktion, 
HR, säkerhet samt miljö och energiområdet
·  Fortifikationsverket har avtalat om utökad 
levererans av IT support till Statens Fastighets-
verk

KOSTNADER

KOSTNADER FÖR ADMINISTRATION (TKR)5

UTFALL 20156

148 402

5 Kostnaderna avser ledning och verksamhetsstöd, se beskrivning av organisationen, se sidan 11.
6 Ny organisation infördes 1 januari 2015 och jämförelsetal med tidigare år kan inte lämnas
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Året inleddes med att skapa rutiner för att 
säkerställa att den formella hanteringen av 
avtal fungerar korrekt mellan myndigheterna, 
exempelvis att inget sänds till någon enskild 
medarbetare, utan att allt ska kanaliseras till 
myndighetens officiella adress. Vidare har 
interna processer skapats för att säkerställa 
korrekta beslut, exempelvis beslut innan ett 
uppsägningsavtal översänds till kund.

Information till de större kunderna
Våra större kunder har informerats om den nya 
organisationen, med särskilt fokus på kund-
kontaktytorna. FMV, som 2015 blivit en betyd-
ligt större kund, har genomgått en omorganisa-
tion vari en ny fastighetsorganisation skapats. 
Arbetet med att utveckla processerna mellan 
myndigheterna kommer att fortsätta framöver.

Stöd till Försvarsmaktens utveckling av 
lokalförsörjningen
Under året har ett omfattande arbeta lagts ned 
på att stödja projekt ”Infra NY”, som är en del 
av Försvarets översyn av lokalförsörjningen. 
Vi har bistått med bland annat platsbesök på 
samtliga garnisoner och underlag till utre-
darna.
     Under april genomfördes en uppskat-
tad infrakonferens med representanter från 
Försvarsmakten och Fortifikationsverket. 
Konferensen berörde områden där vi ser behov 
av utveckling, exempelvis incitament, samråd 
underhållsplaner samt ansvar och roller.
 

Upplåtelseavtal
Årets sista månader har inriktats på upplå-
telseavtalen för 2016 – 2017 samt på hyres-
prognosarbete för såväl innevarande snart 
avslutat år som långtidsprognos för kommande 
10-årsperiod.

NKI ökat med tre enheter
NKI-värdet för Fortifikationsverket ges be-
tyget 61 på en hundragradig skala, vilket är 
en förbättring med tre betygsenheter sedan 
föregående mätning 2013. Enligt regeringens 
regleringsbrev till myndigheten ska ett NKI på 
65 uppnås. Det nuvarande resultatet indikerar 
att en majoritet av kunderna som helhet är 
nöjda med Fortifikationsverket som hyresvärd.
     Våra medarbetare och deras personliga 
service och tillgänglighet ges ett väldigt högt 
betyg, samtidigt som det finns förbättringsmöj-
ligheter inom ett antal områden, ex förmåga att 
sätta oss in i våra kunders/hyresgästers behov, 
dialog kring underhållsplaner. 
     Fortifikationsverkets nya kundorganisation 
med Key Account Managers är sammanhållan-
de resurs för våra kundkontakter. De kommer 
utifrån utpekade förbättringsområden från 
kundundersökningen fortsätta sitt arbete med 
att förbättra kommunikation och samverkans-
former med våra kunder.

2.2 NYSTART MED KUNDEN I FOKUS | ÅRSREDOVISNING 2015

Starten på arbetet med nya 
kundgränssnittet
Under det första året med den nya strukturen i kundkontakterna har Fortifikationsverket ar-

betat med att skapa fungerande interna processer och rutiner, säkerställa formell hantering av 

avtal och informera de större kunderna om hur den nya organisationen fungerar.
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Etablering av stridsgrupp på 
Gotland
Fortifikationsverket har under hösten 2015 startat upp arbetet med att stötta Försvarsmakten 

i arbetet med att etablera en stridsgrupp på Gotland från och med 2018. Eftersom tidplanen är 

mycket pressad arbetar Försvarsmakten och Fortifikationsverket tillsammans med flera delar 

parallellt. Det gäller vårt arbete med placeringslayouter, kostnadsbedömningar och tidplaner 

samt Försvarsmaktens arbete med att ta fram konkreta behovsunderlag för alla funktioner som 

behöver byggas. 

Den 16 juni godkände riksdagen regeringens 
proposition Försvarspolitisk inriktning - Sve-
riges försvar 2016-2020. Enligt inriktningsbe-
slutetet ska Försvarsmakten etablera en militär 
närvaro på Gotland. Från och med 2018 ska 
en stridsgrupp Gotland organiseras med ett 
mekaniserat kompani och ett stridsvagnskom-
pani. För Fortifikationsverkets del innebär det 
ett omfattande projekt de närmsta åren under 
stor tidspress.

Tofta skjutfält
Etableringen ska ske på Tofta skjutfält som 
idag i stort sett saknar all nödvändig teknisk 
infrastruktur så som vatten, avlopp och kraft 
för att betjäna det tillkommande byggnads-
beståndet. För att säkerställa att verksam-

heten kan komma igång till 2018 har därför 
infraåtgärderna brutits ut i en egen etapp och 
upphandlingen av projekteringen påbörjats för 
att kunna starta projekteringen redan i början 
på 2016. 

Samarbete för smidig process
För att underlätta den fortsatta processen har 
inledande kontakter med region Gotland, Läns-
styrelsen Gotland, Skogsstyrelsen och General-
läkaren tagits. Bland annat har ett informa-
tionsmöte med de berörda myndigheterna med 
ett gemensamt platsbesök genomförts för att 
tidigt kunna få synpunkter på och riktlinjer 
inför det fortsatta arbetet med placeringen och 
utformningen av etableringen. 

Övning på Gotland.
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Bistår i uppförandet av tillfälliga 
asylboenden
På grund av den dramatiska ökningen av antalet asylsökningar beslutade regeringen i oktober 

om ett uppdrag till MSB om att vidta åtgärder för att uppföra tillfälliga asylboenden. Under 

hösten har medarbetare hos Fortifikationsverket bidragit i det arbetet.

Uppdraget från Myndigheten för samhälls-
skydd och beredskap (MSB) handlade om att 
Fortifikationsverket ska stödja i arbetet med 
att:
·  Identifiera mark för ändamålet
·  Undersöka vilka markförberedelser som är 
nödvändiga för att uppföra tillfälliga asylboenden
·  Se till att nyttjanderättsavtal upprättas och 
tillstånd enligt PBL inhämtas
·  Genomföra markförberedelser
·  Vidta andra nödvändiga åtgärder för att upp-
föra och driva tillfälliga asylboenden

Genomförda aktiviteter
·  Den 18 november levererade Fortifika-
tionsverket och MSB en rapport som svar på 
regeringsuppdraget Migrationsverket (MiV) 

fått gällande tillfälliga asylboende i tält
·  Uthyrning av asylboende i Trängslet till MiV 
från och med 2015-10-22 till åtminstone 2016-
12-31
·  Iordningställande av två beredskapsboen-
den över jul och nyårshelgerna för MiV behov. 
Nyttjades dock inte
·  Uthyrning av asylboende i Karlskrona till MiV 
från och med 2016-01-01 till och med åtmins-
tone 2016-12-31 
·  Fortifikationsverket har inom ramen för 
regeringsuppdraget och även utöver detta 
inventerat mark och lokaler för att identifiera 
möjligheter till uthyrning/etablering av asyl-
boenden

Trängslet i Älvdalen där ca 500 asylsökanden bor.
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En säker värd för en säkrare värld

2015
Året i siffror

FORTIFIKATIONSVERKET
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7 Intäkter och kostnader för försäljningsverksamheten har bruttoredovisats för att möjliggöra jämfö-
relser med budget. 
8 Av de budgeterade kostnaderna avser 40,9 Mkr avveckling av anläggningar och övnings- och 
skjutfält, vilka finansieras med balanserade medel enligt regeringsbeslut. I utfallet ingår 24,1 Mkr för 
avveckling finansierad med balanserade medel.
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TOTAL

RESULTAT PER VERKSAMHET (TKR)

VERKSAMHET

INTÄKTER

KOSTNADER

RESULTAT

BUDGET 2015
(enligt regleringsbrev) 

FÖRVALTNING

2 383 674

- 2 350 631

33 043

INTÄKTER

KOSTNADER

RESULTAT

UPPDRAG

734 413

- 725 866

8 547

INTÄKTER

KOSTNADER8

RESULTAT

AVYTTRING7

UTFALL 2015

2 272 976

- 2 246 583

26 393

851 218

- 848 167

3 051

48 860

- 53 170

- 4 310

25 134

139 935

- 84 134

55 801

97 391

UTFALL 2014

2 407 006

- 2 362 838

44 168

799 251

- 793 173

6 078

64 226

- 113 448

- 49 222

1 024

Omsättning per kundgrupp

Försvarsmakten 81,7 %

Övriga försvarsmyndigheter 9,7%

Övriga statliga kunder 1,8%

Privata företag, föreningar och privatper-
soner 6,8%

Total omsättning 3,2 miljarder
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Total omsättning 3,2 miljarder
Större delen 2,3 miljarder härrör sig till För-
valtningsverksamheten.  Uthyrning till kunder 
med upplåtelseavtal enligt verkets hyresmodell 
uppgår till 2 miljarder kronor. 
Uppdragsverksamheten har under året gene-
rerat intäkter på 851 miljoner, varav införhyr-
ningar av lokaler med mera till Försvarsmak-
ten och FMV 591 miljoner kronor. 

Försäljning av fastigheter 
27,5 miljoner
Fastigheter har sålts för 27,5 Mkr och försälj-
ningarna har gett ett överskott på 25,5 Mkr.

Resultatet i korthet

Överskott av försäljningar orsakade av försvarsbeslut får disponeras för att betala kostnader som 
uppstår till följd av avveckling av lokaler, mark och anläggningar. Överskott av försäljning av övnings- 
och skjutfält får disponeras för att betala kostnader som uppstår vid avveckling av fält samt för metod- 
och teknikutveckling för hantering av OXA. Vidare betalas avkastningskrav och överskott av övriga för-
säljningar in till statskassan. Som en följd av detta blir den balanserade kapitalförändringen -10,2 Mkr

Disposition av resultat

Resultat 25 miljoner
Resultatet är 72 Mkr lägre än budget, varav 
60 Mkr beror på lägre resultat inom Avytt-
ringsverksamheten. Ett antal försäljningar har 
förskjutits till 2016, bland annat beroende på 
att detaljplanearbetet inom kommunerna har 
tagit längre tid än bedömt.

Avkastning på genomsnitt-
ligt myndighetskapital
Avkastning på genomsnittligt myndighetska-
pital med 4,2 procent (34 Mkr) kommer att 
betalas in till statens centralkonto.
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Försvarets materielverk (FMV), Totalförsvarets 
forskningsinstitut (FOI) och Försvarets radio-
anstalt (FRA). Upplåtelseavtal enligt särskild 
hyresmodell9 tecknas med dessa kunder. Om-
sättningen för upplåtelseavtalen uppgick till 
2 000 Mkr (f å 2 064 Mkr). 
     Fortifikationsverket hyr även ut lokaler till 
hyresgäster som inte har upplåtelseavtal, t ex 
till Kustbevakningen, Polisen och Rekryterings-
myndigheten. Fortifikationsverket hyr även 
ut bostäder, fritidshus m m till privatpersoner 
med flera10.  Omsättningen för uthyrningen 
uppgick till 152,3 Mkr (f å 154,0 Mkr). 
     Förvaltning av skogsmark för försvarsmyn-
digheternas övnings-, skjut-, test- och prov-
verksamhet genomförs. Omsättningen uppgick 
till 41,7 Mkr (f å 43,8 Mkr). 

FMV blev en betydande hyresgäst
Sedan ett par år tillbaka har omvandlingen av 
försvarslogistiken pågått och FMV har tagit 
över stor del av ansvaret för logistikverksam-
heten, inklusive verkstäder. 
    Detta innebär att FMV nu är en betydande 
hyresgäst på merparten av de större garni-
sonerna och att förutsättningarna för Fortifi-
kationsverket som hyresvärd har förändrats 
väsentligt. Från att i princip ha hyrt ut en hel 
garnison till en hyresgäst till att få två större 
kunder inom en och samma garnison.   

9 Hyresmodell 2006 framtagen gemensamt med Försvarsmakten.
10 Fastigheter som inte kan säljas på grund av Försvarsmaktens verksamhet.

Uthyrd yta 2014 Uthyrd yta 2015

Försvarsmakten 86 %

FMV 3%

Övriga kunder 11%

Försvarsmakten 79 %

FMV 11%

Övriga kunder 10%

Förvaltningsverksamhet
Vårt uppdrag innebär att vi ska vara en partner inom försvarsfamiljen och bidra till ökad för-

svarsförmåga. Fortifikationsverket är också en långsiktig ägare och utvecklar värdet på de fastig-

heter som förvaltas. 
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Fortifikationsverket har ett varierat fastighets-
bestånd och tar hand om allt från kontorsloka-
ler, verkstäder och enkla kallförråd till flygfält, 
berganläggningar, stora skjutfält och teknikin-
tensiva byggnader. Vi ansvarar också för olika 
nyttjanderätter och arrenden för till exempel 
jordbruk, jakt och fiske. Vi bygger nytt, under-
håller, förädlar och avvecklar. 
     Under 2015 har vi arbetat med vårt löpande 
förvaltningsuppdrag parallellt med bemanning 
av vakanser och att implementera den nya 
organisationen. I det löpande arbetet har vi ar-
betat med drift, planerat underhåll, en fortsatt 
energieffektivisering, samt påbörjat ett arbete 
med att fasa ut farliga ämnen. 

Drift och planerat underhåll 
En viktig del av vår förvaltningsverksamhet är 
löpande drift och underhåll av mark, bygg-
nader och försvarsanläggningar. Vi förvaltar 
också ett stort antal byggnader som är klassade 
som statliga byggnadsminnen. 

Investering
För att anpassa vårt fastighetsbestånd efter 
kundernas behov och verksamhet driver vi år-
ligen ett stort antal byggprojekt i form av både 
ny- och ombyggnationer. Fortifikationsverkets 
utgifter för investeringar var totalt 792  Mkr 
under 2015. 

Hyresmodell
Hyresmodellen utgår från en hyra baserad på 
självkostnad. Hyran räknas fram med följande 
komponenter; en kapitalkostnad för värdet av 
fastigheten (kan vara byggnader, mark, skog 
med mera), vår administration som fastighets-
förvaltare, planerat underhåll för att bibehålla 
värdet på fastigheten, media uppdelat på reg-
lerbar media (energi uppvärmning, vatten med 
mera) och försörjningsmedia (infrastruktur för 
media) samt driften med servicetekniker och 
en rad andra specialister.

Hyresgäster
Huvuddelen av de förvaltade fastigheterna hyrs 
ut till Försvarsmakten, som är verkets största 
kund. Andra kunder inom försvarsområdet är 

2015 var den totala hyresintäkten från alla 
kunder med upplåtelseavtal fördelat enligt 
grafen till höger.

DRIFT 13%

Reglerbar media 17%

Försörjningsmedia 15%

Planerat underhåll 16%

Kapital 30%

Administration 9%

Hyresmodell fördelning
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Ny energistrategi
I maj beslutades Fortifikationsverkets nya 
energistrategi. Strategin sträcker sig fram 
till 2050 med delmål för 2020 och ligger 
till grund för det fortsatta arbetet med att 
reducera den klimatpåverkan verksamheten 
innebär.
     Energistrategin ska vägleda mot kom-
mande klimatmål på längre sikt med krav på 
energieffektivisering och omställning till ett 
fossilfritt samhälle 2050.
     Den beslutade strategin mynnar ut i tre 
målbilder:
·  Minska energi användningen. Genomföra 
energieffektiviserande åtgärder motsvarande 
10% till 2020 och 50% till 2050
·  Förnybar energi. Vara oberoende av fossila 
bränslen för uppvärmning 2020
·  Engagera flera. Etablera samverkan med 
andra aktörer

Roller med fokus på energi
I och med den nya organisationen som sjösat-
tes 1 januari, infördes  några roller som har 
fokus på energiområdet, energistrateg, energi-
ledare och regionalt energiansvariga.

Arbete med driftstrategi
För att förvaltningen aktivt ska kunna ställa 
krav, styra och följa upp aktiviteter och åtgär-
der i beståndet har en driftstrategi tagits fram 
som avser att stödja en fortsatt utveckling av 
driftverksamheten inom Fortifikationsverket. 

Arbetet med att implementera den nya organisationen har präglat året samtidigt som den 

ordinarie verksamheten har pågått som vanligt. Flera aktiviteter har genomförts under året i 

syfte att skapa förutsättningar för en långsiktigt hållbar och effektiv fastighetsförvaltning. En ny 

energistrategi har beslutats och nya roller med fokus på energi har införts. Ett grundligt arbete 

med att ta fram en ny driftstrategi har genomförts och en modell för tidiga skeden har vidareut-

vecklats. Fortsatt arbete med statusredovisningar, egenkontroller och digitalisering har bedrivits.

Fastighetsdriften ska vara en del i en långsik-
tigt hållbar fastighetsförvaltning där ägarkrav, 
effektivitet och kundens behov ska utgöra bas 
för verksamhetsplanering och organisation. 
Miljö- och hållbarhetsfrågor tillsammans med 
teknisk utveckling kommer också att vara 
starkt påverkande faktorer. 
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Energieffektivt elevhem på garnisonen i 
Halmstad.

26

Kostnadsförändringen jämfört med budget 
beror på:
·  Lägre kostnader för förvaltning av fastigheter 
(30,5 Mkr) varav lägre kostnader för reglerbar 
media (25,8 Mkr)
·  Lägre kostnader för skogsbruk (14,2 Mkr). 
Nettoredovisning för avverkning av skog har 
gett lägre intäkter och lägre kostnader
·  Högre räntekostnader (8,3 Mkr) och högre 
avskrivningar (14,4 Mkr)
·  Färre avslut av direktavskrivna anläggningar 
än planerat (82,0 Mkr)

Intäktsförändringen jämfört med budget 
beror på:
·  Lägre hyresersättning (22,9 Mkr). Intäkterna 
för reglerbar media blev 24,4 Mkr lägre än 
budgeterat
·  Lägre intäkter för skogsbruk (12,1 Mkr). Net-
toredovisning för avverkning av skog har gett 
lägre intäkter och lägre kostnader
·  Högre övriga intäkter (1,7 Mkr) samt räntein-
täkter (4,5 Mkr). På grund av negativ ränta har 
intäktsränta på våra fastighetslån erhållits.
·  Färre avslut av direktavskrivna anläggningar 
än planerat (82,0 Mkr)

Ekonomiskt resultat  
förvaltningsverksamhet

INTÄKTER

KOSTNADER

RESULTAT

INTÄKTER OCH KOSTNADER FÖRVALTNINGSVERKSAMHET (TKR)

BUDGET 2015  
(enligt regleringsbrev)

2 383 674

- 2 350 631

33 043

UTFALL 2014

2 407 006

- 2 362 838

44 168

UTFALL 2013

2 450 186

- 2 378 854

71 332

UTFALL 2015

2 272 976

- 2 246 583

26 393

2.6.1 EKONOMISKT RESULTAT AV FÖRVALTNINGSVERKSAMHET 
ÅRSREDOVISNING 2015

Halmstad garnison.

Resultatet blev 6,6 Mkr lägre än budget. Intäkterna blev 110,7 Mkr lägre och kostnaderna blev 104,0 Mkr 
lägre än budget.
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Prestation för drift och planerat
underhåll

Prestation för drift 
Driftkostnaderna omfattar tillsyn och skötsel 
(inklusive lagstadgade besiktningar), felav-
hjälpande underhåll samt administration av 
fastigheter, vård av fordon med mera. I redovis-
ningen ingår även kostnader för förvaltning av 
objekt som är under försäljning samt kostna-
der för media. Mediakostnaderna delas upp 
i ”reglerbar media” och ”försörjningsmedia”. 
Reglerbar media utgörs av värme, vatten, el, 
gas, kyla och bränsle. Med försörjningsmedia 
avses infrastruktur för mottagning, produktion, 
distribution och efterbehandling av media.

Kostnaderna är 13,1 Mkr lägre jämfört med år 2014. Kostnaderna för tillsyn och skötsel samt felav-
hjälpande underhåll har ökat med ca 20 Mkr medan övriga driftkostnader har minskat med 36 Mkr. 
Minskningen av övriga driftkostnader beror huvudsakligen på genomförd organisationsförändring. 
Tjänster som tidigare redovisades som driftverksamhet redovisas från och med 2015 som förvalt-
ningsadministration. Exempel på tjänster är fastighetsingenjörer och förvaltningsassistenter. 

Av förvaltningsverksamhetens kostnader på 
2 247 Mkr utgör 1 147 Mkr drift och planerat 
underhåll, se prestationer nedan. Kostnader 
inom förvaltningsverksamheten som inte re-
dovisas som prestationer är kapitalkostnader 
(771 Mkr), kostnader för administration 
(234 Mkr), kostnader för uthyrning av lokaler 
till hyresgäster utanför försvarssektorn 
(75 Mkr) samt kostnader för förvaltning av 
skog (19 Mkr).
     De väsentligaste prestationerna inom 
uthyrningen är drift och underhåll av fastighe-
terna. Nedan redovisas kostnader11 för dessa 
prestationer.

11 Volymer kan inte redovisas för dessa prestationer.

TILLSYN OCH SKÖTSEL

FELAVHJÄLPANDE 

UNDERHÅLL

ÖVRIGA

DRIFTKOSTNADER

DRIFT AV

UPPSAGDA OBJEKT

SUMMA DRIFT

REGLERBAR MEDIA

FÖRSÖRJNINGSMEDIA

SUMMA MEDIA

PRESTATION FÖR DRIFT INKLUSIVE MEDIA (TKR)

UTFALL 2013

204 024

57 915

43 795

2 144

307 878

368 358

145 053

513 411

821 289

%

24,7

7,1

5,3

0,3

44,9

17,7

100,0

UTFALL 2014

202 499

56 330

45 751

2 233

306 813

331 408

135 979

467 387

774 200

%

26,1

7,3

5,9

0,3

42,8

17,6

100,0

%

28,5

8,2

1,3

0,3

44,2

17,5

100,0TOTALSUMMA

UTFALL 2015

217 180

62 255

9 687

2 026

291 148

336 656

133 332

469 988

761 136
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Statusredovisning och kontrollprogram
Under året har statusredovisning genomförts 
för anläggningsbeståndet. Redovisningen syf-
tar till att klarlägga status vad avser skydds-
funktioner och fastighetssystem för enskilda 
objekt och system av objekt.
     Underlaget bildar grund för planering och 
avvägning av underhållsinsatser och ägarre-
laterade investeringar. Vidare skapas grunden 
för återrapportering till kund för att möjlig-
göra ett kvalitetssäkrat underlag för kundens 
insatsorganisationsvärdering.
     Modellen bygger långsiktigt på information 
från de kontrollprogram som utvecklats i tre 
nivåer. Under 2015 har utbildning i egenkon-
troll genomförts och även visst arbete med 
egenkontroller har utförts. 

Digitaliseringsprojekt
Planritningar på huvuddelen av Fortifika-
tionsverkets bestånd har vektoriserats och 
3-dimensionella digitala modeller har skapats 
för byggnaderna. Urval och prioritering av 
objekt har genomförts av förvaltningsorgani-
sationen vilka också kvalitetssäkrat underla-
get för att säkerställa överensstämmelse med 
verkliga förhållanden i byggnaderna.

Programvaror både för administration och ar-
kivering av digitala ritningsmodeller samt till-
gängliggörande av informationen har installe-
rats. Funktionalitet för inläsning av reviderade 
ytuppgifter, för såväl plan som utrymmen, har 
tillskapats. Uppdatering av ytuppgifter i fast-
ighetssystemet, både för utrymmen och plan, 
har hittills skett för ca två tusen byggnader 
vilket motsvarar ca 1,5 miljoner kvadratmeter 
totalt. Arbete har påbörjats för att ta hand om 
tidigare producerat underlag i form av instal-
lationer i byggnader. Regelverk och rutiner för 
ajourhållning och utökande av informations-
mängden har startats.

Modell för tidiga skeden
Sedan ett år tillbaka har processen  kring in-
vesteringsprojektens Tidiga skeden förändrats 
för att få ett mer kvalitetssäkrat underlag inför 
kundernas beslut. Det nya arbetssättet innebär 
att både kundernas behov och våra behov som 
fastighetsägare bättre ska tas med i bedöm-
ningen av kostnaderna i respektive investe-
ringsprojekt. Den nya rutinen innebär också att  
kostnadsbedömningarna kvalitetsgranskas på 
samma sätt som investeringsavtalen innan de 
skickas vidare till kunden.

Ridhuset vid kavallerikasern i Stockholm.
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De flesta byggprojekten initieras av våra kunder. För vår största kund, Försvarsmakten, beror 

investeringarna ofta på att försvarsverksamheter flyttar eller utvecklas och att de får nya behov 

av specialanpassade lösningar. 

Investeringar

De totala investeringsutgifterna uppgick till 
791,9 Mkr, vilket är lägre än beräknat16. Några 
projekt har fått senare byggstart än planerat, 
t ex nybyggnad av hangar i Ronneby, ny- och 
ombyggnad av lokaler för Försvarsmaktens 
specialförband i Karlsborg samt nybyggnad av 
elevhem vid Karlberg i Solna. 

EXEMPEL PÅ STÖRRE INVESTERINGSPRO-
JEKT SOM PÅGÅTT UNDER ÅRET
·  Ombyggnad av kontor i Karlskrona (26 Mkr)
·  Infrastrukturprojekt i Ronneby (22,5 Mkr)
·  Nybyggnad av transportplatta i Ronneby 
(24,3 Mkr)
·  Nybyggnad av hangar 14-15 i Ronneby (18,8 Mkr)

NYBYGGNAD

OMBYGGNAD

INKÖP AV FASTIGHETER

SUMMA

UTGIFTER FÖRDELADE PÅ NYBYGGNAD, OMBYGGNAD OCH INKÖP AV FASTIGHETER (MKR)

UTFALL 2013

329,4

434,8

29,1

793,3

%

41,5

54,8

37,7

100,0

UTFALL 2014

388,6

652,5

79,2

1 120,3

%

34,7

58,2

7,1

100,0

UTFALL 2015

304,8

471,9

15,2

791,9

%

38,5

59,6

1,9

100,0

16 Investeringsplan enligt budgetunderlaget för 2016-2018 uppgick till 1 250 Mkr.
17 Summan av utgifterna för avslutade investeringar (776,5 Mkr) inkluderar utgifter på dessa inves-
teringar från tidigare år. Årets investeringsutgifter (791,9 Mkr) innehåller utgifter för år 2015 som 
avslutas under året och utgifter för investeringar som pågår.

Under året avslutades 231 investeringsprojekt till ett värde av 776,5 Mkr17. Av de avslutade investe-
ringarna var cirka 91 % investeringar för Försvarsmakten.

Avslutade ägarrelaterade investeringar 
Av utgifterna för ombyggnad (347,2 Mkr) avser 143,3 Mkr ägarrelaterade investeringar. De ägarrela-
terade investeringarna tillkommer normalt på ägarens initiativ med syfte att uppfylla t ex miljö- och 
säkerhetskrav. Investeringarna medför i flera fall energieffektivisering samt minskning av använd-
ning av fossilt bränsle.

NYBYGGNAD

OMBYGGNAD

INKÖP AV FASTIGHETER

SUMMA

UTGIFTER FÖR AVSLUTADE INVESTERINGAR FÖRDELADE PÅ NYBYGGNAD, OMBYGGNAD OCH 
INKÖP AV FASTIGHETER (MKR)

UTFALL 2013

339,1

372,7

24,2

736,0

%

46,1

50,6

3,3

100,0

UTFALL 2014

557,0

575,2

6,5

1 138,7

%

48,9

50,5

0,6

100,0

UTFALL 2015

337,5

347,2

91,8

776,5

%

43,5

44,7

11,8

100,0
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12I utfallet ingår 23,3 Mkr i planerat underhåll för statliga byggnadsminnen (SBM).
13I utfallet ingår 20,3 Mkr i planerat underhåll för statliga byggnadsminnen (SBM).
14I utfallet ingår 32,6 Mkr i planerat underhåll för statliga byggnadsminnen (SBM).
15Till anordningar hänförs flygfält, hamnar, kajer, bryggor, vägbelysning med mera.

Prestation för planerat underhåll
Planerat underhåll omfattar underhållsåtgärder med en periodicitet om ett år eller längre. Det 
planerade underhållet syftar till att bevara eller återställa ett objekts värde, funktion och tekniska 
egenskaper.

PLANERAT UNDERHÅLL PÅ STATLIGA 
BYGGNADSMINNEN
Fortifikationsverket har under året genomfört 
planerat underhåll på statliga byggnadsminnen 
och andra kulturhistoriskt värdefulla byggna-
der. Exempel på genomfört planerat underhåll 
på statliga byggnadsminnen: 
·  Renovering av betonghangar på Malmen i 
Linköping (2 Mkr)
·  Renovering av portar i MTB-hall i Karlskrona 
(1,3 Mkr)
·  Målning av fasader och byte av rötskadat 
virke av Stora Villan i Göteborg (0,9 Mkr)
 

PLANERAT UNDERHÅLL PÅ BYGGNADER
Exempel på genomfört planerat underhåll på 
byggnader:
·  Översyn av takkonstruktion i Boden (6,2 Mkr)
·  In- och utvändigt underhåll på ett antal byggna-
der i Älvdalen (1,5 Mkr)
·  Renovering av lektionssalar och korridorer i 
Halmstad (1,4 Mkr)
                       

EXEMPEL PÅ PLANERAT UNDERHÅLL PÅ VÄ-
GAR/PLANER OCH ANORDNINGAR
·  Underhåll på flygfältet F21 i Luleå (1,6 Mkr)
·  Renovering av kaj i Karlskrona (1 Mkr)

BYGGNADER

BEFÄSTNINGAR

VÄGAR OCH PLANER

ANORDNINGAR15

SUMMA

PRESTATION FÖR PLANERAT UNDERHÅLL FÖRDELAT PÅ OBJEKTSTYP (TKR)

UTFALL 201314

257 201

71 866

32 541

24 027

385 635

   %

66,7

18,6

8,4

6,3

100,0

UTFALL 201413

303 285

85 196

43 844

25 695

458 020

   %

66,2

18,6

9,6

5,6

100,0

UTFALL 201512

255 330

64 851

49 336

18 475

387 992

   %

65,8

16,7

12,7

4,8

100,0

Kostnaderna är 70,0 Mkr lägre än år 2014 men i nivå med år 2013. Under 2014 genomfördes extra 
underhållsåtgärder.
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Själva byggnaden stod klar i mitten av maj och 
FMV har efter det utrustat tornet.

I augusti började bygget av en hangar med plats för 17 helikoptrar. 

Flygledartornet har en byggnadshöjd på 35 
meter.
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Flygledartornet har en byggnadshöjd på 35 
meter och rymmer fem arbetsplatser för flyg-
ledning. I markplan finns kontor med mera för 
personalen som sköter flygledningen.

Ronnebyprojektet
Ronnebyprojektet innefattar förutom flygle-
dartornet för 48 Mkr, en helikopterhangar för 
400 Mkr, nya helikopterplattor och ny drivme-
delsförsörjning för dessa plattor. 
     Etapp 2 där ett gemensamt projekt med ny-
byggnad av transport och incidentplatta ingår, 
startade i september. 
     Alla nybyggnationer förläggs där det tidi-
gare inte funnits någon infrastruktur. Under 
2015 har därför nya ledningar för vatten, 
avlopp, el och fjärrvärme anlagts och i sep-
tember var Infra etapp 1 helt klar.  Infra etapp 

Flygledartornet klart på F17 i 
Ronneby
Den 28 december togs flygledartornet i drift och är flygledningsplats för både militär- och 

civilflyg på Ronneby Flygplats. Själva byggnaden stod klar i mitten av maj och FMV har efter det 

utrustat tornet. Investeringen är en del av Ronnebyprojektet som är ett av de största projekten 

i Fortifikationsverkets historia. När allt är klart 2017 kommer Ronneby garnison att vara den 

största flygbasen i Sverige räknat till antalet flygplan och helikoptrar.

2 påbörjades i september.
     I augusti började bygget av en hangar med 
plats för 17 helikoptrar. Hangaren, som även 
innehåller lokaler för administration, får en 
bruttoyta på drygt 21 000 kvadratmeter.
     Projektet som beräknas kosta 647 miljoner 
kronor ska stå klart årsskiftet 2017-2018. 

Jordprovningsprogram
Med anledning av förekomsten av PFAS 
(syntetiskt framställda kemikalier som bland 
annat använts i brandskum) i marken på F17 
så utförde Fortifikationsverket ett omfattande 
jordprovningsprogram för hela markområdet 
som ingår i Ronnebyprojektet. Resultaten 
visade ringa eller ingen förekomst av PFAS i 
jord, endast förekomst i grundvattnet, vilket 
var känt sen tidigare.

Blekinge flygflottilj, F 17, har ett internationellt flygförband och två JAS-divisioner. Här finns också 
Sveriges enda flygjägarförband, Flygbasjägarskolan. 
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ANTAL

ANDEL AV TOTALA ANTALET INVESTERINGAR (%)

UTGIFT (MKR)

ANDEL AV DE TOTALA UTGIFTERNA (%)

AVSLUTADE INVESTERINGAR ÖVER 20 MKR
SAMT DERAS ANDEL AV TOTALA ANTALET AVSLUTADE INVESTERINGAR

ÅR 2013

4

1,4

223,1

30,3

ÅR 2014

12

4,8

576,8

50,7

AVSLUTADE INVESTERINGAR ÖVER 20 MKR

ÅR 2015

7

3,0

350,4

45,1

UTFALL (MKR) FÖR AVSLUTADE INVESTERINGAR ÖVER 20 MKR

UTGIFT PRISLÄGE PRISUPP-
RÄKNAT

AVSLUTS-
UTGIFT

ELEVFÖRLÄGGNING OCH CENTRAL BYGGNAD

INGÅR I REGERINGSBESLUT 2015-05-20

FÖRVÄRV AV BODEN BRÄNNBERG, MARK

INGÅR I REGERINGSBESLUT 2014-11-13. REGERINGSBESLUTET 

AVSÅG ENDAST KÖPESKILLING EXKLUSIVE LAMTEMÄTERIKOST-

NADER MED MERA.

NYBYGGNAD AV DNC

INGÅR I REGERINGSBESLUT 2007-10-11. VID ENTREPRENAD-

START UPPTÄCKTES FÖRORENINGAR I MARK. ÄNDINGAR OCH 

TILLÄGGSARBETEN HAR OCKSÅ ÖVERSTIGIT AVSATT RAM.

NYBYGGNAD AV RÄDDNINGSSTATION

2011-02-17

TILLBYGGNAD AV GYMNASTIKHALL

2011-06-16

G 5618

REGERINGSBESLUT SAKNAS DÅ INVESTERINGEN BERÄKNADES 

UNDERSTIGA 20 MKR VID BYGGSTART. AVVIKELSEN BEROR PÅ 

ÄNDRAT BEHOV HOS BRUKAREN.

ERSÄTTNING AV Z178-MODUL

2012-11-22

KVARN

REGERINGSBESLUT

BODEN

REGERINGSBESLUT

KARLSKRONA,

ÖRLOGS-

HAMNEN

REGERINGSBESLUT

MALMEN, LINKÖPING

REGERINGSBESLUT

KVARN

REGERINGSBESLUT

SVERIGE

HALMSTAD, 

FLOTTILJOMRÅDET

REGERINGSBESLUT

79,0

70

59,0

72

30

26

2009

2014

2007

2010

2010

2012

67,1

74,6

72,6

70,5

57,5

29,6

24,2

21,6

Marinbasen i Karlskrona.
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Uppdragsverksamhet

Med anledning av den nya Skyddslagen gav Försvarsmakten
Fortifikationsverket i uppdrag att anskaffa skyltar och att genomföra 
omskyltning av skyddsobjekten. På bilden syns ett exempel på skylt för 
tillträdesförbud.
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Ekonomiskt resultat uppdrags-
verksamhet

Prestationer för uppdragsverksamhet 
Prestationerna redovisas uppdelat på förhyrningar åt Försvarsmakten och FMV, tilläggstjänster åt 
kunder med upplåtelseavtal och genomförd drift åt andra fastighetsägare, samt övriga uppdrag.  
Prestationerna som utförs inom uppdragsverksamheten finansieras med ersättning från  
uppdragsgivarna.

INTÄKTER

KOSTNADER

RESULTAT

INTÄKTER OCH KOSTNADER UPPDRAGSVERKSAMHET (TKR)

BUDGET 2015  
(enligt regleringsbrev)

734 413

- 725 866

8 547

UTFALL 2014

792 251

- 793 173

6 078  

UTFALL 2013

839 785

- 820 669

19 116

Omfattningen av tilläggstjänster och övriga uppdrag har varit högre än beräknat, se sidan 40.

UTFALL 2015

851 218

- 848 167

3 051  

Omfattningen av förhyrningarna blev 4,9 Mkr lägre än budget. I tabellen nedan redovisas avtals-
beloppen för de nio största förhyrningarna.

KOSTNADER

KOSTNADER FÖR FÖRHYRNINGAR ÅT FÖRSVARSMAKTEN OCH FMV (TKR)

BUDGET 2015

595 987

UTFALL 2014

606 611

UTFALL 2013

605 423

UTFALL 2015

591 063

Högkvarteret, Stockholm

Centrallager, Arboga

Karlsborgs fästning m fl 

fastigheter

Tre Vapen, Stockholm

Tegeludden, Stockholm

Stenvreten, Enköping

Malmen, Linköping

Skandiagatan, Arboga

Elevhotell, Halmstad

REDOVISNINGAR AV DE STÖRSTA FÖRHYRNINGARNA ÅT FÖRSVARSMAKTEN OCH FMV (MKR)

HYRESVÄRD FÖRHYRNING

AVTALS-
BELOPP 

2015

AVTALS-
BELOPP 

2014

AVTALS-
BELOPP 

2013

Specialfastigheter Sverige AB

Marieborgs Lagerfastigheter i Arboga AB

Statens Fastighetsverk (SFV)

Försvarets materielverk (FMV)

Specialfastigheter Sverige AB

Kungsleden AB

Saab AB

Kungsleden Melker AB

Dombron AB

88

56

56

37

24

23

15

15

13

327

95

56

53

38

25

26

15

15

13

336SUMMA

88

54

55

39

24

22

16

16

13

327
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Uppdragsverksamhet
Fortifikationsverket genomför uppdrag enligt 
instruktionen för verket. De olika typerna av 
uppdrag är:
·  Att hyra in lokaler, arrenden med flera 
förhyrningar åt Försvarsmakten, (från andra 
hyresvärdar än Fortifikationsverket). Uppdra-
get innefattar slutande av avtal, förvaltning 
av avtalen samt uppsägning och avveckling av 
avtalen då Försvarsmakten inte längre behöver 
förhyrningen

Karlsborgs fästning är en införhyrning hos Statens Fastighetsverk.

·  Att utföra tilläggstjänster åt de kunder som 
har upplåtelseavtal med Fortifikationsverket 
och utföra tjänster åt andra fastighetsägare 
·  Att bedriva fortifikatoriskt utvecklingsarbete 
för Försvarsmakten och övriga samhällets 
behov inom skydds- och anläggningsteknik
·  Att genomföra övriga uppdrag tillhörande 
myndighetens verksamhetsområde
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Fortifikationsverket genomför på uppdrag av 
Försvarsmakten omskyltning av skyddsobjekt. 
En ny Skyddslag (2010:305) trädde i kraft 
2010-07-01. Lagen innehåller bestämmelser 
om vissa åtgärder till förstärkt skydd för bygg-
nader, andra anläggningar, områden och andra 
objekt mot sabotage, terroristbrott, spioneri 
samt röjande i andra fall av hemliga uppgifter 
som rör totalförsvaret och grovt rån.
     För att tillgodose behovet av skydd kan be-
slut fattas att ett objekt ska vara skyddsobjekt. 
Beslut om skyddsobjekt innebär att obehöriga 

inte har tillträde till skyddsobjektet. Beslutet 
kan även innefatta fotoförbud, beskrivning av 
objektet, förbud att mäta objektet, förbud att 
bada, dyka, ankra eller fiska.
     Med anledning av den nya Skyddslagen upp-
drog Försvarsmakten till Fortifikationsverket 
att anskaffa skyltar och att genomföra omskylt-
ning av skyddsobjekten. Projektet påbörja-
des 2012 och pågår fortfarande. Hittills har 
kostnaderna för projektet varit ca 17 500 tkr. 
Projektet beräknas färdigställas under 2016.

Tilläggstjänst omskyltnings-
program

Exempel på skylt för tillträdes- och fotoförbud samt förbud att beskriva eller mäta skyddsobjektet.
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KOSTNADER

KOSTNADER FÖR ÖVRIGA UPPDRAG (TKR)19

BUDGET 2015

17 679

UTFALL 2014

36 615

UTFALL 2013

35 262

Kostnaderna för övriga uppdrag blev 58,9 Mkr högre än budget. Av ökningen avser cirka
47 Mkr belopp som har fakturerats Försvarsmakten med anledning av avbrutna investeringsprojekt 
och för projekt där större omtag av projekten kommer att göras. Exempel är projekt i Karlsborg 
(8 Mkr) där större omtag görs på grund av att miljölaster (PFAS) har upptäckts.

Kostnaderna är 32 Mkr högre jämfört med år 2014 men i nivå med år 2013. 

KOSTNADER

KOSTNADER FÖR TILLÄGGSTJÄNSTER OCH GENOMFÖRD DRIFT 
ÅT ANDRA FASTIGHETSÄGARE (TKR)

BUDGET 2015

112 200

UTFALL 2014

149 947

UTFALL 2013

179 984

UTFALL 2015

180 483

TJÄNSTER UTFÖRDA ENLIGT ÅRLIGA AVTAL. EXEMPEL 

PÅ ÅRLIGA AVTAL ÄR SOP- OCH NYCKELHANTERING.

ANPASSNING AV LOKALER

KOSTNADER FÖR SKADOR

VERKSAMHETSEL OCH ANDRA MEDIAKOSTNADER

ÖVRIGA TJÄNSTER

SUMMA

GENOMFÖRDA TILLÄGGSTJÄNSTER FÖRDELAR SIG PÅ TJÄNSTER ENLIGT NEDAN (MKR)

UTFALL 2014

29

25

10

12

54

130

UTFALL 2013

51

37

9

10

51

158

UTFALL 2015

35

27

18

11

71

16218

UTFALL 2015

76 621

Budgeten för tilläggstjänster är lagd på en låg nivå, då det under hösten 2014 fanns restriktioner 
inom Försvarsmakten för köp av tilläggstjänster.

Kostnaderna blev 68,3 Mkr högre än budgeterat. Omskyltning av skyddsobjekt som görs på uppdrag 
av Försvarsmakten (9,4 Mkr) ingick inte i budgeten. I utfallet ingår 7,1 Mkr som avser omklassifice-
ring från investeringsprojekt till tilläggstjänst.

18 Drift med mera åt andra fastighetsägare genomfördes till en kostnad av 18,4 Mkr (f å 20 Mkr).
19 Inklusive fortifikatoriska uppdrag.
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Avyttringsverksamhet

Under året har skärgårdsfastigheter sålts utanför Stockholm och Karlskrona.
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20 Intäkter och kostnader för försäljningsverksamheten redovisas med bruttobelopp för att möjlig-
göra jämförelser med budget.
21 Av balanserade medel för avveckling av anläggningar m m har 24,1 Mkr förbrukats under året. Av 
beloppet har 18 Mkr använts för avyttring av befästningar och 6 Mkr för sanering, metodutveckling 
med mera på övnings- och skjutfält.

Ekonomiskt resultat avyttrings-
verksamhet
Fortifikationsverket får (enligt regleringsbrev) med undantag från 16 § i förordning om förvaltning 
av statliga fastigheter besluta om överföring av förvaltningsansvar till andra fastighetsförvaltande 
myndigheter i sådana fall där berörda myndigheter är överens om överföringen och då marknads-
värdet på fastigheten inte överstiger 20 Mkr.
     Inga överföringar där bokförda värdet överstiger 10 Mkr har gjorts under åren 2015, 2014 och 
2013.

Intäkterna för avyttringsverksamheten fördelar 
sig på:
·  Försäljning av fastigheter (27,5 Mkr)
·  Ersättning från Försvarsmakten för
   återställande och sanering (20 Mkr)
·  Intäkter för uthyrning av uppsagda
   fastigheter (1,7 Mkr)

Under året har försäljningar av fastigheter 
genomförts för 27,5 Mkr, vilket är lägre än bud-
geterat. Några försäljningar har förskjutits till 
2016, bland annat beroende på att detaljplane-
arbetet inom kommunerna har tagit längre tid 
än bedömt. 

     Försäljningar till följd av försvarsbeslut 
uppgår till 6 Mkr och övriga försäljningar till 
21 Mkr. Exempel på övriga försäljningar är 
försäljning av Lilla Rönnholmen i Vaxholm
(6,7 Mkr) och försäljning av Stenbrottsbatteriet 
i Karlskrona (3,2 Mkr). 
     Avveckling och återställande av anläggning-
ar och övnings- och skjutfält har genomförts 
för 44,1 Mkr (se tabell nedan). För avveckling-
en har 24,1 Mkr (f å 42,1 Mkr) av balanserade 
medel använts och Försvarsmakten har ersatt 
verket med 20 Mkr (f å 32,1 Mkr) för avveck-
lingen.

INTÄKTER

KOSTNADER

RESULTAT

INTÄKTER OCH KOSTNADER AVYTTRINGSVERKSAMHET (TKR)20

BUDGET 2015
(enligt regleringsbrev)

139 935

- 84 134

55 801

UTFALL 2014

64 226

- 113 448

- 49 222

UTFALL 2013

179 149

- 142 751

36 398

UTFALL 2015

48 860

- 53 169

- 4 310

KOSTNADER21

KOSTNADER FÖR AVVECKLING OCH ÅTERSTÄLLANDE AV ANLÄGGNINGAR OCH ÖVNINGS- 
OCH SKJUTFÄLT (TKR)

BUDGET 2015  
(enligt regleringsbrev)

67 872

UTFALL 2014

94 095

UTFALL 2013

115 149

UTFALL 2015

44 108
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Avyttringsverksamhet
När Försvarsmakten säger upp ett avtal med Fortifikationsverket är det vår uppgift att avyttra 

fastigheten. Det gör vi på olika sätt beroende på vilken typ av fastighet det handlar om. Det 

kan innebära sanering och återställning, förädling, försäljning, rivning eller överföring till annan 

myndighet. 

Vår avyttringsprocess börjar med att vi får en
anmälan om uppsägning från Försvarsmakten.
Avyttringen av fastigheten sker då i tre steg i 
enlighet med förordning (1996:1190) om över-
låtelse av statens fasta egendom, m.m.

Överföring 
Det första steget i en försäljningsprocess är 
att göra en bedömning av om fastigheten ska 
överföras till någon annan myndighet. Det kan 
bli aktuellt om en annan myndighet kan skapa 
samhällsnytta utifrån sitt regeringsuppdrag. 
Till exempel Trafikverket för bättre infrastruk-
tur, Naturvårdsverket för att säkra medbor-
garens  tillgång till naturvärden eller Statens 
fastighetsverk för att bevara våra kulturvärden.

Försäljning till kommun vid samhällsändamål
I andra hand undersöker vi om kommunen 
behöver fastigheten för samhällsändamål, till 
exempel för att bygga en skola. 

Försäljning på öppna marknaden
I det fall varken annan myndighet eller kom-
mun har behov av fastigheten säljs den slutli-
gen på den öppna marknaden. Vi annonserar 
då i dagspress och på vår webbplats.

Förädling
När en försvarsanläggning ska avyttras handlar 
det normalt om att riva eller gjuta igen an-
läggningen och återställa marken. Men sedan 
några år tillbaka undersöker vi möjligheten att 
anpassa anläggningarna så att de passar till 
annan verksamhet. 

Ön lilla Rönnholmen ligger nära Vaxholm i Stockholms skärgård. På ön finns två militära byggnader 
samt rester av flertalet byggnader, vägar samt bryggor. Troligen nyttjades området för A1 artilleriöv-
ningar innan första världskriget, se bilder från krigsarkivet som troligen härrör från ön. 
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Försvarsbeslut 1996 innebar avveckling inom Försvarsmakten. Alla försäljningar till följd av 
försvarsbeslutet är gjorda. Ackumulerat överskott för avyttringar till följd av försvarsbeslut 1996 
används för att täcka kostnader till följd av avvecklingen av mark-, anläggningar och lokaler i enlighet 
med särskilt regeringsbeslut.  
 Som en följd av försvarsbeslut 1996 får Fortifikationsverket nedsätta statskapitalet vid utgången 
av respektive upplåtelseavtal med det bokförda värdet på respektive objekt. Effekten av försäljning-
arna hade utan detta undantag varit en bokföringsmässig förlust på 857,8 Mkr för åren 1997-2010.

Avyttringar till följd av försvars-
beslut 1996

ACKUMULERADE INTÄKTER OCH KOSTNADER FÖR AVYTTRINGAR AVSLUTADE 
UNDER 1997-2010 (TKR)

RESULTAT

251 843

KOSTNADER

- 61 051

INTÄKTER

312 894

Sålda fastigheter 1997-2010 hade 1 109 595 tkr i bokfört värde.

Almnäs utanför Södertälje är en av de fastigheter som avyttras under året. Se sidan 50.

2.8.2 AVYTTRING AV SKJUTFÄLT MED OXA  |  ÅRSREDOVISNING 201546

OXA-strategi
I slutet på 2014 beslutades om en strategi för 
omställning av före detta övningsmark till an-
dra samhällsändamål, där marken kan förmo-
das innehålla oexploderad ammunition (OXA). 
I enlighet med denna strategi har arbetet med 
att ta fram en handlingsplan för Fortifikations-
verkets arbete med OXA pågått.
     Ett förslag till handlingsplan samt en arbets-
modell har föredragits för Fortifikationsverkets 
styrelse. Enligt handlingsplanen ska förekom-
sten av OXA  kartläggas på före detta övnings- 
och skjutfält. 

Genomfört arbete under 2015
Enligt regleringsbrevet får Fortifikationsverket 
behålla överskott vid försäljning av övnings- 
och skjutfält för att bekosta bland annat metod- 
och teknikutveckling för hantering av OXA (se 
undantag från EA-regler under Tilläggsupplys-
ningar). Under 2015 uppgår kostnaden till 6 
Mkr och omfattar arbete enligt handlingsplan 
och arbetsmodell i bland annat Gävle och Södra 
Sandby.

Forskningsprojekt
Parallellt med dessa arbeten genomförs forsk-
ningsuppdrag gällande OXA med stöd av FOI 
och SWEDEC.

Avyttring av OXA sanerad mark
Styrelsen beslutade att lägga ut två fastigheter 
på Myrans gamla skjutfält i Falun till försälj-
ning. På fastigheterna har det genomförts ett 
pilotprojekt med sanering av OXA.

Framtida kostnader för fastigheter med 
OXA
Det faktorer som påverkar framtida kostnad är 
så långt Fortifikationsverket vet idag följande:
·  Hur mycket och vilken OXA som förekommer. 
Dokumentationen är inte komplett idag
·  Typ av mark. Olika mark kräver olika metod 
för röjning
·  Framtida användningsområde. Beroende på 
hur framtida ägare vill nyttja marken behöver 
marken röjas på olika sätt
·  Vilken teknik och vilken kompetens för OXA-
röjning som kommer vara tillgänglig framöver

Ekonomiska effekter för staten går därför inte 
att redovisa idag.

Myrans gamla skjutfält OXA sanerades med 
både maskinella och manuella metoder.



FORTIFIKATIONSVERKET FORTIFIKATIONSVERKET

2.8.3 REDOVISNING AV PRESTATIONER AVYTTRINGSVERKSAMHET 
ÅRSREDOVISNING 2015 49

Avyttringar till följd av försvars-
beslut 2004
Försvarsbeslut 2004 innebar avveckling inom Försvarsmakten och har lett till att mark, anläggningar 
och lokaler har sagts upp och till största delen är sålda. Under 2015 har ingen försäljning med anled-
ning av försvarsbeslut 2004 avslutats
    Enligt regeringsbeslut (Fi2005/579) har 155 Mkr av överskottet av avyttringar till följd av försvars-
beslut 2004 inbetalts till statens centralkonto. Resterande överskott används för att täcka kostnader 
till följd av avvecklingen av mark-, anläggningar och lokaler i enlighet med särskilt regeringsbeslut. 
Som en följd av försvarsbeslut 2004 får Fortifikationsverket nedsätta statskapitalet vid utgången av 
respektive upplåtelseavtal med det bokförda värdet på respektive objekt. Effekten av försäljningar 
av nedan upptagna fastigheter/objekt hade utan detta undantag varit en bokföringsmässig förlust på 
1 070,8 Mkr för åren 2005-2015.

AVYTTRINGAR AVSLUTADE UNDER 2014 (TKR)

KOSTNADER

- 76

174

INTÄKTER

250

KOSTNADER

- 4

246

INTÄKTER

250

FASTIGHET/OBJEKT

GÖTEBORG LYSEKIL ST KORNÖ 1:22

RESULTAT

2014 ACKUMULERAT20FÖRSÄLJNING

Sålda fastigheter hade 125 tkr i bokfört värde.

ACKUMULERADE INTÄKTER OCH KOSTNADER FÖR AVYTTRINGAR AVSLUTADE 
UNDER 2005 - 2012 (TKR)

INTÄKTER KOSTNADER RESULTAT

651 098 - 135 744 515 354

Sålda fastigheter 2005 - 2012 hade 1 588 500 tkr i bokfört värde.

AVYTTRINGAR AVSLUTADE UNDER 2013 (TKR)

KOSTNADER

- 190

- 190

2 310

INTÄKTER

2 500

2 500

KOSTNADER

- 164

- 164

2 336

INTÄKTER

2 500

2 500

FASTIGHET/OBJEKT

NORRTÄLJE ARHOLMA 5:1

SUMMA

RESULTAT

2013 ACKUMULERATFÖRSÄLJNING

Sålda fastigheter hade 25 tkr i bokfört värde.
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Försvarsbeslut 2000 innebar avveckling inom Försvarsmakten och har lett till att mark, anläggningar 
och lokaler har sagts upp och till största delen är sålda. 
    Ackumulerat överskott för avyttringar beroende på försvarsbeslut 2000 används för att täcka 
kostnader till följd av avvecklingen av mark-, anläggningar och lokaler i enlighet med särskilt 
regeringsbeslut.
    Som en följd av försvarsbeslut 2000 får Fortifikationsverket nedsätta statskapitalet vid utgången 
av respektive upplåtelseavtal med det bokförda värdet på respektive objekt. Effekten av försäljningar 
av nedan upptagna fastigheter/objekt hade utan detta undantag varit en bokföringsmässig förlust på 
1 295,6 Mkr för åren 2000-2015.

Avyttringar till följd av försvars-
beslut 2000

AVYTTRINGAR AVSLUTADE UNDER 2013 (TKR)

KOSTNADER

- 24

-151

- 7

- 182

433

INTÄKTER

115

350

150

615

KOSTNADER

- 21

-1

-7

- 29

236

INTÄKTER

115

-

150

265

FASTIGHET/OBJEKT

HÄRNÖSAND NORDANÖ 6:1, 2:12

HUDIKSVALL LÅNGHEDE 1:12

KARLSKRONA TJURKÖ 2:37, 38, 44, 51

SUMMA

RESULTAT

2013 ACKUMULERATFÖRSÄLJNING

Sålda fastigheter hade 59 tkr i bokfört värde.

AVYTTRINGAR AVSLUTADE UNDER 2015 (TKR)

KOSTNADER

- 3

- 3

97

INTÄKTER

100

100

KOSTNADER

0

0

100

INTÄKTER

100

100

FASTIGHET/OBJEKT

GOTLAND FIDE ODSVALDS 1:47(MARK)

SUMMA

RESULTAT

2015 ACKUMULERATFÖRSÄLJNING

Sålda fastigheter hade 20 tkr i bokfört värde.

ACKUMULERADE INTÄKTER OCH KOSTNADER FÖR AVYTTRINGAR AVSLUTADE 
UNDER 2000 - 2012 (TKR)

INTÄKTER KOSTNADER RESULTAT

444 430 - 79 548 364 882

Sålda fastigheter 2000 - 2012 hade 1 660 926 tkr i bokfört värde.
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AVYTTRINGAR AVSLUTADE UNDER 2013 (TKR)

KOSTNADER

- 652

- 110

- 1 207

- 800

- 324

- 195

- 323

- 67

- 3 678

73 500

INTÄKTER

7 950

2 110

10 514

27 346

3 000

9 775

8 333

8 150

77 178

KOSTNADER

- 69

- 65

- 264

- 355

- 12

- 175

- 273

- 67

- 1 280

75 874

INTÄKTER

7 940

2 110

10 500

27 346

3 000

9 775

8 333

8 150

77 154

FASTIGHET/OBJEKT

GÖTEBORG DONSÖ 1:115

GOTLAND BUNGE BISKOPS 1:21

GOTLAND TINGSTÄDE FURBJÄRS 

1:28, 1:30

YSTAD FREDRIKSBERG 53:3, 52:2, 19:8

KRISTINEHAMN SÖDRA DYE 1:146

ÖSTERSUND DEL AV GRYTAN

VAXHOLM RINDÖ 3:384, 3:298, 3:299, 

3:385

SÖDERTÄLE ALMANÄS 5:1

SUMMA

RESULTAT

2013 ACKUMULERATFÖRSÄLJNING

Sålda fastigheter hade 9 315 tkr i bokfört värde.

ACKUMULERADE INTÄKTER OCH KOSTNADER FÖR AVYTTRINGAR AVSLUTADE 
UNDER 2009 - 2012 (TKR)

INTÄKTER KOSTNADER

198 124 - 11 316 186 808

Sålda fastigheter 2009 - 2012 hade 41 066 tkr i bokfört värde.

AVYTTRINGAR AVSLUTADE UNDER 2014 (TKR)

KOSTNADER

- 1 859

- 207

- 171

- 111

- 2 348

15 225

INTÄKTER

5 356

2 420

8 501

1 296

17 573

KOSTNADER

- 1 216

- 85

- 145

- 34

- 1 480

10 508

INTÄKTER

- 229

2 420

8 501

1 296

11 988

FASTIGHET/OBJEKT

ALVESTA DANSJÖ 2:39

GOTLAND TINGSTÄDE FURBJÄRS 

1:6, 1:21, 1:29

SÖDERTÄLJE ALMNÄS 5:13

ÖVRIGA PROJEKT

SUMMA

RESULTAT

2014 ACKUMULERAT21FÖRSÄLJNING

Sålda fastigheter hade 959 tkr i bokfört värde.

2.8.3 REDOVISNING AV PRESTATIONER AVYTTRINGSVERKSAMHET
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Avyttringar övnings- och
skjutfält

AVYTTRINGAR AVSLUTADE UNDER 2015 (TKR)

KOSTNADER

- 70

- 70

5 850

INTÄKTER

5 920

5 920

KOSTNADER

- 49

- 49

5 871

INTÄKTER

5 920

5 920

FASTIGHET/OBJEKT

SÖDERTÄLJE ALMNÄS 5:5, 5:6

SUMMA

RESULTAT

2015 ACKUMULERATFÖRSÄLJNING

Sålda fastigheter hade 11 tkr i bokfört värde.

Resultatet av försäljningarna för år 2009-2015 är 281,4 Mkr. 
    Enligt särskilt undantag från EA-regler får Fortifikationsverket nedsätta statskapitalet vid utgången 
av respektive upplåtelseavtal med det bokförda värdet på respektive objekt. Effekten av försäljning-
arna utan undantaget hade gett en bokföringsmässig vinst på 230 Mkr för åren 2009-2015.
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AVYTTRINGAR AVSLUTADE UNDER 2014 (TKR)22

KOSTNADER

- 61

- 296

- 325

- 745

- 816

- 2 243

10 961

INTÄKTER

1 040

3 250

5 100

1 752

2 062

13 204

KOSTNADER

- 45

- 210

- 186

- 568

- 592

- 1 601

11 100

INTÄKTER

1 040

3 188

5 100

1 386

1 987

12 701

FASTIGHET/OBJEKT

KARLSKRONA HASSLÖ 5:74 

(MARK)

UPPSALA SOMMARÄNGE 5:8, 

10:4, 10:8

UPPSALA VÅRDSÄTRA 11:22

FÖRSÄLJNINGAR PÅ OFRI GRUND

ÖVRIGA FÖRSÄLJNINGAR

SUMMA

RESULTAT

2014 ACKUMULERAT23FÖRSÄLJNING

AVYTTRINGAR AVSLUTADE UNDER 2013 (TKR)

KOSTNADER

- 850

- 171

- 501

- 1 102

- 645

- 814

- 87

- 658

- 906

- 2 973

- 8 707

28 053

INTÄKTER

10 590

1 800

3 700

2 005

1 825

2 300

1 425

3 070

2 107

7 938

36 760

KOSTNADER

- 517

- 145

- 473

- 901

- 445

- 694

- 87

- 658

- 521

- 2 294

- 6 735

22 743

INTÄKTER

10 590

1 800

3 700

2 005

225

-

1 425

3 070

1 672

4 931

29 478

FASTIGHET/OBJEKT

HANINGE HUVUDSKÄR 1:3, 1:6

SUNDSVALL HAMN 1:203

SUNDSVALL REGEMENTET 1

HÄRNÖSAND VÄSTBY 5:73

LYCKSELE ABORRTRÄSK 1:39, 1:40

YSTAD SANDSKOGEN 2:31

GOTLAND BUNGE BISKOPS 1:19

KARLSTAD ALSTERS-BERGTORP 3:1

FÖRSÄLJNINGAR PÅ OFRI GRUND

ÖVRIGA FÖRSÄLJNINGAR

SUMMA

RESULTAT

2013 ACKUMULERATFÖRSÄLJNING

2.8.3 REDOVISNING AV PRESTATIONER AVYTTRINGSVERKSAMHET 
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Övriga avslutade försäljningar
(ej försvarsbeslut)

Ingen av de avslutade försäljningarna under åren 2015 och 2014 hade ett marknadsvärde över 10 
Mkr.
     En av de avslutade försäljningarna under 2013 hade ett marknadsvärde över 10 Mkr. Haninge 
Huvudskär såldes för 10,6 Mkr till Skärgårdsstiftelsen i Stockholm.

22 Överskottet av av försäljningarna betalas in till statens centralkonto.

AVYTTRINGAR AVSLUTADE UNDER 2015 (TKR)22

KOSTNADER

- 226

- 157

- 316

- 97

- 173

- 116

- 102

- 192

- 98

- 476

- 1 953

19 539

INTÄKTER

6 700

3 210

2 210

1 800

1 600

1 550

940

800

1 410

1 272

21 492

KOSTNADER

- 120

- 155

- 117

- 46

- 100

- 114

- 66

- 55

- 80

- 345

- 1 198

- 19 505

INTÄKTER

6 700

3 210

2 210

1 800

1 600

1 550

940

400

1 293

1 000

20 703

FASTIGHET/OBJEKT

VAXHOLM YTTERBY 4:8, 4:12 (LILLA 

RÖNNHOLMEN)

KARLSKRONA TJURKÖ 7:16-17, 7:20-22 

(STENBROTTSBATTERIET)

HANINGE TORPA SKOG 1:73, 1:74 

(MARK)

TANUM KUSERÖD 2:149

RONNEBY IVÖ 1:2

SÄFFLE BY 1:15

STRÄNGNÄS KROKBRÅTEN 1:1 

(MARK)

SKELLEFTEÅ RÖNNSKÄR FYR- OCH 

LOTSPLATS

FÖRSÄLJNINGAR PÅ OFRI GRUND

ÖVRIGA FÖRSÄLJNINGAR

SUMMA

RESULTAT

2015 ACKUMULERATFÖRSÄLJNING
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tekniskt stöd gällande fortifikatoriska skydds-
koncept och lösningar samt campdisposition. 
Vidare har myndigheten deltagit som rådgivare 
vid förhandling med FN på plats i Mali.

Skydds- och sårbarhetsanalyser
Under året har skydds- och sårbarhetsanalyser 
utförts för andra myndigheter och företag, med 
fokus på skydd av värden i byggnader och an-
läggningar. Målet är att optimera skyddsåtgär-
derna baserat på sannolikheter för ett angrepp 
av varierande art mot anläggningen och kon-
sekvenserna av ett sådant. Fortifikationsverket 

arbetar både med militära och civila objekt för 
att ge stöd i samhällssäkerhetsfrågor till hela 
det svenska samhället.

Skyddstekniska utredningar
Fortifikationsverket är experter på att beräkna 
och bedöma påverkan på en skyddskonstruk-
tion eller byggnad av en vapenlast från  till 
exempel finkalibrig ammunition, projektiler 
med riktad sprängverkan och stötvåg vid intil-
liggande detonation. Denna expertis erbjuds 
till försvarssektorn och till civila myndigheter.

Fortifikationsverket har tagit fram en Camphandbok som remissbehandlas inför fastställande. Vidare 
bidrar myndigheten med kompetens till camperna i Mali.

Utveckling och samarbete med 
fokus på fortifikatorisk
kompetens

Handböcker
För att bidra till ett robustare samhälle, både 
civilt och militärt, har vi bedrivit skydds- och 
anläggningstekniskt utvecklingsarbete. En del 
i det uppdraget är att vi under året har fortsatt 
arbetet med att färdigställa två handböcker 
inom området.
     Det är en handbok för skydd av byggna-
der och en om skydd mot elektromagnetiska 
störningar i samhällsviktig infrastruktur. EMP, 
elektromagnetisk puls, varken syns eller hörs 
men kan slå ut instrument och vitala elektro-
niska styr- och kontrollsystem. Vi kartlägger 
hur sårbar den samhällskritiska tekniska 
infrastrukturen är, när det gäller avsiktliga 
elektromagnetiska störningar, och föreslår 
sedan rätt skyddsåtgärder. Handboken tas fram 
i samverkan mellan Fortifikationsverket, Post 
och telestyrelsen, PTS, och Myndigheten för 
samhällsskydd och beredskap, MSB.
     Handbok skydd av byggnader fokuserar på 
sårbara delar i en byggnad och hur man kan 
skydda sig mot olika hot. Tanken är att den 
ska vara ett stöd för ingenjörer, arkitekter och 
beslutsfattare vid planering och utformning 
av till exempel regeringsbyggnader, domstolar 
och ambassader.

     Vi har också på uppdrag av Försvarsmakten 
tagit fram en Camphandbok som remissbe-
handlas inför fastställande.

Samverkan och samarbete
Utvecklingsverksamheten driver förvaltnings-
orienterade utvecklingsfrågor med inriktning 
på fastighetsbeståndets förmåga att fullgöra 
sina syften över tiden. Särskilt fokus utgör 
också konceptutveckling för Försvarsmaktens 
behov samt uppdrag åt det civila samhället. 
     Utvecklingsverksamheten har aktivt deltagit 
i nationella och internationella nätverk i syfte 
att vinna erfarenhet och kunskap men också 
för att kunna bidra till andra organisationers 
utveckling. Det är viktigt att bedriva en utveck-
lad omvärldsbevakning, ej endast inom olika 
separata teknikfack utan också tvärfackligt 
samt på övergripande nivå, exempelvis avse-
ende utvecklingen inom EU.

Camper i Mali
Med start 2014 har Fortifikationsverket arbetat 
på uppdrag av FM och därefter FMV i projek-
teringen och anskaffningen av camperna för 
kommande svenska militära bidraget till FN:s 
mission i Mali, MINUSMA. Arbetet utgörs av 
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I samband med omorganisationen som trädde i kraft i januari bildades en särskild avdelning för 

utveckling. 
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Fler forum för samverkan
SOTI -  samverkansområde teknisk infra-
struktur
Som en del av vårt uppdrag kring krisbered-
skap medverkar vi i en av de sex samverkans-
grupperna som MSB (myndigheten för samhälls-
skydd och beredskap) ansvarar för, SOTI.
     Gruppen består av 15 samhällsaktörer och 
är plattform för kunskapsuppbyggnad, nätver-
kande och informationsspridning. SOTI arbetar 
även med att sammanställa gemensamma 
risk- och sårbarhetsanalyser inom den tekniska 
infrastrukturen, dvs. elförsörjning, elektronisk 
kommunikation, gasdistribution, informations-
säkerhet, mediedistribution samt kommunal-
teknisk försörjning. Sådan infrastruktur måste 
ha tillräcklig robusthet så att konsekvenserna 
för samhällsviktiga verksamheter begränsas 
vid allvarliga störningar.
    I samverkansområdet ingår följande aktörer; 
Elsäkerhetsverket, Energimyndigheten, Forti-
fikationsverket, FRA (Försvarets radioanstalt), 
Livsmedelsverket, MSB, Post- och telestyrelsen, 
Svenska kraftnät och Försvarsmakten. Dess-
utom deltar representanter från länsstyrelser, 
landsting och kommuner. 

Samarbete inom försvarssektorn- för 
ekologisk hållbarhet
Fortifikationsverket är en av de myndighe-
ter som ingår i försvarssektorn, vilken är en 
grupp myndigheter som arbetar med Sveriges 
militära försvar på olika sätt. I försvarssektorn 

ingår även Försvarsmakten, Försvarets materi-
elverk, Försvarets radioanstalt, Totalförsvarets 
forskningsinstitut och Försvarshögskolan. 
Myndigheterna har i uppgift att bidra till att 
Sverige når det generationsmål och de 16 na-
tionella miljökvalitetsmålen som har satts upp 
av riksdagen. Därför arbetar försvarssektorn 
med gemensamma miljömål och fokusområden 
som kan ge samordningsvinster och större ef-
fekt av våra åtgärder och insatser.
     Försvarssektorn har kommit överens om 
följande övergripande miljömål med fokusom-
råden för perioden 2014 – 2016:
·  Minskad energianvändning och minskade 
klimatutsläpp
·  Begränsa påverkan från hälso- och miljöfar-
liga ämnen i kemiska produkter och varor

Samverkansforum - för bättre statligt byg-
gande/förvaltning
Detta är ett nätverk för förbättrad byggherre-
samverkan inom statliga organisationer. Visio-
nen för arbetet är ”Helt rätt i statligt byggande 
och förvaltning” vilket innebär att statliga 
anläggningar med tillhörande tjänster uppfyl-
ler både samhällets och användarnas krav.

Nordisk- Baltisk försvarsbygg
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Det nordiska samarbetet inom ramen för 
Försvarsbygg har formellt utökats att även 
avse Estland och Lettland. Vid årskonferensen i 
Helsingfors 2-3 september undertecknades en 
gemensam avsiktsförklaring. Det nya namnet 
för samarbetet är därmed Nordisk-Baltisk 
Försvarsbygg. Avsikten med undertecknan-
det är att förtydliga det utökade geografiska 
samarbetsområdet och bygger vidare på de 
samarbetsformer som grundlades redan 1973 
då samarbetet startade och där Finland anslöt 

sig 1994. Samarbetet innebär att Estland och 
Lettland gradvis kommer att involveras dju-
pare i samarbetet.

Ett av flera uppdrag som går igen inom de 
deltagande organisationerna är att skapa 
större möjligheter för försvarsverksamheten. 
Som en följd av detta finns ett stort intresse av 
bland annat miljö- och energifrågor, effektiv 
upphandling samt frågor kring standardiserat 
byggande.

2.9 SAMVERKAN FÖR ATT ÖKA CIVILA OCH MILITÄRA SYNERGIEFFEKTER
ÅRSREDOVISNING 2015

Nordisk försvarsbygg är ett samarbetsforum för våra systerorganisationer i de nordiska och 

baltiska länderna. Syftet är att lära av varandra och dra nytta av varandras erfarenheter för att 

bli en så bra hyresvärd åt försvaret som möjligt. Arbetsgrupper finns inom bland annat miljö, 

nyckeltal och benchmarking, energi samt internationella operationer

Bakom UFOS står Sveriges Kommuner och 
Landsting, Akademiska Hus, Samverkansforum 
genom Statens fastighetsverk och Specialfastig-
heter samt Fortifikatonsverket. Fortifikations-
verket deltar  i ledningsgruppen i Offentliga 
fastigheter och i maj hölls ledningsgruppsmö-
tet på Marinbasen i Karlskrona.

Offentliga fastigheter - UFOS
Offentliga fastigheter (UFOS) består av organisationer som förvaltar Sveriges offentliga fast-

igheter; skolor, myndighetsbyggnader, militära installationer, sjukhus och fängelser. Nätverket 

bedriver utvecklingsprojekt som ger verktyg att effektivisera fastighetsförvaltandet och att höja 

kvaliteten för hyresgästerna. 

Anpassa till nutida teknik och kravnivåer
En del av fastighetsförvaltningen handlar om 
att anpassa byggnader till moderna krav och 
nutida teknik för att på så sätt både spara 
energi och effektivisera lokalerna. UFOS Energi 
är ett samarbete med Energimyndigheten med 
projekt som verkar för energieffektivisering 
och minskad miljöpåverkan.
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Nationella miljö-
kvalitetsmål

Det övergripande målet för svensk miljöpolitik är att vi år 2020 ska lämna över ett samhälle där de stora miljöproblemen i Sve-
rige är lösta. Det sammanfattas i ett generationsmål som beskriver vad vi ska skydda och vilken omställning av samhället som 
behöver ske.
     Generationsmålet och de 16 miljökvalitetsmålen har slagits fast av riksdagen och är ett löfte till framtida generationer om 
frisk luft, hälsosamma livsmiljöer och rika naturupplevelser. Att nå de svenska miljömålen får dessutom inte leda till ökade miljö 
och hälsoproblem i andra länder. 
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Levande skogar
Fortifikationsverkets marker och skogar hyser flera naturreservat där det finns en stor biologisk 

mångfald och höga naturvärden. Mer än hälften av arealen skyddas i någon form, till exempel 

som naturreservat23, SNUS-områden24 och Natura 2000-områden25.

·  Fortifikationsverket har inom ramen för 
arbetet med Levande skogar och Levande 
sjöar och vattendrag varit handledare för två 
examensarbeten 
·  Sandlife och GRACE-projekt har genomförts  
i Skåne och Blekinge tillsammans med läns-
styrelsen 
·  Inom både Levande sjöar och vattendrag och 
Levande skogar har generell hänsyn och för-
stärkt hänsyn tagits vid årets skogliga åtgärder, 
t.ex. i form av högstubbar, evighetsträd, löv-
plantering, lämnade hänsynsytor, skyddszoner 
och kulturhänsyn
·  Egenkontroll är genomförd enligt vårt led-
ningssystem Skog
·  Fortbildning och utbildning av egen skogsper-
sonal har genomförts delvis med stöd av SLU

23 Naturreservat är ett naturområde som är skyddad med stöd av miljöbalken. 
24 SNUS står för Statliga Naturskogar och Urskogsartade Skogar.
25 Natura 2000 är ett nätverk av skyddade områden i hela EU av vilka många är naturreservat eller 
nationalparker.

God bebyggd miljö

Kulturvärden
Som statlig fastighetsägare har Fortifikations-
verket ett stort ansvar för de kulturhistoriska 
värdena i beståndet. Verket förvaltar ett antal 
kulturhistoriska byggnader och idag förvaltas 
omkring 300 byggnader som är klassade som 
statliga byggnadsminnen. Det största antalet 
byggnadsminnesskyddade byggnader finns 
inom marinbasen i Karlskrona. Fortifikations-
verket har sedan tidigare handlat upp konsult-
stöd för antikvariska tjänster för att genomföra 
de uppdrag som tidigare låg hos slottsarkitek-
terna. Pilotprojektet avseende kulturbyggnader 
på Kungsängens övnings- och skjutfält är ett 
projekt som också är en del i målet med god 
bebyggd miljö. Fortifikationsverket har under 
året genomfört planerat underhåll på statliga 
byggnadsminnen och andra kulturhistoriskt 
värdefulla byggnader för 23,3 Mkr. Exempel på 
genomfört planerat underhåll är: 
·  Renovering av betonghangar på Malmen i 
Linköping
·  Renovering av portar i MTB-hall i Karlskrona 
·  Målning av fasader och byte av rötskadat 
virke av Stora Villan i Göteborg

Samarbete med Statens fastighetsverk
Samarbete pågår med Statens fastighetsverk 
när det gäller frågor som rör statliga byggnads-
minnen och ett antal områden har identifierats 
för en gemensam fördjupning till exempel 
vårdprogram och kulturhistoriska värderingar.

Digitalisering av skyddsområden för bygg-
nadsminnen
Alla skyddsområden för myndighetens samt-
liga byggnadsminnen är digitaliserade. De 
digitala områdena finns numera lätt tillgäng-
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Som stor fastighetsägare med allt från byggnadsminnesmärkta miljöer till helt nybyggda fastig-

heter är miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö högst relevant att jobba med. Nedan beskriver vi 

några projekt från 2015 som är led i att uppnå miljökvalitetsmålet.

liga för alla som har behov av dem inom verket 
i GIS-kartan och underlaget med skyddsområ-
desgränserna har även levererats till Riksan-
tikvarieämbetet som lagt in information i sitt 
Bebyggelseregister.

Hållbart byggande
För att undersöka möjligheten att arbeta med 
hållbart byggande och för att se vilka konse-
kvenserna blir har Fortifikationsverket initierat 
ett par pilotprojekt. Som byggherre behöver 
myndigheten bland annat ta reda på hur ett 
hållbart byggande påverkar rutiner, hur mycket 
av arbetet som ska göras av verksamheten själv 
och hur mycket som ska köpas in, vad detta kan 
komma att kosta för hyresgästerna och vad det 
kräver av kompetensutveckling för medarbe-
tarna.
·  Hundanläggning, Linköping, slutbesiktning 
gjord i början av dec 2015, ett mindre projekt 
med miljökrav avseende byggvaror, med syfte 
att testa Byggvarubedömningen. Utvärdering 
pågår
·  En anläggning, ett mellanstort projekt, med 
syfte att testa Byggvarubedömningen, och hur 
vi hanterar informationen kring byggproduk-
terna som byggs in
·  En administrationsbyggnad för Sjöfartsver-
ket, Tångudden i Göteborg. Ett projekt där 
också miljöklassning enligt Miljöbyggnad nivå 
Silver är målet. Projektet har under senhösten 
åter kommit igång
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Övriga nationella  
miljökvalitetsmål
På denna och följande två sidor beskrivs några av de aktiviteter som gjorts under 2015 i syfte att 

vara en mer hållbar fastighetsförvaltare samt att nå relevanta miljökvalitetsmål.

Begränsad klimatpåverkan
En ny energistrategi antogs i maj (se sid 27) 
med mål kring energieffektivisering och 
fossilfri uppvärmning av byggnader. Inom 
regionerna genomförs löpande optime ringar 
och projekt för att minska energiförbrukningen 
samt avveckling av oljepannor för att nå målet 
med fossilfri uppvärmning av byggnader senast 
år 2020. Under 2015 har vi bl a genomfört:
·  Utbyte av belysningsarmaturer till LED belys-
ning på ett flertal objekt, energideklarationer 
för objekt med BTA 250-1000 m2 har startats 
upp
·  Inkoppling av fjärrvärme på F17 som inne-
burit att tre stycken oljepannor á 2,5 MWh 
kunnat avvecklas vilket ger en minskning av 

oljeförbrukningen med ca 170 kbm, arbete 
med konvertering av mindre oljepannor från 
eldningsolja till RME har påbörjats
·  Minskat resande genom nya IT-applikationer. 
Fler användare har fått möjlighet att via 
säkerhetsdosa logga in på Fortifikationsver-
kets nätverk när man befinner sig utanför 
arbetsplatsen. Även införandet av XenMobil 
har inneburit minskat resande då driftperso-
nal inte behöver köra bil till arbetsplatsen för 
avrapportering. En ny kommunikationslösning 
som ger bättre bandbredd har tagits i bruk 
under hösten. Det ger fler medarbetare möjlig-
het att använda sig av videokonferens och de 
behöver inte resa för att delta på möten
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Hundanläggning, Kungsängen, ett mindre projekt liknande det som gjorts i Linköping. Se sidan 62.

Fotografiet från Tranbygge, Kungsängen. Fortifikationsverket har under året genomfört ett pilotpro-
jekt avseende kulturbyggnader på Kungsängens övnings- och skjutfält. Pilotprojektet har omfattat 
en fotodokumentation av alla byggnader uppförda före mitten av 1960-talet samt en översiktlig 
arkivstudie. För ett område, Tranbygge, har en fördjupad arkivstudie genomförts med stöd av konsult. 
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Arkitektur, formgivning och design

·  Under året har en översyn genomförts av For-
tifikationsverkets arkitekturråd och i samband 
med detta har ett nytt styrande dokument 
tagits fram kring arkitekturfrågor
·  En översyn av det gemensamma konceptet 
mellan Försvarsmakten och Fortifikationsver-
ket kring garnisonsplanering pågår. Avsikten är 
att samordna faktainsamling och renodla rollerna 
mellan Försvarsmakten och Fortifikationsverket

Fortifikationsverket har ett uppdrag att verka för att de statliga målen för arkitektur, formgiv-

ning och design uppnås. För att nå detta förs en kontinuerlig dialog mellan verkets personal, 

hyresgäster samt anlitade konsulter och entreprenörer. Arkitektkompetens anlitas för alla gestal-

tande uppgifter och för översiktlig fysisk planering.

·  Garnisonsplan Övnings- och skjutfält syd har 
genomförts under året
·  Fortifikationsverket har även samverkat med 
andra statliga myndigheter och bolag kring 
arkitektur- och kultmiljöfrågor inom Samver-
kansforum samt inom Nordisk Forsvarsbygg
·  Verket har också medverkat i seminarier ar-
rangerade av utredningen ”Gestaltad livsmiljö”

Skövde garnison.
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Delöverenskommelse Efterbehandling av 
förorenade områden och rivning
En ny delöverenskommelse beslutades i 
september tillsammans med Försvarsmakten. 
Delöverenskommelsen syftar till att förtyd-
liga ansvar, roller och rutiner när det gäller 
omhändertagande av förorenade områden och 
vid rivning. 
     Det har funnits ett behov av att reglera hur 
kostnader som uppstår vid sanering av föro-
reningar i första hand i samband med inves-
terings- och avvecklingsprojekt ska hanteras 
vilket gjorde att man för tre år sedan startade 
ett gemensamt arbete att ta fram rutiner. 
     Delöverenskommelsen fastställer rutiner för 
att identifiera sedan tidigare kända förorening-
ar och vid upptäckt av inte kända förorening 
samt hur reglering av kostnaderna ska hante-
ras. Överenskommelsen reglerar rivningar och 
saneringar i samband med både investeringar 
och avvecklingar.

PFOS
PFOS är ett av flera högfluorerade ämnen 
(PFAS) som bland annat har använts i brand-
skum i fast och mobil släckutrustning inom 
försvarsmakten. Inom Fortifikationsverkets 
fastighetsbestånd återfinns dessa föroreningar 
framförallt vid brandövningsplatser vid 
flygplatser samt där det funnits fasta 
brandsläckningsinstallationer, t.ex. större berg-
rum och flyghangarer.
     Eftersom det är försvarsmakten som i 
huvudsak varit verksamhetsutövare under 
den tid då PFOS användes i brandskum har 
försvarsmakten tagit på sig att undersöka 
och komma med förslag på eventuella 
efterbehandlingsåtgärder.
     Fortifikationsverkets samverkar med 
miljöprövningsenheten inom försvarsmakten 
som arbetar med dessa frågor. En löpande 
dialog i miljöfrågor förs också med tillsyns-
myndigheten Generalläkaren.

Föroreningar av PFOS återfinns framförallt vid brandövningsplatser och vid flygplatser.
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Kompetens-
försörjning

Under 2015 har myndigheten arbetat intensivt med rekrytering, dels för att bemanna och säker-
ställa kompetens till den nya organisationen, dels för att möta pensionsavgångar och naturlig 
avgång. Fortifikationsverket har under året därför genomfört drygt 100 rekryteringsprocesser. 
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Systematiskt arbete med 
kompetensförsörjning
Under 2015 har ett systematiskt arbetssätt kopplat till de personalrelaterade aktiviteterna 

under ett verksamhetsår implementerats, ett så kallat Årshjul inom HR. Intentionen är dels att 

tydliggöra personalrelaterade aktiviteter och processer samt när under året de inträffar, och 

samtidigt underlätta planering och genomförande för desamma.

NMI resultat presenteras
Ta fram handlingsplan för 
att arbeta med de viktigaste 
frågorna enligt NMI
Genomföra utvecklingssamtal 
och -plan

Planera lönerevision
Avstämning av utvecklingsplan
Lönedialog

Uppföljning av handlingsplan 
för NMI
Lönesättande samtal
Förhandling gällande kollektiv-
avtal och löner

NMI-undersökning
Personal och kompetensplanering

Q1

Q2

Q3

Q4

Medarbetarundersökning - NMI
Nöjd medarbetarindex har sjunkit från 75 (2014) till 72 (2015). Som ett led i att fånga upp resulta-
ten   i medarbetarundersökningarna och jobba systematiskt med frågorna, är arbetet runt NMI en 
viktig del av årshjulet. Undersökningen genomförs det sista kvartalet och när resultaten presenteras i 
början i januari är det startskottet för det kommande årets arbete med NMI. Samtal förs om resulta-
ten på enhetsnivå och handlingsplaner tas fram för att åtgärda de områden där resultaten är lägre än 
accepterat. Handlingsplanerna följs upp det tredje kvartalet och avslutningsvis genomförs medarbe-
tarundersökningen kvartal fyra.
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Kompetensförsörjning
Under verksamhetsåret 2015 har kompetensförsörjningsfrågorna varit i fokus. Då Fortifikations-

verket har genomfört en stor organisationsförändringar har det varit mycket viktigt att säkerställa 

vår försörjning av kompetens för att klara myndighetens uppdrag samt möta kundernas behov. 

100 rekryteringsprocesser
Under 2015 har myndigheten arbetat intensivt 
med rekrytering, dels för att bemanna och 
säkerställa kompetens till den nya organisa-
tionen, dels för att möta pensionsavgångar och 
naturlig avgång. Fortifikationsverket har under 
året därför genomfört drygt 100 rekryterings-
processer. Verket arbetar med ett tydligt fokus 
på kompetensbaserad rekryteringsprocess.

Jämställdhetsträvan i mansdominerad 
bransch
I den nya organisationen fanns ca 60 chefs-
positioner som i första hand skulle bemannas 
med befintlig personal och i andra hand rekry-
teras externt. Efter den interna processen med 
att bemanna organisationer var resultatet att 
ca 20 % av det totala antalet chefsbefattningar-
na inte kunde tillsättas. På driftschefsnivå blev 
samtliga bemannade med intern kompetens, 
där dock endast en driftchef var kvinna.
     På de andra chefsnivåerna skulle ca 30 % 
rekryteras externt. Då Fortifikationsverket 
traditionellt är mansdominerat strävade man i 
rekryteringsarbetet efter att bredda målgrup-
pen och hitta ett tilltal som skulle passa både 
män och kvinnor.
      Vid fullföljd rekrytering lyckades Fortifika-
tionsverket med sin målsättning vid rekryte-
ring av nya chefer. Driftchefer borträknat så 
har Fortifikationsverket i dag en könssam-
mansättning av i det närmaste 40/60. Några 
konkreta exempel; 
·  Av sex regionchefer så behövdes fyra nya 
chefer rekryteras.  Av dessa rekryterades en 
ny kvinna. En kvinnlig regionchef fanns sedan 
tidigare
·  Organisationen hade ett behov av sex en-

hetschefer förvaltningsstöd. Fyra nya chefer be-
hövde rekryteras. Tre kvinnor blev nya chefer 
på Fortifikationsverket. Av de två befintliga 
enhetscheferna var en kvinna

Utbildning för samtliga chefer
Chef- och ledarskapet är en framgångsfaktor 
för Fortifikationsverket. Hösten 2015 har 
samtliga chefer vid Fortifikationsverket genom-
gått huvuddelen av en obligatorisk utbildning 
á sex heldagar. Innehållet i programmet har 
varit arbetsmiljö och arbetsrätt. Utbildningen 
avslutas första kvartalet 2016  med fokus på 
chef- och ledarskap. Syftet är att säkerställa 
förutsättningar för chefer att agera som arbets-
givarföreträdare samt att tydliggöra förvänt-
ningar och ansvar som Fortifikationsverket har 
på ledarskapet.  

Kompetensutveckling bland medarbetarna
Vidare har ett fortsatt arbete skett med att 
stänga kända kompetensgap hos medarbetarna 
genom individuella utvecklingsplaner. Att 
utveckla och uppdatera roller och kompetenser 
i myndighetens kompetensförsörjningssystem 
tillsammans med att stänga kompetensgap hos 
medarbetare är ett kontinuerligt arbete i syfte 
att säkerställa den långsiktiga kompetensför-
sörjningen på myndigheten. 
    Medelåldern på Fortifikationsverket är 
relativt hög och många av medarbetarna har en 
unik kompetens på arbetsmarknaden, vilket är 
viktigt att ta hänsyn till. Därför arbetar myn-
digheten inom vissa områden med kompetens-
växling, dvs att successivt höja den generella 
utbildningsnivån. Inom vissa områden före-
kommer parallelltjänstgöring för att möjliggöra 
kompetensöverföring. 
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Sjukfrånvaro

PROCENTUELL SJUKFRÅNVARO I FÖRHÅLLANDE TILL TOTAL ARBETSTID 
KVINNOR OCH MÄN 2015 (2014)

TOTALT

4,1 (2,9)

78 (86)

3,1 (2,2)

 243 (228)

3,3 (2,4)

50>

4,4 (3,1)

31 (39)

3,4 (2,9)

157 (132)

3,5 (3,0)

30-49

3,4 (2,8)

42 (39)

2,5 (1,3)

79 (84)

2,8 (1,6)

<29

6,4 (3,1)

5 (8)

3 (0,8)

7 (12)

3,9 (1,3)

KVINNOR

ANTAL

MÄN

ANTAL

TOTALT

PROCENTUELL LÅNGTIDSSJUKFRÅNVARO (>60 DAGAR) I FÖRHÅLLANDE 
TILL TOTAL SJUKFRÅNVARO. KVINNOR OCH MÄN 2015 (2014)

TOTALT

56,6 (41,3)

8 (7)

46,8 (49,9)

15 (13)

49,4 (47,7)

50>

76,2  (50,5)

4 (5)

43,2 (59,2)

8 (11)

50,3 (57,6)

30-49

31,6 (34,7)

3 (2)

52,1 (17,9)

6 (2)

45,6 (25,0)

<29

51,1 (0)

1 (0)

72,5 (0)

1 (0)

62,8 (0)

KVINNOR

ANTAL

MÄN

ANTAL

TOTALT

Sjukfrånvaron är fortsatt låg, men har ökat med knappt en procentenhet sedan föregående år. Ök-
ningen återfinns hos såväl män som kvinnor.
     Antalet män med sjukfrånvaro har ökat men antalet kvinnor med sjukfrånvaro är färre än före-
gående år. Den största ökningen jämfört med föregående år är avseende långtidssjukfrånvaro (>60 
dagar) bland kvinnor.

Kavallerikasern, Stockholm
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Nyckeltal

Den nybyggda träningshallen, Bodens garnison.
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NYCKELTAL FÖR LOKALER

DIREKTAVKASTNING I PROCENT
Definition: Driftnetto i relation till fastigheternas bokförda värde.
Fastigheternas bokförda värden avser ”Byggnader, mark och annan fast egendom” för det öppna 
beståndet.

DRIFTNETTO I KRONOR/m2 BTA

ANDEL UTHYRD AREA I PROCENT

Definition: Driftnetto avser intäkter minus kostnader före avskrivningar och räntor. Beräknas för det 
öppna beståndet.

INTÄKTER (TKR)

KOSTNADER (TKR)

DRIFTNETTO (TKR)

LOKALAREA (BTA)

DRIFTNETTO I RELATION TILL AREA (BTA)

DRIFTNETTO I KRONOR/m2  BTA

2014

1 821 375

- 1 071 078

750 297

3 008 750 m2

249 kronor/m2

2013

1 826 755

- 1 064 735

762 020

3 001 827 m2

254 kronor/m2

2015

1 767 291

- 1 032 813

734 478

3 030 012 m2

242 kronor/m2

DRIFTNETTO

BOKFÖRDA VÄRDEN

DIREKTAVKASTNING

DIREKTAVKASTNING I PROCENT

2014

750 297

9 238 093

8 %

2013

762 020

9 201 985

8  %

2015

734 478

9 431 321

8 %

UTHYRNING GENOM UPPLÅTELSEAVTAL (BTA)

UTHYRNING AV NYTTJANDERÄTTER (BTA)

SUMMA UTHYRD AREA (BTA)

UTHYRNINGSBAR AREA (BTA)26

UTHYRNING AREA I RELATION TILL

TOTAL UTHYRNINGSBAR AREA

ANDEL UTHYRD AREA I PROCENT

2014

2 966 004

137 317

3 103 321

3 223 373

96,3 %

2013

2 950 599

135 925

3 086 524

3 217 482

95,9 %

2015

2 977 794

131 897

3 109 691

3 215 364

96,7 %

26 Inkluderar area som är under avyttring.

HYRESINTÄKT I KRONOR/m2 BTA

HYRESINTÄKTER FÖR LOKALER (TKR)

LOKALAREA (BTA)

HYRESINTÄKTER I RELATION TILL AREA

HYRESINTÄKT I kronor/m2 BTA

2014

1 821 375

3 008 750 m2

605 kronor/m2

2013

1 826 755

3 001 827 m2

608 kronor/m2

2015

1 767 291

3 030 012 m2

583 kronor/m2
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Genomsnittlig bruttoarea (BTA) är 3 030 012 m2 och avser ytan inom förvaltningsavdelningen  
(varma och kalla ytor exklusive nyttjanderätter).

NYCKELTAL BERÄKNADE FÖR HELA MYNDIGHETEN

AVKASTNING I PROCENT
Definition: Avkastningen avser överskott före försäljningar av fast egendom i relation till det genom-
snittliga avkastningspliktiga myndighetskapitalet.

Återrapportering av nyckeltal

ÅRETS KAPITALFÖRÄNDRING ENLIGT RESULTAT-

RÄKNINGEN (TKR)

ÖVERSKOTT, FÖRSVARSBESLUT SAMT ÖVNINGS- 

OCH SKJUTFÄLT (TKR)

ÖVERSKOTT, ÖVRIGA FÖRSÄLJNINGAR (TKR)

ÖVERSKOTT FÖRE FÖRSÄLJNINGSÖVERSKOTT 

(TKR)

GENOMSNITTLIGT AVKASTNINGSPLIKTIGT MYNDIG-

HETSKAPITAL

INGÅENDE BALANS (TKR)

UTGÅENDE BALANS (TKR) 

SUMMA (TKR)

GENOMSNITT (TKR)

AVKASTNING

INTÄKTER OCH KOSTNADER (TKR)

2014

1 024

- 15 399

- 10 961

- 25 336

1 014 293

899 919

1 914 215

957 107

- 3 %

2013

126 846

- 76 243

- 28 053

22 550

1 172 823

1 014 293

2 187 116

1 093 558

2 %

SUMMA MYNDIGHETSKAPITAL ENLIGT ÅRSREDOVIS-

NINGEN (TKR)

TOTALT KAPITAL

SOLIDITET

SOLIDITET I PROCENT

2014

1 410 855

12 581 270

11 %

2013

1 619 784

12 287 080

13  %

SOLIDITET I PROCENT
Definition: Myndighetskapitalet i relation till totalt kapital.

2015

25 134

- 5 947

- 19 539

- 352

899 919

747 153

1 647 072

823 536

0 %

2015

1 263 484

12 580 326

10 %
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UNDERHÅLLSKOSTNAD I KRONOR/m2 BTA FÖR LOKALER

ADMINISTRATION I KRONOR/m2 BTA FÖR LOKALER

Definition: Administration inom Förvaltningsavdelningen, exklusive administration utförd inom 
regionerna, i relation till area. Administration inom driften ingår i nyckeltalet för driftkostnader ovan. 

79

UNDERHÅLLSKOSTNADER FÖR LOKALER (TKR)

LOKALAREA (BTA)

UNDERHÅLLSKOSTNADER I RELATION TILL

AREA (BTA)

UNDERHÅLLSKOSTNADER I kronor/m2 BTA FÖR LOKALER

2014

306 634

3 008 750 m2

102 kronor/m2

2013

264 413

3 001 827 m2

88 kronor/m2

2015

259 152

3 030 012 m2

86 kronor/m2

ADMINISTRATION FÖR LOKALER (TKR)

LOKALAREA (BTA)

ADMINISTRATION I RELATION TILL AREA (BTA)

ADMINISTRATION I kronor/m2 BTA FÖR LOKALER

201427

20 853

3 008 750 m2

7 kronor/m2

201328

23 770

3 001 827 m2

8 kronor/m2

2015

17 144

3 030 012 m2

6 kronor/m2

27 Jämförelsetalet är sänkt med 32 961 tkr. Avser utfördelning av IT-kostnader som från och med 
2015 inte fördelas ut på grund av ny organisation.
28 Jämförelsetalet är sänkt med 32 611 tkr. Avser utfördelning av IT-kostnader som från och med 
2015 inte fördelas ut på grund av ny organisation.
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MEDIAFÖRBRUKNING I kWh/m2 BTA
Definition: Förbrukning av energibärande medier (exempelvis el, fjärrvärme och eldningsolja) för 
lokaler i relation till area.

Den totala energianvändningen har minskat med nästan 11 % jämfört med 2014. Arbete med ener-
gieffektivisering pågår fortlöpande i form av driftoptimering och effektiviseringsinvesteringar. Ytterli-
gare förklaringsposter finns till den stora minskningen och det är:
- utökad särmätning, el som försäljs vidare till tredje part har tidigare ingått som en del i redovisad 
elförbrukning men särmäts nu till största del och kan avräknas från Fortifikationsverkets  elförbruk-
ning. Utökad särmätning motsvarar en minskning om ca 9 GWh i elförbrukning
- kontinuerlig kvalitetssäkring av mätdata pågår.

DRIFTKOSTNADER INKLUSIVE DRIFTADMINISTRA-

TION (TKR)

LOKALAREA (BTA)

DRIFTKOSTNADER I RELATION TILL AREA (BTA)

DRIFTKOSTNAD I kronor/m2 BTA FÖR LOKALER

2014

110 831

3 008 750 m2

37 kronor/m2

2013

111 836

3 001 827 m2

37 kronor/m2

DRIFTKOSTNAD I KRONOR/m2 BTA FÖR LOKALER

2015

132 738

3 030 012 m2

44 kronor/m2

FÖRBRUKNING AV ENERGI

LOKALAREA (BTA)

MEDIAFÖRBRUKNING

MEDIAFÖRBRUKNING I kWh/m2 BTA FÖR LOKALER

2014

406,1 GWh

3 008 750 m2

135 kWh/m2 BTA

2013

442,4 GWh

3 001 827 m2

147 kWh/m2 BTA

2015

362,2 GWh

3 030 012 m2

120 kWh/m2 BTA

Driftkostnaden i relation till bruttoarean är 7 kronor högre än tidigare år. Mer arbete är utfört (redo-
visat) på lokaler jämfört med tidigare år.
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Finansiell redovisning

I november besökte minister Per Bolund Fortifikationsverket. Under besöket fick 
han en demonstration av en spolhalls miljövänliga rengöring av ett stridsfordon.
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BALANSRÄKNING (TKR)

TILLGÅNGAR 2014-12-312015-12-31

SUMMA TILLGÅNGAR

RÄTTIGHETER OCH ANDRA IMMATERIELLA 
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

SUMMA IMMATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

IMMATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

Not 9

MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

BYGGNADER, MARK OCH ANNAN FAST EGENDOM

MASKINER, INVENTARIER, INSTALLATIONER M.M.

PÅGÅENDE NYANLÄGGNINGAR

SUMMA MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

Not 10

Not 11

Not 12

FINANSIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

ANDRA LÅNGFRISTIGA VÄRDEPAPPERSINNEHAV

ANDRA LÅNGFRISTIGA FORDRINGAR

SUMMA FINANSIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

Not 13

Not 14

VARULAGER M.M.

VARULAGER OCH FÖRRÅD

SUMMA VARULAGER M.M.

Not 15

KORTFRISTIGA FORDRINGAR

KUNDFORDRINGAR

FORDRINGAR HOS ANDRA MYNDIGHETER

ÖVRIGA KORTFRISTIGA FORDRINGAR

SUMMA FORDRINGAR

Not 16

PERIODAVGRÄNSNINGSPOSTER

FÖRUTBETALDA KOSTNADER

UPPLUPNA BIDRAGSINTÄKTER

ÖVRIGA UPPLUPNA INTÄKTER

SUMMA PERIODAVGRÄNSNINGSPOSTER

Not 17

Not 18

KASSA OCH BANK

BEHÅLLNING RÄNTEKONTO I RIKSGÄLDSKONTORET

SUMMA KASSA OCH BANK

12 580 326

2 729

2 729

10 122 292

67 123

933 807

11 123 222

180

1 579

1 759

20 294

20 294

14 188

237 933

41

252 162

130 919

40

49 404

180 363

999 797

999 797

Not 19

12 581 270

2 308

2 308

9 835 628

78 276

1 135 366

11 049 270

180

1 620

1 800

22 960

22 960

22 831

221 027

56

243 914

142 678

95

39 062

181 835

1 079 183

1 079 183
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Finansiell
redovisning

RESULTATRÄKNING (TKR)

VERKSAMHETENS INTÄKTER

INTÄKTER AV AVGIFTER OCH ANDRA ERSÄTTNINGAR

INTÄKTER AV BIDRAG

FINANSIELLA INTÄKTER

SUMMA VERKSAMHETENS INTÄKTER

VERKSAMHETENS KOSTNADER 

KOSTNADER FÖR PERSONAL

KOSTNADER FÖR LOKALER

ÖVRIGA DRIFTKOSTNADER

FINANSIELLA KOSTNADER

AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR

SUMMA VERKSAMHETENS KOSTNADER

VERKSAMHETSUTFALL

ÅRETS KAPITALFÖRÄNDRING

2015

3 163 860

4 107

4 519

3 172 486

- 368 242

- 16 168

- 1 918 866

- 125 337

- 718 739

- 3 147 352

25 134

25 134

Not 1

Not 2

Not 3

Not 4

Not 2

Not 5

Not 6

Not 7, 8

2014

3 263 509

3 960

5 496

3 272 965

- 378 265

- 15 481

- 1 966 440

- 149 008

- 762 747

- 3 271 941

1 024

1 024
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INKOMSTTITEL

5121 - AMORTERING STATSKAPITAL

2215 - AVKASTNINGSRÄNTA

3125 - FÖRSÄLJNING FASTIGHETER

2394 - ÖVRIGA RÄNTEINKOMSTER

4526 - AMORTERING ENERGILÅN

SUMMA

REDOVISNING MOT INKOMSTTITEL (TKR)

INKOMSTER1

121 009

35 605

10 961

181

39

167 795

1I kolumnen redovisas de belopp som Fortifikationsverket betalat in till statens centralkonto.
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BALANSRÄKNING (TKR)

KAPITAL OCH SKULDER

SUMMA SKULDER OCH KAPITAL

MYNDIGHETSKAPITAL

STATSKAPITAL

ÖVERSKOTT AV FASTIGHETSFÖRSÄLJNINGAR

BALANSERAD KAPITALFÖRÄNDRING

KAPITALFÖRÄNDRING ENLIGT RESULTATRÄKNINGEN

SUMMA MYNDIGHETSKAPITAL

Not 20

Not 21

Not 22

AVSÄTTNINGAR

AVSÄTTNINGAR FÖR PENSIONER OCH 

LIKNANDE FÖRPLIKTELSER

ÖVRIGA AVSÄTTNINGAR

SUMMA AVSÄTTNINGAR

Not 23

Not 24

SKULDER M.M.

LÅN I RIKSGÄLDSKONTORET

KORTFRISTIGA SKULDER TILL ANDRA MYNDIGHETER

LEVERANTÖRSSKULDER

ÖVRIGA KORTFRISTIGA SKULDER

SUMMA SKULDER M.M.

Not 25

Not 26

PERIODAVGRÄNSNINGSPOSTER

UPPLUPNA KOSTNADER

ÖVRIGA FÖRUTBETALDA INTÄKTER

SUMMA PERIODAVGRÄNSNINGSPOSTER

Not 27

Not 28

ANSVARSFÖRBINDELSER

STATLIGA GARANTIER FÖR LÅN OCH KREDITER

ÖVRIGA ANSVARSFÖRBINDELSER

2015-12-31

12 580 326

461 307

514 348

262 695

25 134

1 263 484

11 124

6 357

17 481

10 375 751

83 974

301 207

6 854

10 767 786

178 583

352 992

531 575

INGA

INGANot 29

2014-12-31

12 581 270

587 245

541 023

281 563

1 024

1 410 855

9 509

5 963

15 472

10 168 064

84 175

383 757

6 546

10 642 542

226 758

285 643

512 401

INGA

INGA
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FINANSIERING AV INVESTERINGAR 

LÅN FRÅN RIKSGÄLDSKONTORET - FASTIGHETSINNEHAV

LÅN FRÅN RIKSGÄLDSKONTORET - FÖRVALTNINGS-

ÄNDAMÅL

- AMORTERING LÅN FÖR FASTIGHETER

- AMORTERING LÅN FÖR FÖRVALTNINGSÄNDAMÅL

MINSKNING AV STATSKAPITAL MED MEDEL SOM 

TILLFÖRTS STATENS BUDGET

- AVSEENDE FASTIGHETER

- AVSEENDE ENERGILÅN

FÖRSÄLJNING AV ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

- AVSEENDE FASTIGHETER

- AVSEENDE MASKINER OCH INVENTARIER

MEDEL SOM TILLFÖRTS STATENS BUDGET

- FÖRSÄLJNING FASTIGHETER

SUMMA MEDEL SOM TILLFÖRTS FÖR FINANSIE-

RING AV INVESTERINGAR1

MINSKNING (+) AV LÅNGFRISTIGA FORDRINGAR

KASSAFLÖDE TILL INVESTERINGAR

FÖRÄNDRING AV LIKVIDA MEDEL

SPECIFIKATION AV FÖRÄNDRING LIKVIDA MEDEL

LIKVIDA MEDEL VID PERIODENS BÖRJAN

MINSKNING (-) AV TILLGODOHAVANDEN HOS RIKS-

GÄLDSKONTORET

SUMMA FÖRÄNDRING LIKVIDA MEDEL

LIKVIDA MEDEL VID PERIODENS SLUT

7 486 000

-

- 7 272 000

-6 313

- 121 009

- 39

32 279

1 638

- 10 961

109 595

39

- 686 887

- 79 386

1 079 183

- 79 386

- 79 386

999 797

2015-12-31

2015-01-01

9 093 000

6 612

- 8 640 000

-

- 133 625

- 37

26 723

912

- 28 053

325 532

37

- 803 181

- 117 778

1 196 961

- 117 778

- 117 778

1 079 183

2014-12-31

2014-01-01
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FINANSIERINGSANALYS (TKR)

DRIFT

KOSTNADER

FINANSIERING AV DRIFT

- INTÄKTER AV AVGIFTER OCH ANDRA ERSÄTTNINGAR

- INTÄKTER AV BIDRAG

- ÖVRIGA INTÄKTER

MEDEL SOM TILLFÖRTS STATENS BUDGET

- AVKASTNING PÅ STATSKAPITAL

- RÄNTEINKOMSTER

SUMMA MEDEL SOM TILLFÖRTS FÖR

FINANSIERING AV DRIFTEN1

- MINSKNING (+) AV LAGER

- ÖKNING (-) AV KORTFRISTIGA FORDRINGAR

- ÖKNING (+) AV KORTFRISTIGA SKULDER

KASSAFLÖDE FRÅN DRIFTEN1

INVESTERINGAR 

INVESTERINGAR I IMMATERIELLA TILLGÅNGAR 

INVESTERINGAR I FASTIGHETER

INVESTERINGAR I MASKINER OCH INVENTARIER

SUMMA INVESTERINGSUTGIFTER

2015-12-31

2015-01-01

3 130 634

4 107

4 519

- 35 605

- 181

- 2 152

- 779 187

- 15 182

- 2 428 596

3 103 474

2 666

- 6 774

- 63 269

607 501

- 796 521

Not

1

2

3

4

2014-12-31

2014-01-01

3 233 542

3 960

5 496

- 46 659

- 203

- 450

- 1 118 228

- 37 072

- 2 501 140

3 196 136

374

- 29 916

46 949

712 403

- 1 155 750
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REDOVISNINGSPRINCIPER

Allmänt
Årsredovisningen är upprättad i enlighet med förordning (2000:606) om myndigheters bokföring 
samt förordning (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag.

Hyresmodell 2006
Upplåtelse av mark, anläggningar och lokaler till Försvarsmakten med flera kunder sker enligt över-
enskommelse ”Hyresmodell 2006”.
    Modellen är självkostnadsbaserad och hyresersättningen baseras på Fortifikationsverkets kalkyle-
rade kostnader för kapital, media, drift, planerat underhåll och administration. 
    Media omfattar kostnader för försörjningsmedia och reglerbar media. Ersättningen för reglerbar 
media baseras på kostnader för förbrukning inklusive abonnemangsavgifter m m. Ersättningen för 
reglerbar media regleras mot de faktiska kostnaderna genom en årlig avstämning. 
    Hyresersättningen från kunder som inte har upplåtelseavtal enligt hyresmodellen är marknads-
baserad.

Försäljning av anläggningstillgångar
I not till resultaträkningen redovisas resultatet av fastighetsförsäljningar. Detta för att möjliggöra 
jämförelser med andra fastighetsförvaltande myndigheter och bolag. I resultatet av fastighetsför-
säljningen ingår enbart avslutade försäljningsprojekt.
    Intäkter och kostnader avseende pågående fastighetsförsäljningar redovisas som periodavgräns-
ningsposter i balansräkningen, fordran som ”Övriga upplupna intäkter” och skuld som ”Upplupna 
kostnader”.
    I resultatredovisningen redovisas intäkter och kostnader brutto.

Myndighetskapital
Fortifikationsverket disponerar ett myndighetskapital, vilket består av statskapital och balanserad 
kapitalförändring. Avkastningskravet uppgår till 4,2 % baserat på ett genomsnittligt myndighets-
kapital. I det genomsnittliga myndighetskapitalet exkluderas statskapital avseende energilån som 
lämnats före 1994-07-01 och avsättningar som Fortifikationsverket disponerar för att betala 
kostnader som uppstår som följd av avvecklingen av lokaler, mark  och anläggningar med anledning 
av försvarsbeslut 1996, 2000 och 2004. Beräkning av avkastningskravet sker per dag med hänsyn till 
amortering och nedsättning av statskapital (se ”Undantag från EA-regler”).

Undantag från EA-regler
Enligt regleringsbrevet för år 2015 gäller följande för avyttringar med anledning av stats-makternas 
beslut om omstrukturering av Försvarsmakten med anledning av försvarsbeslut 1996, 2000 och 
2004:
• De intäkter som uppstår vid försäljning av försvarsfastigheter i enlighet med statsmakternas fat-
tade försvarsbeslut (prop. 1996/97:4, prop 1999/2000:30 och prop 1999/2000:97, prop 2004/05:5, 
prop 2004/05:43) får Fortifikationsverket disponera för att betala sådana kostnader som uppstår 
som följd av avveckling av lokaler, mark och anläggningar. Överskottet får inte användas för att 
bekosta den miljösanering som Försvarsmakten enligt miljöskyddslagen (1969:387) är skyldig att 
bekosta i egenskap av verksamhetsansvarig.
• Fortifikationsverket får sätta ned statskapitalet vid utgången av respektive upplåtelsetid med det 
bokförda värdet på respektive objekt som ska avyttras med anledning av tidigare nämnda försvars-

Tilläggsupplysningar
och noterNot 1

Kostnader
Kostnader för personal  
Kostnader för lokaler  
Övriga driftkostnader  
Finansiella kostnader  
Korrigeringsposter avseende:
Förändring avsättning för pensioner
Förändring kompetensutveckling 
Förändring övriga avsättningar 
Ersättning och realisationsresultat avyttring
av anläggningstillgångar
Räntekostnader till inkomsttitel
Summa 

Not 2
Intäkter av avgifter och ersättningar
Intäkter enligt resultaträkningens not 1
Korrigeringsposter avseende:
Försäljningsintäkter och realisationsresultat
avyttring av anläggningstillgångar 
Summa

Not 3
Intäkter av bidrag
Bidrag från statliga organisationer och bolag
Summa

Not 4
Övriga intäkter
Ränteintäkter enligt resultaträkningens not 2
Summa
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NOTER TILL FINANSIERINGSANALYS (TKR)
2015-12-31

2015-01-01

-368 242
-16 168

-1 918 866
-125 337

1 614
694

-300

-2 172
181

-2 428 596

3 163 860

-33 226
3 130 634

4 107
4 107

4 519
4 519

2014-12-31

2014-01-01

-378 265
-15 481

-1 966 440
-149 008

6 357
601

-10 400

11 294
202

-2 501 140

3 263 509

-29 967 
3 233 542

3 960
3 960

5 496
5 496
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I anskaffningsvärdet inräknas del av indirekta kostnader så kallat administrativt pålägg, 2 % på investe-
ringsutgiften. I anskaffningsvärdet inräknas ränta på kapital under pågående investering. Räntesat-
sen är 3 %, se not 2.
    Avskrivning enligt plan sker på byggnaders och anläggningars anskaffningsvärde och beräknad 
ekonomisk livslängd enligt nedan. 
Ny-, till- och ombyggnad av byggnader och markanläggningar  20-30 år 
Lånefinansierade försvarsanläggningar    20 år
Anpassningsåtgärder och åtgärder med kortvarigt bruk   5-20 år
Direktavskrivna försvarsanläggningar finansierade med
engångsersättning      0 år

För alla försvarsanläggningar anskaffade efter 1994-07-01 tillämpas en individuell avskrivningstid 
anpassad efter tillgångens karaktär och kända hyresförhållanden med utgångspunkt i ovan angivna 
avskrivningstider.

Varulager
Varulagret upptas till ett värde grundat på fysisk inventering per balansdagen enligt lägsta värdets 
princip. Inkuransbedömning avseende lager för fastighetsdrift har utförts enligt individuell prövning.

Brytdag
Brytdag avseende räkenskapsåret har fastställts till 2016-01-05.

Ersättningar och andra förmåner för av regeringen utsedda ledande befattningshavare 

Namn   Förordnande  Period   Ersättning (kr)

Maria Bredberg Pettersson Ledamot i styrelsen 2015-01-01 - 2015-12-31                 40 000
Johan Davidson  Ledamot i styrelsen 2015-01-01 - 2015-12-31                 40 000
Monica Haapaniemi Ledamot i styrelsen 2015-01-01 - 2015-12-31                 40 072
Urban Karlström  Generaldirektör  2015-01-01 - 2015-12-31           1 273 735
Lars-Erik Lövdén  Ledamot i styrelsen 2015-01-01 - 2015-12-31                 40 390
Maria Norrfalk  Ordförande i styrelsen 2015-01-01 - 2015-12-31                 80 327
Summa                   1 514 524

Ersättningen har angetts exklusive arbetsgivaravgifter.

Uppdrag som styrelseledamot eller rådsledamot i andra statliga myndigheter eller som styrel-
seledamot i aktiebolag

Namn     Myndighet/aktiebolag m m 

Maria Bredberg Pettersson   Ekonomistyrningsverkets insynsråd
Johan Davidson    Statens tjänstepensionsverk
     Luftfartsverket
     Statens fastighetsverk
Urban Karlström    Första AP-fonden, ordförande
     Forum för Innovation i transportsektorn, ordförande
     Arcato AB, ordförande
     Caterva AB
Lars-Erik Lövdén    Malmö kommunala bostads AB
Maria Norrfalk    Länsstyrelsen Dalarna, insynsrådet
     Sveriges lantbruksuniversitet, future forests
     Macklean AB
     Björn Lothigius AB
     Bergvik Skog AB
     Econova AB
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beslut. Nedsättning ska ske på så sätt att det bokförda värdet för de berörda försvarsfastigheterna 
minskas på balansräkningen med samma belopp som nedsättningen minskar statskapitalet på 
balansräkningen. För sådan fast egendom som har karaktären av verksamhetstillbehör, och som 
Fortifikationsverket övertar till bokfört värde från Försvarsmakten, får nedsättning ske med det 
bokförda värdet.
• Fortifikationsverket medges enligt regleringsbrev för år 2015 oberoende av finansieringssätt ned-
sätta statskapitalet vid avyttringar med anledning av försvarsbeslut 1996, 2000 samt försvarsbeslut 
2004 om de ursprungligen har invärderats eller anskaffats efter 1 juli 1994. Nedsättning av statska-
pitalet av ovanstående skäl har under 2015 skett med 3 389 tkr.

Enligt regleringsbrevet för 2015 får Fortifikationsverket behålla överskott av försäljningar av öv-
nings- och skjutfält inklusive byggnadsobjekt för att bekosta:
• avveckling av fält som varken kan avyttras eller användas,
• avveckling av riskarrenden eller inlösen av mark, t ex inom inarrenderade riskområden,
• avveckling och förvaltning av fält som är under försäljning,
• förädling och avyttring av fält samt
• metod- och teknikutveckling för hantering av oexploderad ammunition (OXA).

Skuld till Riksgäldskontoret, långfristig skuld för fastigheter
I låneskuld till Riksgäldskontoret för fastigheter (10 306 000 tkr) ingår lån med 1 390 842 tkr, vilka 
är en konsekvens av nedskrivningar av bokförda värden mot statskapital. Nedskrivning av bokförda 
värden mot statskapital sker oberoende av finansieringssätt enligt Undantag från EA-regler.
    Nedskrivning av bokförda värden mot statskapitalet har år 2015 skett med 5 250 tkr för fastighe-
ter, vilka har anskaffats efter 1 juli 1994 och som har finansierats med lån i Riksgäldskontoret.

Fordringar och skulder
Fordringarna har upptagits till det belopp som efter individuell prövning beräknas bli betalda. I de 
fall faktura eller motsvarande inkommit efter brytdag (fastställt 2016-01-05) eller när fordrings- el-
ler skuldbeloppet inte är exakt känt när bokslutet upprättas, redovisas beloppen som periodavgräns-
ningsposter. Övriga händelser tas upp som fordringar respektive skulder.

Periodavgränsningsposter
En lägsta gräns på 50 tkr finns angiven för att beloppet efter 2016-01-05 ska beaktas som periodav-
gränsningspost för skuld. En lägsta gräns på 50 tkr finns angiven för att beloppet efter 2016-01-05 
ska beaktas som periodavgränsningspost för fordran.
    Avyttrings- och uppdragsprojekt, som faktureras kund, intäktsförs i takt med att arbetet utförs. 
Värdering av ofakturerat sker till anskaffningsvärdet och redovisas som övriga upplupna intäkter.

Anläggningstillgångar
Aktier upptas till nominellt värde.
Inventarier avsedda för stadigvarande bruk med ett anskaffningsvärde på minst 20 tkr och en beräk-
nad ekonomisk livslängd på tre år eller längre definieras som anläggningstillgångar, och är upptagna 
till anskaffningsvärdet vid förvärvstillfället. 

Avskrivning enligt plan sker på tillgångens anskaffningsvärde och beräknad ekonomisk livslängd 
enligt nedan.
Immateriella anläggningstillgångar    5 år
Övriga inventarier      10 år
Bilar och andra transportmedel    5-10 år
Maskiner       5 år
Datorer och kringutrustning    3 år

Mark, byggnader och anläggningar anskaffade före 1994-07-01 har ett invärderat värde grundat på 
en bokföringsmässig rekonstruktion av tidigare anskaffningsvärden, med undantag av marken som 
marknadsvärderades. Invärderingsprinciperna är godkända av regeringen. 
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Köpta tjänster, övrigt
Materialkostnader egna fastigheter
Förbrukningsinventarier och kontorsmaterial
Skog
Realisations-/utrangeringsförluster
Övriga kostnader
Summa

1) Ändring av belopp har skett föregående år på grund av att ”Avveckling samt teknikut-
veckling av övnings- och skjutfält” flyttas från ”Köpta tjänster övrigt” till ”Köpta tjänster 
avyttring” från och med 2015.

Not 5
Av- och nedskrivningar
Immateriella anläggningstillgångar 
Byggnader och markanläggningar, invärderat
Byggnader och markanläggningar, lånefinansierat
Byggnader och markanläggningar, direktavskrivet
Maskiner, inventarier, installationer m.m.
Summa

Not 6
Verksamhetsutfall
I verksamhetsutfallet ingår resultatet för fastighetsförsäljningar.

Intäkter fastighetsförsäljningar
Kostnader fastighetsförsäljningar  
Resultat fastighetsförsäljningar 

Not 7
Periodens kapitalförändring (avgiftsbelagd verksamhet) 
Inleverans beräknat avkastningskrav 4,2% (4,5%)  
Inleverans överskott övriga fastighetsförsäljningar  
Kapitalförändring efter inleveranser 

Reservering överskott FB 00 
Reservering överskott FB 04  
Reservering överskott övnings- och skjutfält FB  
Proj.kostnader täckta av medel från
förvarsbeslut 1996, 2000 och 2004
Disponibel kapitalförändring 

Avsättning för riskreducerande åtgärder på mark belastad med oexploderad ammunition 
(OXA) med 0 tkr ( f å 300 tkr).

89 991
44 296
20 477

8 731
3 715

76 522
1 966 440

89 270
47 421
21 020

9 628
1 417

70 922
1 918 866

Fortsättning, not 4, övriga driftkostnader       2015  2014

2 750
129 072
469 405
133 175

28 345
762 747

1 731
116 863
505 847

67 969
26 329

718 739

31 027
-4 667
26 360

27 512
-2 026
25 486

1 024
-43 605
-10 961
-53 542

25 134
-33 946
-19 539
-28 351

- 97
-

-5 850

24 053
-10 245

- 
-174

-15 225

42 074
-26 867
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NOTER TILL RESULTAT- OCH BALANSRÄKNING (TKR)      2015  2014 

Not 1
Intäkter av avgifter och andra ersättningar
Hyra och arrende  
Ersättning införhyrningar  
Ersättning direktavskrivna anläggningar
Ersättning uppdrag
Avyttringsintäkter
Realisationsvinster
Ersättning skogsbruk
Övriga rörelseintäkter
Summa

Motsvarande avskrivningskostnader för ”Ersättning direktavskrivna anläggningar” ingår i 
not 5.

Not 2
Finansiella intäkter och kostnader

Ränteintäkter
Riksgäldskontoret, räntekonto
Riksgäldskontoret, ränta lån fastigheter 
Dröjsmålsränta
Övriga
Summa

Räntekostnader
Riksgäldskontoret, räntekonto
Riksgäldskontoret, ränta lån fastigheter
Riksgäldsk. ränta på lån för inv. i förv.ändamål
Övriga räntekostnader
Övriga finansiella kostnader
Aktiverad ränta pågående nyanläggningar  
Summa

Not 3
Kostnader för personal
Lönekostnader exklusive arbetsgivaravgifter, pensionspremier och andra avgifter enligt lag 
och avtal 261 995 tkr (f å 281 485 tkr). Motsvarande lönekostnader för uppdragstagare 
274 tkr (f å 26 tkr). Från och med september 2014 leds Fortifikationsverket av en styrelse.

Not 4
Övriga driftkostnader
Media
Införhyrningar
Köpta tjänster, planerat underhåll 
Köpta tjänster, uppdrag
Köpta tjänster, drift
Köpta tjänster, avyttring

2 207 123
605 979
133 175
204 829

47 606
17 368
42 253

5 176
3 263 509

2 145 083
590 471

67 969
272 354

20 872
23 556
41 298

2 257
3 163 860

5 280
-

35
181

5 496

-
176 375

330
246
364

-28 307
149 008

4 089
268
153

9
4 519

2 820
141 515

-
139
392

-19 529
125 337

375 825
598 975
439 390
122 667
100 183

85 668

370 425
586 253
369 693
189 459
124 029

39 329
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Not 10
Byggnader och markanläggningar, invärderat
Ackumulerade anskaffningsvärden
Vid årets början
Avyttringar och utrangeringar  

Ackumulerade avskrivningar
Vid årets början  
Periodens avskrivningar  
Avyttringar och utrangeringar

Ackumulerade nedskrivningar
Vid årets början  
 

Bokfört värde

Byggnader och markanläggningar, lånefinansierat
Ackumulerade anskaffningsvärden
Vid årets början
Nyanskaffningar
Avyttringar och utrangeringar  

Ackumulerade avskrivningar
Vid årets början  
Periodens avskrivningar  
Avyttringar och utrangeringar
 

Bokfört värde

Byggnader och markanläggningar, direktavskrivet
Ackumulerade anskaffningsvärden
Vid årets början
Nyanskaffningar 

Ackumulerade avskrivningar
Vid årets början  
Periodens avskrivningar  
 

Bokfört värde

             2015-12-31       2014-12-31
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8 016 216
-26 180

7 990 036

-7 351 104
-116 863

25 888
-7 442 079

-6 858
-6 858

541 099

11 847 853
826  432

-4 472
12 669 813

-4 213 078
-505 847

1 855
-4 717 070

7 952 743

2 195 827
67 969

2 263 796

-2 195 827
-67 969

-2 263 796

0

8 049 246
-33 030

8 016 216

-7 254 000
-129 072

31 968
-7 351 104

-6 858
-6 858

658 254

11 165 661
689 835

-7 643
11 847 853

-3 748 519
-469 407

4 848
-4 213 078

7 634 775

2 062 652
133 175

2 195 827

-2 062 652
-133 175

-2 195 827

0

Not 8
Årets kapitalförändring
Årets kapitalförändring påverkas endast av intäkterna från fastighetsförsäljningarna samt 
försäljningsomkostnader till följd av försvarsbesluten. Fortifikationsverket får i enlighet 
med skrivningar i regleringsbrev nedsätta statskapitalet vid utgången av respektive upplå-
telsetid, med det bokförda värdet för respektive objekt som omfattas av försvarsbesluten 
2000 och 2004.

Utan hänsyn tagen till det särskilda undantaget från EA-regler hade realisationsresultatet 
av försvarsbeslutsförsäljningar uppgått till följande:
Försvarsbeslut 2000  
Försvarsbeslut 2004
Övnings- och skjutfält
Summa

Nedskrivna bokförda värdens fördelning är:
Försvarsbeslut 2000  
Försvarsbeslut 2004
Övnings- och skjutfält
Summa

Försäljningsintäkter för fastigheter till följd av försvarsbeslut fördelas:
Försvarsbeslut 2000  
Försvarsbeslut 2004
Övnings- och skjutfält
Summa

Not 9                        
Rättigheter och andra immateriella anläggningstillgångar
Ackumulerade anskaffningsvärden
Vid årets början
Nyanskaffningar 
Avyttringar och utrangeringar  

Ackumulerade avskrivningar
Vid årets början  
Periodens avskrivningar  
Avyttringar och utrangeringar
 

Bokfört värde

Pågående immateriella anläggningstillgångar ingår med 0 tkr (f å 0 tkr).

77
-

2 481
2 558

           2015-12-31       2014-12-31

-
49

10 769
10 818

20
-

3 369
3 389

-
125
959

1 084

100
-

5 920
6 020

-
250

12 217
12 467

83 755
2 151

-4 766
81 140

-81 447
-1 730
4 766

-78 411

2 729

83 689
450

-384
83 755

-79 081
-2 750

384
-81 447

2 308
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Not 13
Andra långfristiga värdepappersinnehav
AB Svensk Byggtjänst (900 st aktier á nom. 200 kr).
Bokfört värde

Not 14
Andra långfristiga fordringar
Enköping energiverk
Bokfört värde

Not 15
Varulager och förråd
Driftlager drivmedel
Driftlager eldningsolja
Driftlager övrigt
Summa

Not 16
Fordringar hos andra myndigheter
Kundfordringar
Mervärdesskatt
Övriga fordringar hos andra myndigheter
Summa

Not 17              
Förutbetalda kostnader
Införhyrningar
Övriga förutbetalda kostnader
Summa

Not 18
Övriga upplupna intäkter
Upplupna intäkter avyttring
Ej fakturerade avyttrings- och uppdragsprojekt
Införhyrningar
Övriga upplupna intäkter
Summa

Införhyrningar regleras mot Försvarsmakten och FMV varje år. Om den totala kostnaden 
är högre än den erhållna ersättningen, redovisas en fordran per kund vid årsskiftet.

Upplupna intäkter avyttring avser summan av pågående fastighetsförsäljningar där net-
tot av intäkter och kostnader är en fordran.

I posten ”Ej fakturerade avyttrings- och uppdragsprojekt” ingår uppdragsprojekt samt 
avyttringsprojekt i form av rivning och återställande som faktureras Försvarsmakten.

180
180

180
180

1 620
1 620

1 579
1 579

8 537
9 242
2 515

20 294

8 592
10 997

3 371
22 960

147 770
89 346

817
237 933

124 755
95 478

794
221 027

105 167
25 752

130 919

25 533
17 577

3 635
2 659

49 404

125 420
17 258

142 678

28 107
9 716

-
1 239

39 062

             2015-12-31       2014-12-31
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Mark och annan fast egendom
Ackumulerade anskaffningsvärden, invärderat
Vid årets början
Avyttringar och utrangeringar  

Ackumulerade anskaffningsvärden, lånefinansierat
Vid årets början
Nyanskaffningar
Avyttringar och utrangeringar  

Bokfört värde

Summa bokfört värde totalt

Taxeringsvärde
( Avser fastigheter som medför fastighetsavgift/fastighetsskatt.)

Not 11
Maskiner, inventarier, installationer m.m.
Ackumulerade anskaffningsvärden
Vid årets början
Nyanskaffningar
Avyttringar och utrangeringar  

Ackumulerade avskrivningar
Vid årets början  
Periodens avskrivningar  
Avyttringar och utrangeringar
 

Bokfört värde

Not 12
Pågående nyanläggningar
Anskaffningsvärden, löpande
Vid årets början
Tillkommande/avgående

Anskaffningsvärden, ersätts med engångshyra
Vid årets början
Tillkommande/avgående  

Summa bokfört värde totalt

Fortsättning Not 10           2015-12-31       2013-12-31
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1 290 991
-494

1 290 497

251 608
86 345

-
337 953

1 628 450

10 122 292

293 158

1 293 806
-2 815

1 290 991

229 409
25 915
-3 716

251 608

1 542 599

9 835 628

305 916

280 521
15 183

-26 962
268 742

-202 245
-26 329
26 955

-201 619

67 123

253 859
37 072

-10 410
280 521

-184 158
-28 345
10 258

-202 245

78 276

942 647
-286 246
656 401

192 719
84 687

277 406

933 807

667 247
275 400
942 647

198 816
-6 097

192 719

1 135 366



FORTIFIKATIONSVERKET FORTIFIKATIONSVERKET

försvarsbeslut disponeras för framtida kostnader för bl a avveckling av lokaler, mark och 
anläggningar. Vid årets ingång fanns 303 530 tkr avsatt för avveckling av lokaler, mark och 
anläggningar. För år 2015 minskar dispositionen med 17 914 tkr.

Överskott från försäljningar av övnings- och skjutfält får disponeras för bl a avveckling av 
fält och metod- och teknikutveckling för hantering av oexploderad ammunition (OXA). Vid 
årets ingång fanns 210 818 tkr avsatt för avveckling av fält och metod- och teknikutveck-
ling för hantering av OXA. För år 2015 minskar dispositionen med 192 tkr.

Not 23              
Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser
Ingående avsättning
+ periodens pensionskostnad
- periodens pensionsutbetalningar 
Utgående avsättning

Del av pensionsavsättningen som förväntas förfalla inom ett år uppgår till 7 127 tkr.

Not 24
Övriga avsättningar
Avsättning för omställningsarbete
Avsättning för riskreducerande åtgärder OXA
Summa

Avsättning för omställningsarbete har skett löpande med 0,3 % av skattepliktig lön. Uttag 
av medel sker löpande enligt särskild överenskommelse med arbetstagarorganisationerna. 
Den del som förväntas förfalla inom ett år uppgår till 280 tkr.

Not 25
Skuld till Riksgäldskontoret, långfristig

Låneram för investeringar i inventarier
(enl 7 kap.1 § budgetlagen)

Vid årets början
Under året nyupptagna lån
Årets amorteringar  
Bokfört värde

Låneram för investeringar i fastigheter
(enl. 7 kap. 6 § budgetlagen) 

Vid årets början
Under året nyupptagna lån
Årets amorteringar  
Bokfört värde

Summa

9 509
4 176

-2 561
11 124

3 152
7 844

-1 487
9 509

6 357
-

6 357

 5 663
300

5 963
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             2015-12-31       2014-12-31

125 000

76 064
-

-6 313
69 751

11 700 000

10 092 000
7 486 000

-7 272 000
10 306 000

10 375 751

140 000

69 452
6 612

-
76 064

11 500 000

9 639 000
9 093 000

-8 640 000
10 092 000

10 168 064

Not 21
Statskapital
Avkastningspliktigt statskapital 
Ej avkastningspliktigt statskapital, avser
-Aktier i AB Svensk Byggtjänst
-Energilån Enköpings Energiverk
-Invärderad konst
Bokfört värde

Den beräknade avkastningen på statskapitalet  

Not 22
Överskott av fastighetsförsäljningar
Disponeras för;
Avveckling av lokaler, mark och anläggningar
Avveckling av fält samt metod- och teknikutveckling OXA
Summa

Enligt regleringsbrevet får överskott från fastighetsförsäljningar som är uppsagda m a a 

Not 19
Behållning räntekonto i Riksgäldskontoret
Limit räntekontokredit 20 mkr (f å 20 mkr).

Det kortsiktiga likviditetsbehovet för myndigheten är cirka 250 mkr.

Not 20
Myndighetskapital

             2015-12-31       2014-12-31

459 457

180
1 620

50
461 307

-33 946

585 356

180
1 659

50
587 245

-43 605

303 530
210 818
514 348

322 417
218 606
541 023
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1 410 855

0

-121 009

-4 890

-39

-10 605

-25 000

-10 962

25 134

-147 371

1 263 484

281 563

27 699

-10 605

-25 000

-10 962

-18 868

262 695

541 023

-26 675

-26 675

514 348

1 024

- 1 024

25 134

24 110

25 134

INGÅENDE BALANS 2015

FÖREGÅENDE ÅRS KAPITALFÖRÄNDRING

AMORTERING AVKASTNINGSPLIKTIGT STATSKAPITAL

NEDSKRIVNING FASTIGHETSFÖRSÄLJNING FB

AMORTERING ENERGILÅN

INLEVERANS AVKASTNINGSKRAV AVS 2014

INLEVERANS AVKASTNINGSKRAV AVS 2015

INLEVERANS ÖVERSKOTT ÖVRIGA FASTIGHETSFÖR-

SÄLJNINGAR

ÅRETS KAPITALFÖRÄNDRING

SUMMA ÅRETS FÖRÄNDRING

UTGÅENDE BALANS 2015

587 245

-121 009

-4 890

-39

-125 938

461 307

STATSKAPITAL ÖVERSKOTT AV 
FASTIGHETSFÖR-

SÄLJNINGAR FB

BALANSERAD 
KAPITALFÖRÄND-

RING

KAPITALFÖR-
ÄNDRING ENLIGT 

RESULTAT
RÄKNINGEN

SUMMA

             2015-12-31       2014-12-31
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1015. SAMMANSTÄLLNING ÖVER VÄSENTLIGA UPPGIFTER FRÅN RESULTATRÄKNING, BALANSRÄK-
NING OCH ANSLAGSREDOVISNING
ÅRSREDOVISNING 2015

LÅNERAM I RIKSGÄLDSKONTORET

BEVILJAD

UTNYTTJAD

KONTOKREDITER HOS RIKSGÄLDSKONTORET

BEVILJAD

MAXIMALT UTNYTTJAD UNDER ÅRET

AVGIFTSINTÄKTER

BUDGET ENLIGT REGLERINGSBREV

UTFALL

RÄNTEKONTO

RÄNTEKOSTNADER

RÄNTEINTÄKTER

ANSLAGSKREDIT

BEVILJAD

UTNYTTJAD

UTGÅENDE RESERVATIONER

ANSLAGSSPARANDE

BELOPP INTECKNAT FÖR FRAMTIDA ÅTAGANDE

PERSONAL

ANTAL ÅRSARBETSKRAFTER

MEDELANTAL ANSTÄLLDA

DRIFTKOSTNAD PER ÅRSARBETSKRAFT

KAPITALFÖRÄNDRING

ÅRETS KAPITALFÖRÄNDRING

BALANSERAD KAPITALFÖRÄNDRING

2011

9 840 000

9 074 122

100 000

0

3 461 052

3 538 735

0

15 403

-

-

-

-

646

662

3 469

300 580

180 989

2012

10 324 000

9 483 320

20 000

0

3 467 049

3 471 567

0

15 958

-

-

-

-

623

644

3 887

235 046

239 337

2013

11 240 000

9 708 452

20 000

0

3 442 572

3 438 812

0

11 766

-

-

-

-

615

635

3 889

126 846

253 731

2014

11 640 000

10 168 064

20 000

0

3 381 653

3 270 483

0

5 280

-

-

-

-

631

648

3 740

1 024

281 563

2015

11 825 000

10 375 751

20 000

0

3 258 022

3 173 054

2 820

4 089

-

-

-

-

592

606

3 891

25 134

262 696

Not 26
Skulder till andra myndigheter
Mervärdesskatt
Leverantörsskulder
Skuld för sociala avgifter
Övriga skulder
Summa

Not 27
Upplupna kostnader
Semesterlöneskuld inkl sociala avgifter
Upplupna löner inkl sociala avgifter
Räntekostnader Riksgäldskontoret
Media
Mediareglering
Införhyrningar
Planerat underhåll
Övriga upplupna kostnader
Summa

Media och införhyrningar regleras mot Försvarsmakten och FMV varje år. Om den totala 
erhållna ersättningen är högre än kostnaden under bokföringsåret, redovisas en skuld per 
kund vid årsskiftet.

Not 28
Övriga förutbetalda intäkter
Förskottshyra Kallax flygplats
Förskottshyra Bansystem Ronneby
Förskottshyra flygledartorn Luleå-Kallax
Förskottshyra Sjöfartsverket 
Betalplan för nyanskaffningar med engångshyra
Övriga förutbetalda hyresintäkter
Summa

Betalplan för nyanskaffningar avser fakturering på ej avslutade projekt. Se även not 1 och 
5 avseende direktavskrivna anläggningar.

Not 29
Övriga ansvarsförbindelser
Mark med oexploderad ammunition (OXA) kan innebära framtida åtaganden för riskre-
ducerande åtgärder och återställande av sådan mark. Storleken på åtagandet kan inte 
redovisas med tillförlitlighet då det föreligger stor komplexitet avseende bl a ansvarsför-
delning och arbetsmetoder samt möjligheten till framtida användning och exploatering av 
fastigheterna med acceptabel risk.

4. TILLÄGGSUPPLYSNINGAR OCH NOTER  | ÅRSREDOVISNING 2015

             2015-12-31       2014-12-31

45 089
2 412
4 509
1 550

269 828
29 604

352 992

52 721
3 007
4 747
2 325

192 297
30 546

285 643

100

57 605
18 525

7 619
225

83 974

61 521
14 952

7 477
225

84 175

34 166
1 728

42 069
29 142
41 978

1 558
7 965

19 977
178 583

33 867
12 012
70 736
30 368
41 988

2 527
9 482

25 778
226 758
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Vi intygar att årsredovisningen ger en rättvisande bild av verksamhetens resultat samt av kostnader, 
intäkter och myndighetens ekonomiska ställning. Vi bedömer att den interna styrningen och kontrol-
len vid myndigheten är betryggande.
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