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SAMMANFATTNING

totalförsvaretsöversynuppdrag omfattarLEMOs aven
inomledningsorganisation myndighetsstrukturenoch

verksamhetsområde.Försvarsdepartementets

ledningdelbetänkandet FörsvarsmaktensSOU 1991112I
sammanhållenlämnade försvars-förslag bl.a.LEMO om en

beståendemaktsmyndighet främst verksamhetden somav
marinförbandbedrivs inom armêförband,huvudprogrammen

operativ ledning. statsmakt-flygvapenförbandoch samt
i alltFöU12, rskr. 337 harprop. 199192102,erna

väsentligt i enlighet förslagen.beslutat med Den nya
bildas julimyndigheten Försvarsmakten den 1994.1

redovisas Försvars-del uppdragetDen av som nu avser
lokalförsörjning förvaltning statligamaktens och deav

fastigheter Försvarsmakten använder.som

Statlig fastighetsförvaltning

år väsentligaUnder beslutathar statsmakternasenare om
fastig-förändringar i statligadensyfte att utveckla

FiU8,hetsförvaltningen. Riktlinjerna prop. 19919244,
innebär myndig-rskr. 107 bl.a. att de lokalbrukande

sinmöjlighet lokalför-heterna att beslutages om egen
sörjning Vidare ägar- förvaltarupp-fullt ut. skall och

frångifterna skiljas brukandet lokaler och mark.av
nåAvsikten myndigheternahärmed är skall effek-att ett

nåtivare resursutnyttjande samt att staten skall en
effektivare fastighets- förmögenhetsförvaltning.och
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organisationen statsmakterna beslutathargällerNär det
fastigheter Byggnadsstyrelsendeatt huvuddelen somav

fastighets-statligtillöverförasförvaltar skall en
myndighet inrätt-skalli aktiebolagsform.koncern En ny

fastigheteruppgifttill förvalta deattskall haas som
kulturfastigheter,såsom utrikesfastigheter ochslott,

Vidaretill aktiebolaget. skallvilka inte bör överföras
servicemyndighet bildas skall lämnastabs- och somen

råd statliga myndig-regeringentillstöd och deoch
fråga lokalförsörjning.iheterna om

inomorganisationskommitté förslag hurlämnar kortEn om
två myndigheternaaktiebolaget bör utformas.deoch

fastigheterFörsvarets

statligaförvaltningenövervägt dehar hurLEMO av
Fortifikationsförvaltningen för när-fastigheter, som

tillhänsynmedför, bör utformasvarande ansvarar
lednings- myndighetsstruktur.försvarets och

m2milj.disponerar lokaler förFörsvarsmakten 4,8ca
statligtutgörsgrundorganisationen. häravHuvuddelen av

finns mycketHärutöver ettägda del hyrs.lokaler men en
anläggningarbefästningar föroch andrastort antal

ocksådisponerarkrigsorganisationen. Försvarsmakten ca
ändamål.olika Större delenförha mark415 000 av

Domänägs ellermarken staten AB.av

Fortifikationsförvaltningen är ägarföreträdare och
ekonomisk fastighets-juridiskfrämst för ochansvarar
anläggningarförvaltning ochmark,samt anskaffar

imyndigheterregionala lokalaför centrala, ochlokaler
militära utför lägreförsvarsmakten. försvaretdetInom

tekniskaregionala myndigheter förvalt-och lokala den
fastigheter disponeras.ningen deav som
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Olika fastigheterslag av

få förvaltning-För för överväganden huratt grund omen
låtit klassificeraorganiserasbör dehar LEMOen

ifastigheter Fortifikationsförvaltningen förvaltar tre
ändamålsfastig-nämligen placeringsfastigheter,grupper,

övriga fastigheter.heter och

placeringsfastigheter främsthar betraktatsSom gene-
kontorsfastigheteranvändbara skolbyggnaderrellt och

statligaTill övriga fastigheter förtsharm.m. gruppen
byggnadsminnen ringa militär användning,eller medutan

fästningar.äldret.ex.

objekt klassificerats placerings-LEMO attanser som som
fastigheter tillbör överföras förvaltas denoch av
statliga fastighetskoncernen i aktiebolagsform. stat-De
liga byggnadsminnena ringa militärutan eller med an-
vändning bör framdeles förvaltas den förvalt-av nya
ningsmyndighet bildas.skallsom

återstårNär fastigheter avskiljts för-dessa slag av
ändamålsfastigheter, fastigheter isvarsmaktens dvs. som

tämligen utformning betingashög grad har getts en som
ändamåls-särskildaförsvarsmaktens behov. Dessaav

fastigheter försvarsfastigheter.benämner LEMO

organisationsformVal av

har övervägt ägandet, ägarföreträdarskapetLEMO hur
förvaltningen organiseraseller bör för försvarsfastig-

Förvaltningenheterna. kan utföras försvars-denav nya
maktsmyndigheten, statliga fastighetskoncernen iden
aktiebolagsform, fastighetsförvaltningsmyndig-den nya

särskild myndighetheten förvaltningeller fören av
försvarsfastigheter.
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frågaifunnit ägarföreträdare försvars-har attLEMO om
organisationfastigheter utanför denbör nyavara en

möjligthärtill inteförsvarsmakten. ärSkäl är att det
åtskillnadåstadkomma såinom myndighetatt klaren en

fastig-respektivemellan ägare brukarerollerna avsom
nås.fastighetsförvaltningeffektivheter kanatt en

ledningVidare Försvarsmakten och dessattLEMOanser
på krigs-sigskall utveckla förbandenskoncentrera att

såduglighet Däremot bör Försvarsmaktenoch beredskap.
långt frånavståmöjligt sig i och taattsom engagera

fastighetsför-olika stödfunktioner,för t.ex.ansvar
valtning.

organisation utanför Försvars-denna bakgrund börMot en
frågai statligaägarföreträdare för-makten vara om

svarsfastigheter disponeras Försvarsmakten. Detsom av
in-direkt myndighetbetyder elleratt staten genom en

direkt aktiebolag tillbör ägare stat-ett degenom vara
liga försvarsfastigheterna.

förvaltning i aktiebolagsform är olämp-attLEMO anser
lig. tillhärtill innebördenSkäl äganderättenär att av

åtskilliga kasernetablissement övnings-marken för och
områden direktbörär oklar. Därför staten ägarevara

krigsorganisation-myndighet. Vidare gäller attgenom en
vapenbefästningar radarstationer knappastochens m.m.

rättssubjekt aktiebolag.privatbör ägas ett ettav som
förvaltningaffärsmöjligheter aktivöppnasDe av ensom

såkasernetablissement är storaheller knappastav m.m.
utnyttjas iförutsätteratt de bolagsform för kunnaatt

rimlig utsträckning. Förutsättningar tillatt ta vara
Försvarsmaktens intressen i mark- och byggsammanhang

ocksåfrämjas utgörägare och brukare delarom av
Möjligheterna försäljningsin-staten. hanteraatt stora

respektivetäkter vid avyttringförluster fast egen-av
också förvaltningen i myndighets-dom är bättre skerom

således förvaltningenform. slutsats ärLEMOs att av
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försvarsfastigheterna bör i myndighetsform.ske

åtFörvaltningen försvarsfastigheterna kan uppdrasav
förvaltningsmyndighet bildasden ellerskallnya som

på särskild förvaltningsmyndighetläggas för för-en
svarsfastigheter. följande.konstaterarLEMO

fastighetsbestånd fråganDet är ärdet mycket stortom,
tillräckligtäroch fullt effektivgrund för ochsom en

livskraftig organisation.

ändåFörsvarsfastigheterna är särprägladeofta harmen
många egenskaper Verksamhetsmässiga sambandgemensamma.

markområdena.finns olikaofta mellan de byggnaderna och
således inteDet är endast gör ärbrukaren att detsom

frågan i viss mening fastighets-ett ganska homogentom
bestånd.

särskild vikt förvaltningenAv är att försvars-av
fastigheter bedrivas förutsättningar.skall under nya
Ledningen för organisationenden förvaltande behöver

åtkunna ägna stor uppmärksamhet att verksamhetenge
åtlämpliga former, välatt utveckla rela-fungerande

tioner åtmed bl.a. Försvarsmakten förvaltningoch och
byggande. förutsättningarUnder ledningen intedessa kan
förväntas åttillräckligkunna ägna uppmärksamhet för-
valtning utrikesfastigheter, kulturfastigheterslott,av
och markegendomar.

Förvaltningen försvarsfastigheter bör medstyrasav
mål.ekonomiska underlättas särskildDetta om en

förvaltningsmyndighet anförtros uppgift.endast denna

Enligt meningLEMOs talar övervägande skäl för att en
särskild fårmyndighet bildas till uppgift attsom vara

frågaiägarföreträdare ägdastaten försvars-om av
fastigheter.
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Fortifikationsverket

fårbildasalltså myndighetföreslår att somLEMO nyen
juridisk,förregeringeninföruppgifttill att ansvara

försvarsfastig-förvaltningtekniskekonomisk och av
Försvarsdeparte-tillMyndigheten bör höraheterna.

mentet.

nåaffärsmässigt deför attverkaMyndigheten skall
Myndighetenmål statsmakterna.ekonomiska avsom anges

s.k.avgiftsfinansierad ett 1 000-och haskall vara
kronorsanslag.

ochFortifikationsverket FORTbenämnasMyndigheten bör
Eskilstuna.tilllokaliseradvara

ingår bl.a. attuppgifterFortifikationsverkets svaraI
bevakauppbära hyror,aviserafinansförvaltning, ochför

ihållafrågor, brukarnamedkontaktfastighetsrättsliga
uthyrninglokalförsörjningsfrågor, avtalträffa avom

tillbyggnaderochupphandlafastigheter avsamt om-ny-,
försvarsfastigheter.

organisation börochverksamhetFortifikationsverkets
projek-tjänster avseendepå köptahög gradbygga aven

be-byggadministration entreprenader. LEMOochtering,
års-bör omfatta 100-125Fortifikationsverketdömer att

arbetskrafter.

Försvarsmakten

sinförförsvarsmaktsmyndigheten skall svaraDen nya
lokalhållning.lokalförsörjningsplanering ochegen

tillhänvisad endastinteskallFörsvarsmakten vara
få mark,behovetFortifikationsverket för att av
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anläggningar tillgodosett.byggnader och

FortifikationsverketenligtFörsvarsmakten bör avtal med
teknisk förvaltning,till uppgift verkställaha att

underhålldriftfrämst löpande byggnader,och an-av
läggningar och mark.

kravställare ochFör uppträda kompetentatt kunna som en
måsteförhandlingspart Försvarsmakten ha kompetens att

mål Försvars-formulera behov, och standards.ochange
också förmåga admini-ochmakten behöver ha att utforma

iinternt För-Därför bör detstrera ett hyressystem.
finnas funktion ledning iförhögkvartersvarsmaktens en

fråga anläggningar mark.byggnader, lokaler, ochom

byggadministrationProjektering och

Vid iFortifikationsförvaltningen utförs för närvarande
omfattning projektering i regi befäst-avsevärd avegen

ningar, markanläggningar och byggnader. ganska storEn
också från Projekte-arbetsvolym köps konsultföretag.

ringsverksamheten faktisk potentielli ellerarbetar
privatakonkurrens konsultföretag.med

förhållandeaffärsmässigare ochI syfte att skapa ett
så långtför möjligt utnyttja konkurrensen böratt

projekteringskapacitetFortifikationsverket inte ha egen
möjlighetutan börköpa den. nuvarandeDe resurserna ges

förhållanden.marknadsmässigaatt före-underverka LEMO
slår fortsättningenprojekteringsverksamheten i böratt

iaktiebolagsform.bedrivas i bör ävenVerksamheten
lokaliserad till Eskilstuna.fortsättningen kunna vara

ocksåFortifikationsförvaltningen har för närvarande en
byggnadsområden.beståendeorganisationregional av sex

uppgifterorganisation byggadministrativautförDenna
projektering, upphandling, byggledning, kon-enklare
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påservice den centrala delenuppdragtroll och avav
militäraFortifikationsförvaltningen, förband ochlokala

i faktiskutförs ellerbeställare. Verksamhetenandra
föreslår ipotentiell verksamhetenkonkurrens. attLEMO

i aktiebolagsform.fortsättningen drivas

byggadministrationen möj-projekteringen ochFör att ge
sig till marknads-lighet att arbeta underatt anpassa

Fortifikationsverketmässiga förutsättningar ochbör
beställningsåtagandeninledningsvis göraFörsvarsmakten

omfattning.isuccessivt avtarsom

föreslår inordnai denhand prövas attförstaattLEMO
fastig-i statligabyggadministrativa detverksamheten

övergångstidockså börunderhetsbolaget, varasom en
projekteringstjänster.säljertillägare ett bolag som

till in-möjlighet verksamhetenär att avyttraEn annan
tredjei anställda.byggbranschen eller de Entressenter

övergångsvis ägsmöjlighet är eller bolagenatt bolaget
staten.av

Fortifikatorisk forskning

bedriverFortifikationsförvaltningen för närvarande
området fortifika-tillämpad studier inomforskning samt

föreslår forskningtoriskt skalldennaskydd. attLEMO
inordnas i forskningsanstalt ochFörsvarets styras
enligt principer för försvars-gäller annansamma som
forskning.

reparationsberedskapenochByggnads-

reparationsberedskapenByggnads- och BRB är orga-en
i krignisation till uppgift utföra bygg-har attsom

för totalförsvaret. är uppbyggdnadsarbeten BRB avm.m.
iföretag byggbranschen.
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Fortifikationsförvaltningen förfred förberederI
krig.i Enligt gällandenärvarande verksamhetBRBs

ingår regionalaordning och lokalacentrala,BRBs
organisationen.i krig i militäradenkontor

föreslår administration i skalläven fredatt BRBsLEMO
nivåer.påingå olikaledningsorgani Försvarsmaktens

kapitalkostnader

kapitalkostnaderRiksdagen sighar ställt bakom att
införas statliga fastigheter försvaretför deskall som

disponerar FÖU8, rskr. ochprop. 1990912102, 285 prop.
199192102, FöU12, rskr. 337.

kapitalkostnader möjliggörs kanMed ett system som
främja effektiv fastighetsförvaltning och etten

finansi-effektivt lokalutnyttjande. ordning förEn ny
ocksåering.av försvarsfastigheter tillämpas.kan LEMO

diskuterar utförligt motiven för och konsekvenserna av
kapitalkostnader fastigheteratt använda för de som

disponerar.Försvarsmakten

Fortifikationsverkets inve-innebärförslagLEMOs att
steringar i disponeras förmark och byggnader skallsom
främst grundorganisationen finansieras avskriv-bör med

lånningar, kapital frigörs försäljningoch som avgenom
fastighetstillgângar. Investeringar iandra främst be-

fästningar i fortsättningenoch flygbaser bör ävenm.m.
direktavskrivas finansierasoch med anslagsmedel.

markområden upplåtasägdastaten och byggnader börAv
till innefattarFörsvarsmakten ersätt-mot hyraen som
ning kapitalkostnader, avskrivningför dvs. ränta och

investeringen,för beräknadesamt kostnader för
underhåll.periodiskt För förmögenhetsmassanatt bevara

årlig på tillgångarnasavskrivningbehöver beräknas
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kapitalkostnadernuanskaffningsvärde. Införandet av
förhållande militärai tillneutralt denskall vara

utgiftsramen.

internhyressystem.Försvarsmakten bör användas ettInom
sådant informationssystem.viktigtär ochEtt ett styr-

underhållskostnaderdrift-bör utöver ochInternhyrorna
innehållaför även kostnadskomponent,lokaler enm.m.

kapitaltillgång iför tasär uttryck attettsom en
anspråk.

tillmedföljer produktionsuppdragendeI resurser som
ingåså långt möjligtkrigsförbandschefer fl. börm.

nåutnyttjande För godför lokaler attmedel av m.m.
produktionsansvariga enligt vissabör destyreffekt

förutsättningar inte för lokalerbehöva betala hyra m.m.
utnyttja.väljer intede attsom

småtti i för atttalarErfarenheten stort som --
på realistiska priserprisstyrning ärgrundval av

effektivare administrativ styrning dessutomän och
byråkrati.mindreförenad med

Värdering

låtit fastigheter klassificeratsvärderahar deLEMO som
försvarsfastigheter.som

produktionskostnadsbaseradledning metod harMed av en
tillbefintligavärdet för byggnader beräknats 12,0ca

då åsattsintemiljarder Befästningarkronor. harm.m.
något byggnadsvärde.

ledning marknadsrelateradeMed marknadsvärden ellerav
markinnehavet tillvärden har värdet uppskattats caav

miljarder kronor.2,4
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innebär i balansräkningenSammantaget detta föratt
Fortifikationsverket bör värde förupptas ett byggnader

på miljarderoch mark kronor.14,4ca

målsättningEkonomisk

förvaltningenFör försvarsfastigheternaatt skallav
effektivitet,styras högre nödvändigtmot är det att

målsättningarstatsmakterna Fortifikations-föranger
frågai soliditet, räntabilitetverket utdelning.ochom

påsynligbedömer soliditetLEMO att 50% ären ca
motiverad.

lånatMed ledning kapitalaktuella kostnader förav
påbedömer avkastningskravetattLEMO det totala

kapitalet, avskrivningar,efter bör 11%.vara ca

riktmärkeEtt enligtkan utdelningattLEMO vara
inlevereras till i omfattningstatsbudgeten en som
motsvarar 2% det kapitalet.reala värdet detav av egna

Genomförande

Kapitalkostnader fastigheterför de Försvarsmakten
disponerar fråninförasbör julioch med den 1 1994.

föreslår myndighetenLEMO den Fortifikations-att nya
inleder sin juliverket verksamhet den dvs.1 1994,

samtidigt Försvarsmakten bildas. Projekte-densom nya
ringen byggadministrativaoch den verksamheten bör över-

i aktiebolagsformföras tidigare. Fortifikationsförvalt-
ningen junibör avvecklas den 30 1994.

När kapitalkostnader införs tillkommer ett kostnadsele-
ingårinte iment förutsättningarna utgiftsramenförsom
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års tillkommandeenligt ut-försvarsbeslut. De1992
på kapital Forti-bestårgifterna räntor detfrämst av

når.lånarfikationsverket resultat verketoch det som
justerasutgiftsramen härför.militära bör DessaDen upp

att motsvarasför Försvarsmakten kommerkostnader av
på Omläggningen bör därförintäkter statsbudgeten. vara

statsfinansiellt neutral.

ordningenbedömning förEnligt medför denLEMOs nya
lokalförsörjningfastighetsförvaltning detattoch

års-minskar medsammanlagda personalbehovet 100-150
sig vissa ekonomiskai förocharbetskrafter. Detta ger

ekonomiska emel-besparingar. fördelarnastoraDe avses
uppnås på effektivaresikt lokalut-lertid ettgenom

fastighetsförvaltningnyttjande, effektivare ochen
upphandling i konkurrens.

intressenTillgodose

råderOtvivelaktigt Försvars-samband mellanstarka
såväl till-krigi fred och demaktens verksamhet som

gångar anläggningari markochbyggnader,form somav
förhållandet ävenbrukandetatt ägandet ochanvänds. Det

åt,skiljasi fortsättningen Försvars-och attskall
på hyresbasis,disponeramakten skall lokaler m.m.

påverkafår möjligheterna attintebehöver ogynnsamtoch
anläggningardispositionensmidigt byggnader,avanpassa

krig.i kristill ändrade behov fred, och LEMOoch mark
föreslår Försvars-Fortifikationsverketdärför ochatt

utgångspunkt instruktionsenligaimakten med de upp--
två myndigheterna igifterna huvudavtal börför de ett-

uppgifter till-fördelningöverenskomma om en av som
båda intressen.godoser parters
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UPPDRAGET1

Direktiv1.1

påledningsorganisationenuppgift är överattLEMOs se
nivåregional inom totalförsvaretcentral och samt myn-

dighetsstrukturen inom verksam-Försvarsdepartementets
hetsområde dir. 199144.

ledningdelbetänkandet FörsvarsmaktensSOU 1991112I
strukturfrågorredovisades lednings- för-förfrämst och

i vidsvarsmakten verksamheten centrala stab-stort samt
i krig väsentligtihar alltoch fred. statsmakternaer

i enlig-beslutat FöU12, rskr. 337prop. 199192102,
het med förslag.LEMOs

sammanhållenjuliDärmed för-kommer den 1 1994 en ny,
påsvarsmaktsmyndighet bildas främstgrundval denatt av

bedrivs inom armêförband,verksamhet huvudprogrammensom
marinförband operativ ledning.flygvapenförbandoch samt

idelbetänkandet utredningenanförde detI attLEMO
gåavsåg vidifortsatta verksamhetenarbetet att genom

myndigheterna inomde för atthuvudprogram 5gemensamma
förhållandepröva tillderas den försvarsmaktsmyn-nya

dådiqheten. in idelasDessa verksamheter kommer att
sådana måste ingå förhållandei i till i dagdensom

sådana för För-snävare avgränsade Försvarsmakten, som
påväsentligen utförasoch dess uppdrag börsvarsmakten

sådanamyndighetersärskilda och där kanbehovetav
tillgodoses myndigheterandra och företag.av

Fortifikationsförvaltningen är de myn-en av gemensamma
behandlasdigheterna. Försvars-detta delbetänkandeI
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lokalförsörjningmaktens förvaltning fastig-och deav
heter Försvarsmakten använder.m.m. som

Arbetsformer1.2

översynen Försvarsmaktens lokalförsörjning för-ochav
valtningen fastigheterde Försvarsmaktenav m.m. som

organiseratsanvänder har särskild delutredningsom en
inom LEMO.

biträdaFör iatt experter förord-detta arbeteLEMOsom
nade chefen för Försvarsdepartementet den 19 1992mars

Överbefälhavaren,Kihl,översten Johan och huvudavdel-
ningschefen Karl-Erik Fortifikationsförvalt-Hagström,
ningen.

varit preciseradeExperternas uppdrag har att utföra
utredningsuppgifter skriftligt muntligtsamt att och

till särskilderapportera dem den utredaren.

På åtregeringen uppdragit Forti-hemställan harLEMOav
fikationsförvaltningen överatt och kompletterase
registren fastigheteröver och byggnader samt att genom-

översynenvärderingföra registrenegendomen. ochav av
värderingen enligt anvisningarhar genomförts LEMOsom

Fortifikationsförvaltningen redovisatlämnat. har upp-
tilldraget LEMO.

Organisations-har närahaft ett samarbete medLEMO
kommittén ombildning dir.för Byggnadsstyrelsens

frågor klassi-199226. Detta har gällt främst om
organisationsfrågor.ficeringen fastigheter ochav

ingårsitt arbete harI kunnat använda underlagLEMO som
i Effektiv statligbl.a. betänkandena SOU 198836
lokalförsörjning inomKapitalkostnaderoch SOU 199120

överbe-Vidareförsvaret. tagithar LEMO del denav av
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ifälhavaren december utgivna handboksserien1990 MAL -
AnläggningarMark, och Lokaler.

vårenLEMO har under besökt armé-, marin-1992 och flyg-
vapenförband för orientera sigatt förutsättningarnaom
för försvarsmaktens fastighetsförvaltning och lokalför-
sörjning.

också anlitatLEMO har konsulter för klarläggaatt bl.a.
olika fastighetsekonomiska frågor.

särskildeDen gång rådgjortutredaren har under arbetets
med den parlamentariska referensgrupp är tillknutensom
LEMO.

informerathar löpandeLEMO företrädare för berörda
centrala arbetstagarorganisationer arbetet och berettom

tillfälledem att framföra synpunkter.
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FASTIGHETSFÖRVALTNINGEN2 UTVECKLING AV DEN STATLIGA

fastighetsförvaltningLokalförsörjning och2.1

år väsentligaUnder statsmakterna beslutathar omsenare
fastig-förändringar i statligaatt utveckla densyfte

hetsförvaltningen.

dåviktigt riktlinjer för denEtt steg togs 1988 nya
statliga lokalförsörjningen lades prop. 198788fast

bil. FiU26, Innebörden dessarskr. 338.100 9, av
riktlinjer lokalförsörjningb1.a. att verksamhet ochvar

myndigheter möjlig-bör prövas bör ökadesamlat, att ges
disponeraheter föratt under kostnadsansvar resurser

lokalförsörjning ilokaler handläggningenoch att av
ökad utsträckning till myndigheter-bör kunna delegeras
na.

årsNästa riksdagen i anslutning tillsteg närtogs 1991
kompletteringsproposition bil.prop. 199091150 11,
FiU30, myndig-rskr. 386 lade fast att de lokalbrukande
heternas vidgasbör deoch befogenheter och attansvar
bör möjligheter sin lokalförsörjningatt beslutages om
fullt ut.

naturlig följd sistnämnda ställningstagandesom en av
riksdagen vidarelade fast Byggnadsstyrelsensatt mono-

lokalhållare statsförvaltningenpol för skullesom upp-
genomgåendemyndigheternahöra. stället självaI skall

lokalhållare för den verksamheten.vara egna

frågaförändringar i lokalförsörj-Dessa föransvaretom
ningen få så vittgåendebedömdes konsekvenser att Bygg-
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måste påombildas.nadsstyrelsen konkurrensneu-Kraven
tralitet enligt regeringenförutsatte att Byggnadssty-

ägarfunktion, förvaltningenrelsens de statsägdadvs. av
frånfastigheterna, service-avskiljasbehövde och

stabsuppgifterna lokalförsörjning.avseende

återkomtredje regeringen iettsom steg prop.
till riktlinjer statligaförslag19919244 med för den

fastighetsförvaltningen ombildningenföroch Bygg-av
nadsstyrelsen.

i service-Grunddraget förslaget är stabsupp-att och
frångifterna skiljas ägar-skall och förvaltarupp-

gifterna. myndigheter-härmed är klargöraEtt syfte att
effektivarehelhetsansvar för verksamheten. Ettnas

nås.resursutnyttjande myndigheternahos därmed Ettkan
nåär effek-annat syfte att staten helhet skall ensom

tivare fastighets- förmögenhetsförvaltningoch attgenom
uppgiften företräda ägare och förvaltareatt staten som
renodlas.

Regeringens innebär följande riktlinjerförslag föratt
tillämpas inomstatliga fastighetsförvaltningenden bör

statsförvaltningen.hela

frånfastighetsförvaltningen skiljasstatliga bör1. Den
brukandet lokaler och mark.av

rättvisande bild lokal-bör mark- och2. En mer ges av
bådei fastighets-kostnaderna statsbudgeten, vad avser

förvaltarnas balansräkningar och deresultat- och ut-
nyttjande myndigheternas utgifter.eller statens

såFastighetsförvaltningen bedrivasbör med ett3. -
långt möjligt marknadsmässigt avkastningskrav. För-

ändamålsfastigheterförvaltning minimumbörav som
sådana på avkastningställas inkluderarkrav täck-som

ning kapitalkostnader, huvudsakligen anskaff-dvs.av
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påningskostnad, föratt det skapas utrymmesamt upp-
såkapital förmögenhetens värdebyggnad eget attav

bevaras.

Fastighetsförvaltningen bedrivas ibör separata4.
så långt möjligt olikaresultatenheter, formas eftersom

fastigheters särart.

kapitalbind-ägarroll bör renodlas.5. Statens Graden av
påning avkastning blikapitaletoch bör fortlöpande

föremål prövning. Marknadsmässiga redovisningsprin-för
ciper tillämpas.bör därför

ledningensverkställande6. Styrelsens och den ansvar
påför fastighetsförvaltningen bör bättreklaras ettut

sätt än möjligt inom myndighetsformen.vad är För-som
valtningen företrädesvis bedrivas aktiebo-bör därför i

Regeringen ilagsform. skall företräda ägarestaten som
denna typ bolag.av

fastigheter historiska skäl7. De eller andrasom av
inte överföras tillkan börbolag nuvarandeoavsett-
förvaltare förvaltning iläggas under samordnad myn--
dighetsform.

Riksdagen i riktlinjernahar huvudsak godkänt för
fastighetsförvaltning lokalförsörjningstatens och

199192FiU8, rskr. 107.

organisation2.2

ocksåredovisar19919244 regeringen förslagI prop.
till organisation i vilken olikaden Byggnadsstyrelsens
uppgifter, främst lokalförsörjning, fastighetsförvalt-
ning byggproduktion,och framdeles bör utföras.

efterfrågestyrd servicemyndighetstabs- börEn ochny



28

råd tillbildas. stödlämna ochskall bl.a.Den rege-
frågairingen statliga myndigheterna lokal-och de om

försörjning.

fastighetsägareFör skall renodlasatt statens roll som
marknadsmässig inriktningsamtidigt böroch ges en mer

förvaltningen till fastighetskoncernöverföras en som
aktiebolagsform.ges

beståbör moderbolag och ett antalettKoncernen av
bör uppdelade sakom-dotterbolag. Dotterbolagen vara

rådesvis i bärkraftiga bördotterbolagenenheter. Ett av
placeringsfastigheter, dvs.förvalta främst s.k. gene-

fastigheter förfrämst avsedda kontors-rellt användbara
ändamål. upplåts till universitetFastigheter ochsom

Övrigasärskilti dotterbolag.högskolor bör samlas ett
ändamålsfastigheter till tredjebör föras etts.k.

sakområdesvis uppdelningytterligare kandotterbolag. En
tekniskabildas säljaförske. dotterbolag bör attEtt

iförvaltningstjänster till fastighetsägande bolagende
koncernen.

Samtliga aktier i bör ägas svenskamoderbolaget av
samtligainledningsvis ägastaten. Moderbolaget bör

aktier i koncernens dotterbolag.

fastighetsinnehavetvissa statliga ärFör delar detav
behålla myndighetsform.lämpligt förvaltningen idet att

utrikesförvaltningen,fastigheter förDetta gäller bl.a.
kungliga vissa donationsfastigheter och monument.slott,

skiljasfastigheternaförvaltningen böroch med attI av
från servicefunktionen särskildstabs- och bör myn-en

inrättas uppgiftdighet till för-bl.a. attskall hasom
fastigheter till aktie-intevalta de bör överförassom

bolag.

åtgärder organisatori-olika genomförandet deDe som av
förändringarna i olikaaktualiserarska beredasavses
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organisationskommittéer.

199192FiU8, attRiksdagen rskr. 107godkänthar
förvaltningsverksamhetByggnadsstyrelsenshuvuddelen av

aktiebolagsform.itill fastighetskoncernförs över en
Vidare riksdagen stabs- ochgodkänt atthar en ny

statlig myndighetliksom förservicemyndighet en ny
fastighetsförvaltning inrättas.

itillkännagivanden,Riksdagen gjorde bl.a.antalett
fråga universitets-fastigheter inomförvaltningen avom

högskoleområdet. be-ärendets fortsattaBeträffandeoch
återkommaregeringenhandling riksdagen börattuttalade

på organisationskommittéer-förslagmed ett nytt baserat
överväganden.nas

direktiv dir.regeringen 199226beslöt1992I mars
åtgärder ombildatill kommitté vidta förför attattgg

för göra överväganden medByggnadsstyrelsen och att
Organisa-riksdagentill framfört.hänsyn de synpunkter

tionskommittén inom sina överväganden ochredovisar kort
förslag.

fastigheterFörsvarets2.3

riktlinjernaallmännaatt de19919244I prop. anges
lokalförsörjningenfastighetsförvaltningen skallför och

område.tillämpas inomäven försvarsdepartementets De
måste såemellertid preciseras deoch attanpassas

utvecklingen rollför-överensstämmer ochmed av ansvars-
inomdelningen försvaret.

anläggningarförvaltningeninnebär mark,Detta att av
upplåts till försvarsmakten även fort-och lokaler som

frånsättningsvis skild brukandet. Rollenskall somvara
måstefastighetsförvaltarenföreträdare för ägaren eller

bi-Myndigheterna medutvecklas. skall lokalbrukarevara
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behållet fastighetsförvaltning-tekniskaför denansvar
en.

måste fastighetsförvaltningenVidare kostnaderna för
område.visas inomäven Försvarsdepartementets Ett sy-

möjligheterkapitalkostnaderdärstem beaktas och med
lånefinansieringtill investeringar genomföras.börav

redovisas i ochIntäkterna bör resultat-och kostnaderna
Påbalansräkningar. försätt bör kostnadernamotsvarande

anläggningarmyndigheternas försörjning ochmed mark,
redovisas.lokaler

ibedrivasfastighetsförvaltningen sär-Dessutom skall
därvidskilda attsträvan skallresultatenheter. En vara

inom övrigasamordning likartade funktionersöka meden
Fortifika-statsförvaltningen. gäller fördelar Dettaav

tionsförvaltningens fastighetsförvaltning för för-och
egenregiverksamhet inom tek-svarsmaktens nuvarande den

niska fastighetsförvaltningen.

slås intepropositionen vissa fastigheterI fast att som
specifikaär för totalförsvaret skall läggas under samma

förvaltning liknande fastigheter inom Byggnadssty-som
ansvarsområde. Till räknas kon-relsens nuvarande dessa

militärtorsfastigheter, vissa byggnadsminnen utan an-
denvändning, viss dominerandeFörmonument samt mark.

upplåts till myndigheternafastigheter iandelen dagsom
område måste associa-inom Försvarsdepartementets dock

tionsformerna ytterligare tillövervägas med hänsyn
övriga förändringar inom lednings-försvarets och myn-
dighetsstruktur. enligtöverväganden börDessa propo-

pågåendesitionen lämpligen inom för över-ske denramen
ledningsorganisationtotalförsvarets ochsynen av myn-

dighetsstruktur Fö dvs.199104, LEMO.

sitt till finansutskottetyttrande 199192FöUlyI
sig iställer försvarsutskottet bakom de prop.

riktlinjerna fastig-för19919244 föreslagna allmänna
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hetsförvaltningen ansvarsfördelningoch att roll- och
lokalförsörjningför fastighetsförvaltning slutligtoch

i utredningen ledningsorgani-bereds totalförsvaretsom
sation myndighetsstruktur.och yttrandet betonar för-I

också viktensvarsutskottet utredningenatt beaktarav
frågan förvaltningen uthyrningsbostä-försvaretsom av
der.

Finansutskottet 199192FiU8 inget erinrahar att mot
frågorvad försvarsutskottet anfört förutsätteroch att

rörande uthyrningsbostäderförsvarets ibehandlas nämnda
ocksåutredning. riksdagensDetta blev beslut rskr.

107.

försvarsbeslutspropositionenI prop. 199192102 redo-
visar regeringen ytterligare ställningstaganden rörande
fastighetsförvaltning lokalförsörjningoch inom För-

område.svarsdepartementets innebär deDessa att gemen-
myndigheterna inom försvarsmakten, gällervadsamma

tillsammansgenerella lokaler, myndighetermed de som
ligger inom civila planeringsramen övrigaden och myn-
digheter område, fråninom Försvarsdepartementets och
med juliden lokalförsörjasskall enligt1 1992 samma

övrigasystem statsförvaltningen.den in-Kommandesom
vesteringar lånefinansierasmyndigheterför dessa av
Byggnadsstyrelsen.

Regeringen vidareuttalar finnaatt det är angeläget att
lämpligare förvaltningformer för fästningarav m.m. som
är byggnadsminnen ringaeller militärutan med använd-
ning. Regeringens inriktning förvaltningenär att skall
överföras till fastighetsförvaltande myndighetden som

bildas i samband med ombild-Byggnadsstyrelsensavses
ning.

ocksåRegeringen ombildningenanför att Domänverketav
till aktiebolag berör försvarsmaktens intressen.
Domänverket förvaltar nämligen disponerasmark som av
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ändamål. Totalförsvaretsolikaförtotalförsvaret
arbetetmåste i det fortsattaövervägasintressen noga

bolagiseringen.inför

kapital-regeringen attföreslog199091102I prop.
fråga fastigheteriinföras deskallkostnader somom

199192102militära använder.försvaret Idet prop.
frågan äråterkommer till anför att detregeringen och

kapi-gå införaividare med attarbetetangeläget att
så systemförändring införaskanatttalkostnader en

budgetåret klarl-närmareattsyfte199394. Ifr.o.m.
ansvarsfördelning i medmyndigheternas ett systemägga

lämpligtfunnit attregeringen detkapitalkostnader har
pågåendefrågan total-till översynenhänskjuts den av

myndighetsstruktur,ledningsorganisation ochförsvarets
LEMO-utredningen.dvs.

sig bakomställt285 harRiksdagen 199091FöU8, rskr.
införa kapitalkostnader för att kunnaförslaget att

ochförvaltningen byggnadereffektivisera mark,av
såg i sammanhangetanläggningar. detFörsvarsutskottet

svår-till ettförändringen ledarisk skulleför atten
byråkratiskt Riksdagenhanterligt system.alltföroch

regeringenvidare 337 gett199192FöUl2, rskr.har
välmotiverat LEMO-utred-till attkänna att det synes

får myndigheternasprövaningen i sitt arbetefortsatt
kapitalkostnaderi däroch roller ett system an-ansvar

lösningarprövning sträva efterbör bl.a.vänds. Denna
står i stridinte med syftet attär ochenklasom som

ocksåRiksdagen under-effektivisera harverksamheten.
samordning inärastrukit är angeläget meddetatt en

Kommit-utredningsarbetet mellan ochLEMOdet fortsatta
dir. 199226.ombildningtên Byggnadsstyrelsenför av
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3 NUVARANDE ORDNING

Försvarsmaktens3.1 lokaler

militära grundorganisationdet försvaretsI används av
uppgårstaten ägda uppvärmda lokaler med volymen som

m3.något Överslagsvistill miljonerän 18 kan be-mer
våningshöjdendömas att är 5 totala skulleDenm. arean

m2.då uppgå till miljoner Vidare disponeras3,6ca ca
m2miljoner inhyrd redovisas i1,2 tabellI 3.1area.

lokalbeståndetungefärliga siffror fördelningoch dess
på huvudprogram.

Tabell grundorganisationenLokaler för3.1

Huvudprogram Volym Area

statsägd inhyrdstatsägd Totalt
Mm3 Mm Mm Mm

Armén 11,3 2,3 0,9 3,2

Marinen 2,0 0,4 0,1 0,5

Flygvapnet 4,3 0,8 0,1 0,9

Operativ ledning 0,6 0,1 0,1 0,2
och Gem. mynd.

Totalt 18,2 3,6 1,2 4,8

beståndUtöver försvarsmaktens lokaler för grundorga-av
m3nisationen tillkommer totalt miljoner befäst-10ca

ningar övriga anläggningaroch krigsorganisationen.för
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Försvarsmaktens mark3.2

mark, dvs.disponerar ha415 000Försvarsmakten unge-ca
redovisastabellSveriges landareal. 3.2Ifär 1% av
för dennadispositionsform användareomfattning, och

mark.

hamark 1Försvarets 000Tabell 3.2

Ägd TotaltHyrd markAnvändning mark

Domän Ovriga

Förbandsproduktion
204,09,4Armén 63,6131,0

11,10,1Marinen 11,0 -
22,53,3 1,218,0Flygvapnet

236,966,9 10,0160,0Summa

Befästningar och
13,3krigsflygfält 2,02,78,3

165,0i Vidsel 165,0RFN --

415,2234,6 12,0Totalt 168,3

utarrenderinqar.avtaldrygtFörsvarsmakten har 1 000 om
jakt-jordbruk bostäder samtochb1.a.Arrendena avser

inkomster härav ärfiskerätter. Försvaretsoch ca
år.milj. kr.4 per

enligtproduktiv skogsmarkutgörUngefär ha66 000
påspriddskogsvårdslagens terminologi. ärskogsmarken

målområdenÄvenskogsbruksområden. inom ochdrygt 200
skogsavverkning.övningsmarkutnyttjad förekommerstarkt

m3 år.uppgår DettillAvverkningen 190 000 perca
uppgår milj.årliga till kr.resultatet 20ca

tillmåste denhänsynstagandeunderSkogsskötseln ske
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militär övningsverk-markanvändningen,huvudsakliga dvs.
ÖverbefälhavarensEnligt beslut skall skogensamhet.

långsiktigtså tillgodoses.skötas med markenatt syftet
produktionsförmåga ekonomiska avkastningMarkens och

så långttillgodogöras möjligt inom förskall ramen
produktivaförsvarsmaktensnämnda För skötselsyfte. av

skogsvårdslagen.skogsmark gäller

Fastighetsförvaltning i försvarsmakten3.3

bestämmelserna ägande förvalt-grundläggande ochDe om
ning statlig i regeringsformenegendom kap., 89av ges

övrigaoch Där att statens medel och dess9 §§. anges
stårtillgångar till regeringens disposition. Riksdagen

i omfattningfastställer den behövs för för-grundersom
valtningen förfogandetstatens egendom och över den.av

åtgärdRiksdagen därvid föreskriva visstkan slagatt av
fårinte vidtas riksdagensutan medverkan.

anvisats riks-Egendom anskaffats för medelsom som av
får påinte disponeras striderdagen riks-sätt motsom

Ägaredagens tillanslagsbeslut. ärstatens egendom
staten.

Riktlinjer försäljningför fast egendom har beslutatsav
riksdagen bil. FiU26,prop. 198788100 rskr.9,av

Innebörden regeringen338. är att skall planera och
försäljningargenomföra reinvesteringaroch utan att

ingenstatens samlade förmögenhet urholkas, dvs. att
nettoutförsäljning sker.

egendom förvaltas regeringenStatens fasta under ettav
förvaltningsmyndigheterantal centrala affärsverk-samt

rättigheter, skyldig-Med förvaltarskapet är förenaten.
restriktionerheter anskaffning,och när det gäller för-

valtning avveckling fastighetsre-och egendomen. Avav
framgårgistret vilken myndighet är förvaltandesom myn-
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fråga fastigheter Fortifika-dighet. ärförsvaretsI om
myndighet.tionsförvaltningen förvaltande

Då riksdagen medgivnaregeringen utnyttjar sin rättav
myndighettillbeslutanderätt användsdelegeraatt

myndighetmyndighet för beteckna undertermen att
Sådanregeringen. myndighet kan sedan bestämmelsegenom

nivåtilli arbetsordning beslutanderätt lägredelegera
inom myndighetens organisation.

förvaltningen statliga fastigheterför deAnsvaret av
på Fortifika-disponerarförsvarsmakten är fördelatsom

huvudprogrammyndigheternationsförvaltningen, samt
myndigheter.regionala lokala närmareoch Ansvarets

fördelning är oklart.

Fortifikationsförvaltningen utför del denaven
juridiska fastighetsförvaltningen vissoch del denav

ingår registre-ekonomiska förvaltningen. Häri bl.a. att
fastigheter disponeras försvarsmakten.statens avra som

Vidare rörande egendomen.bevakas rätt den fastastatens
ingårHäri vid till länsstyrelseratt behov och rege-

markanvändningringen överklaga kommuners beslut m.m.om

påFortifikationsförvaltningenVidare utför uppdrag av
regionala myndigheter i försvars-centrala, och lokala

anskaffning avveckling anlägg-makten bl.a. och mark,av
områdenaningar inomstöd tek-och lokaler samt lämnar

ekonomisk fastighetsförvaltning.nisk och

Huvudprogrammyndigheterna planeringför lokal-svarar av
anläggningsförsörjning.och

Anskaffning anläggningar och lokalermark, beslutasav
regeringen, huvudprogrammyndighet myndig-eller lokalav

på ekonomiska omfattning.anskaffningenshet beroende

regionala myndigheterLägre för lokal-och lokala svarar
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förvaltningentekniskaförsörjningsplanering för denoch
ekonomi-juridiskaåtskilliga inomuppgifter den ochoch

disponeras.fastigheterförvaltningen Dendeska somav
fastighetsdrift ochförvaltningentekniska omfattar

tillhandahållandefastighetsunderhåll. Driften omfattar
arbetsinsatserolikaoch el samtvärme, vattent.ex.av

Fastighetsunderhålldriftpersonal entreprenörer.ochav
underhåll.periodisktbestår löpande ochfrämst av

förvaltningenjuridiska bevakar bl.a.denBeträffande
iintressenmyndigheter försvarsmaktensregionallägre

enligt bygglagenplaneringen plan- ochden kommunala
hushållning natur-medl98712lagenl98710 samt om
samrådöverläggningar med kommunerochresurser genom

rättsligintressekonflikterVidlänsstyrelser.och av
Fortifikationsförvaltningen ochstatenföreträderart

försvarsmakten.

finnsVid Fortifikationsförvaltningen personalresurser
årsarbetare. Härav utför 130motsvarande 650 caca

byggadministrationprojektering, utförcentral 270ca
fastigheterregionalt anskaffaroch lokalt, 100 m.m.ca

förvaltning utförtill teknisk ochoch lämnar stöd 30ca
Övrig användsjuridisk fastighetsförvaltning. personal

administration beredskaps-forskning 90 ochför 20,
planering 25.

förvaltningteknisk bygg-Vid ochförbanden används för
årsarbetare. anlägg-produktion För lokal- och1 200ca

för-ningsförsörjningsplanering vidanvänds staber och
årsarbetare.band 400ca

Verksamhetsidé försvars-90 harför VI90Inom ramen
åren omfattandegenomfört ettundermakten l988-1992

på försvars-förändrarutvecklingsarbete flera sättsom
anläggningarhantering lokalerochmark,maktens av

förFörändringen innebär nytt-bl.a. att ansvaretMAL.
åt organisationeninomförvaltning skiljs ochjande och
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hyresgästförhållandeatt ett hyresvärd etableras-
på nivåmellan förvaltarna regionallägre lokal ochoch

nyttjarna Nyttjarna drift-betalarMAL-resurserna.av en
kapitalkostnader tillkostnadsbaserad för-hyra utan

Fastighetsförvaltningen härvidvaltaren. utformas som
resultatområdesärskiltett .

inom marinen vidSystemet har genomförts och ett antal
budgetåretarmêmyndigheter och 199495 heltavses vara

infört inom försvarsmakten.

Ekonomi3.4

tekniska fastighetsförvaltningenKostnaderna för den
budgetåretinom huvudprogrammen uppgick till1990911-4

påmilj. Fördelningen olikakr.1 500 kostnadsposterca
framgår följande sammanställning.av

Milj.kr.Kostnadspost

Personal 390
Drift 735
Underhåll 242
Ombyggnad 72
Övrigt g§
Totalt 1 535

fråntekniska fastighetsförvaltningen finansierasDen
anslagen Ledningoch dvs. och för-B 1, C 1, D 1 E 1,

Frånbandsverksamhet för olikade huvudprogrammen. samma
finansierasanslag tillbyggnaderochny-, om- som var
vanligen mindreoch milj.kostar än kr. Det2en samman-

årligenuppgårlagda till milj.beloppet ochkr.75ca
endast huvudprogrammen och1 4.avser numera

Investeringar i anläggningar finansie-mark, och lokaler
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Anskaffningfrån och E 33anslagen C 3, D avB 3,ras
uppgår årligenbeloppetanläggningar. sammanlagdaDet

delenstörremilj. denkr.till avserdrygt 1 000 varav
grundorganisationen.förbyggnader

inom försvarsmaktenmyndigheternalokalbrukandeDe
tekniskaför denmed kostnadernanormaltbelastas

Däremotanläggningar lokaler.ochförvaltningen mark,av
några kapitalkostnader föringår intei lokalkostnaderna

Fortifikations-förvaltasägda lokalerstaten avsomav
fråga Byggnads-hyrsförvaltningen. lokalerI avsomom

sådanaingårfastighetsägareandrastyrelsen eller
ikostnader hyran.

Fortifikations-budgetåretutgången 198182 togTill av
förmögenhetsredovisningen stateniförvaltningen avupp

anskaffningsvärde ochtill ursprungligtägda byggnader
prislägetillbyggkostnadsindex aktuelltuppräknat med

Befästning-avskrivningar.ackumuleradeförefter avdrag
påanskaffningsåret. Värdet100% undermedskrevsar av

uppdateringVissanskaffningsvärdet.tillmark togs upp
utgångengjordes tillförmögenhetsredovisningen avav

emellertidbudgetåret juli harEfter den 1987198687. 1
påförts till-nyinvesteringaringa ombyggnadereller

gångsredovisningen Fortifikationsförvaltningens bygg-i
nadsregister.
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ÖVERVÄGANDEN4

till inleds kapitelövervägandenabakgrund dettasom en
innehållet någrabeskrivning i funktionermed ochen av

kapitalkostnader. redovisar utredningenhos Därefter hur
frågakapitalkostnader tillämpas i statligabör deom

fastigheter Olikaförsvarsmakten använder. slagsom av
fastigheter beskrivs.försvarsmakten använder Sedansom
diskuteras organisationen förvaltningenhur bör ut-av

statliga fastigheterformas för de försvarsmaktensom
disponerar. Avslutningsvis utredningen sinasammanfattar

frågor.iallmänna slutsatser dessa

kapitalkostnaderAllmänt4.1 om

Beståndsdelar4.1.1

Kapitalkostnader består två komponenter. ut-Denav ena
årsvisgörs periodiserade utgifter investe-förav en

ring. påUtgiften därvid tidfördelas vilkenden under
investeringen tjänster.lämna fördelningantas Denna

årligasker avskrivningar investeringen.genom av
Avskrivningarna belastar verksamheten kostnader.som

årlig påandraDen komponenten utgörs ränta detav
kapital anspråk.investeringen itar Räntekostnadensom

lånefinansieradär investeringenett uttryck för att är
eller för finansiellt kapitalatt alltid har alterna-en
tiv användning.

Årlig avskrivning investeringen påoch ränta detav
kapital investeringen såledesbinder utgör desom

årliga kapitalkostnaderna.sammantagna
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delegeringprisstyrningKostnadsberäkning, och4.1.2

årligatill kostnaderinvesteringsutgifter omvandlasNär
på olika kost-möjligt fördela kostnadernablir det att

utnyttjar investe-förhållande tilli hur denadsbärare
också möjligt beräkna deblir attringen. detDärmed

iolika produkterframställaförkostnaderna attsamlade
attnödvändigt underlag förorganisationen. ärDetta ett

för dekostnadskalkylerpriskalkyler eller nytto-göra
olika produkterna.

många produkterframställerorganisation,storI somen
produktionsfaktorer och medolikaanvändningmed av

är flerainsatsvaror, dethjälp tjänster ochköpta avav
decentrali-produktionsbeslutennödvändigt kanskäl att

långt organisationen.i För attutoch delegerasseras
skallmöjligt förutsätts deattskalldetta somvara

pri-realistiskainförproduktionsbesluten ställsfatta
produktions-på använder samt attdede resurserser

såpå något entydigtnär ochkan mätas ettresultaten
sätt.förutsebart

därför nödvän-är detinvesteringstung verksamhetI en
grundläggaanvänds fördigt kapitalkostnader attatt

decentraliseringkostnadsbild därmedochrätt genom
produktionsansvarigas bedöm-dekunna dra nytta egnaav

produktionsfaktorer. Rätt kost-olikaningar behov avav
också mellannödvändig träffasnär val skallnadsbild är

framställatjänster demeller attprodukter ochköpaatt
regi.i egen

decentralisering delegeringUtgångspunkten ärochför
rationella beslutför verksamhetenchefer fattaratt
Är priserutifrån inför. fel-dessapriser ställsdede

ifelaktig resursanvändningtillaktiga, leder det en
organisa-resultat för helasämreochverksamheten ett
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tionen, möjligt.än vad ärsom annars

på investeringar såledesKapitalkostnader är nöd-ett
vändigt instrument för kunnaatt delegera beslutsfattan-

felaktig resursanvändningdet därmedutan att en upp-
står.

Finansiering4.1.3

bokföringslagen i aktiebolagslagenI 1976125 och
finns19751385 regler tillsyftar attsom en

organisations förmögenhetsmassa kapitaletdet egna- -
kapitalskall bundits i investeringarbevaras. För som

minskar i värde beaktas detta blandattsom genom
påinräknaskostnaderna avskrivningar investeringar.

Därigenom vinsten, mindrereduceras medel delaskan ut
i behållsoch behöver betalas iskatt. Medel därmed

någon i organisationen.form Avskrivningarna blir däri-
finansieringskälla ersättningsanskaff-förgenom en

ningar.

finansieringskälla lånatEn för investeringar ärannan
kapital. tillgångarnaturligtär tillförDet att som
tjänster lång lånefinansieras.tid tillunder delen
Investeringar, i fastigheter, finansierast.ex. normalt
också lån.till betydande del med omständig-Under alla

anspråkheter investeringar i finansiellttar kapital
är alltidoch därmed finansiellaförenade med kostnader

i form uteblivenräntekostnader alternativellerav av-
på sådantkastning kapital.eget

tredje finansieringskälla investeringarför intäk-En är
från kapitaltillgångar,avyttringter fastig-t.ex.av

inte ilängre behövsheter, verksamheten.som

ibör sammanhangetDet observeras förmögen-att om en
iskallhetsmassa bevaras reala krävstermer att av-
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på tillgångarnas nuanskaffnings-skrivningen beräknas
så ersättningsinvestering-vidinte krävsskervärde. Om

kapital eller utökadtillskott egetexterna upp-aven
låning.

beskrivning kapitalkostnadernasallmännadennaEfter av
fastighetsin-kapitalkostnader förfunktion behandlas

inomvesteringar försvarsmakten.

i försvarsmaktenxapitalkostnader för fast egendom4.2

fastighetsin-finansieras försvarsmaktensnärvarandeFör
militära utgiftsramen.vesteringar inommed anslag den

omgående i sinInvesteringsutgifterna kostnadsförs
helhet.

inom försvarsmaktenKapitalkostnader används varken
frågaförhållande fastig-itilli omvärldeneller om

Fortifikationsförvaltningen företräder statendärheter
fastigheter är därmed förNyttjandet dessaägare. avsom

drift-direkta och under-förenat medbrukaren endast
hållskostnader. ränte-belastas dock medstatsbudgeten

lånefinansierade investeringar.förkostnader

fråga Byggnads-försvarsmakten hyrbyggnaderI avsomom
ingår någoniprivata dock formägarestyrelsen och er-

ikapitalkostnader den marknadsanpassadesättning för
erläggs.hyra som

redovisade regeringenbil. rad199091102 1I enprop.
avsågs utvecklingenåtgärder ividtas denled avsomsom

Häri ingickfinansiella styrningen totalförsvaret.av
kapitalkostnader egendom.införa för fastbl.a. att

ansåg är199091FöU8 att detFörsvarsutskottet ange-
få för mark,kostnadernabättreatt ettläget grepp om

tillanläggningar liksomoch byggnader att ta vara
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besparingar. Utskotteteffektiviseringsmöjligheter och
bakomfinansutskotteti likhetsig meddärförställde

lånefinansieringkapitalkostnader,införamed attsyftet
Tidpunktenförsäljningsinkomster.reinvesteringoch av

enligt behövautskottetinförande dockkundeför ett
möjligheterKapitalkostnader ochytterligare.övervägas

sålunda iinföraslånefinansiering ett tempobörtill
konkretiserabearbeta,harmoniserar attmed behovetsom

därvidSärskiltförståelsen börförslagen.förökaoch
få system utanhanterbartmöjligheterna ettgranskas att

farhågorÖverbefälhavarenbyråkrati uttrycktharden som
bättreenligt Försvarsutskottet ettVidare behövsför.

iFortifikationsförvaltningens rollklarläggande av
19909lFöU8,rskr. 285Riksdagensammanhanget. gav

anfört.regeringen till utskottetkänna vad

regeringen ärdetattuttalar199192102I ange-prop.
så kapital-medsystemetattfortsätta arbetetläget att

budgetåret Klar-199394.införas fr.o.m.kostnader kan
så-imyndigheternas och ettrollerläggandet ansvarav

inom förregeringenenligt skebördant system ramen
199192FöU12 harutredning. Försvarsutskottetdenna
lösningar äranslutit härtill anförtsig och att som

Riksdagen 199192FöU12, rskr.efterstävas.enkla bör
tillregeringen känna.detta337 har gett

diskuterasuttalandenFörsvarsutskottetsbakgrundMot av
kapitalkostnaderanvändningen föri följandedet av

disponerasstatlig försvarsmakten.egendomfast avsom
förståelsen ekonomiskaför dethärmed är ökaSyftet att

beståndsdel.naturligkapitalkostnader ärsynsätt där en
motiv medbehandlas och syfteavsnitt och 4.2.24.2.1I

inom Därefter behandlaskapitalkostnader försvarsmakten.
tillämpa ettavsnitt betydelsen atti 4.2.64.2.3 av-

försvarsmakten ochkapitalkostnader mellanmedsystem
omvärlden.

sådantFrågor iFortifikationsförvaltningens roll ettom



46

organisationenavsnittisystem behandlas 4.4 avom
fastighetsförvaltningen.

styrsignaler4.2.1 Interna

såförsvarsmakten är strävan att delegeraInom stora
möjligt till krigsförbandscheferbeslutsbefogenheter som

på nivåer. Inriktningenolikaoch andra chefer är deatt
så få begränsningar tvingande handlingsreglermed och
möjligt disponera anvisadeöverskall kunnasom resurser

nå produktionsresultat. ledningför Medatt avsedda av
impulser krigsför-prismekanismende förutsättssom ger,

frågarationella ibandscheferna göra val hurom resur-
nå möjligaskall användas för bästa resultat.attserna

något krigsförband produceras mark,Knappast utan att
anspråk oväsentliganläggningar i i intelokaleroch tas

utsträckning. är förenatLokalbrukande med kostnader
redovisas blir synligadärmed elleroavsett dessa ochom

inte. rimligt antagande är lokalkostnadernaEtt att
krigsförbandsutgör 10-15% ett totalkostnad.av

myndigheterFör närvarande budgeterar försvarsmaktens
underhållskostnader frågadirekta idrift-endast och om

statliga Fortifikationsför-de lokaler förvaltassom av
såledesvaltningen. inte.Kapitalkostnader beaktas

Enligt emellertidutredningen erfaritvad hänförs endast
underhållskostnadernaundantagsvis drift- för när-och

delprogramnivå.påtill krigsförbandenvarande Kost-ens
underhålldriftnaderna för och häremotoch svarande-

försvarsområdesbefäl-ofta hos t.ex.stannarresurser -
dåredovisashavaren. Kostnaderna ofördelat under

respektive huvudprogram.

föregåendei inomnämnts det förSom 90VIavses ramen
fastighetsförvaltningen vid de lokala förbanden utformas

resultatområde.särskiltett Lokalbrukaren, t.ex.som en
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stå hyresgästförhållandeikrigsförbandschef, ettavses
härvidtill fastighetsförvaltaren. Lokalbrukaren avses

lokalutnyttjandet.för kallasökat Dettaett ansvarges
vidordning emellertid ännuMAL-konceptet. har ut-Denna

gången budgetåret inte införts vid för-alla199192av
band.

många krigsförbandscheferdärför konstaterasDet kan att
dispositionenhittills anledninghar haft uppfattaatt

markområden,tillhöriga anläggningar ochstatenav
påverkasfri nyttighet. Därmed lokalut-lokaler som en

nyttjandet inte tillräckliga ekonomiska styrsignaler.av
såväl enskilda krigsförbands-gällerDetta lokalbrukande

inom i Prövningenchefer försvarsmakten dess helhet.som
innehav fastigheter i skebehov och antas ställetav av

intermittent i administrativ planeringsprocess.en

Överbefälhavaren isammanhanget kan noteras attI
remissyttrandet Kapital-över betänkandet SOU 199120

inom kapitalkost-kostnader försvaret uttalat att ett
Överbefäl-enligt inte införas.nadssystem förslaget bör

ansåg lösningen tillhavaren föreslagnaatt den kan leda
felaktig resursstyrning suboptimering. anlägg-och Mark,
ningar vid avvägningar änlokaler skulle dyrareoch vara

Överbefälhavaren ocksåövriga uttalade attresurser.
mycket administrativa arbetsinsatser följerstora med
kapitalkostnader.

För användningen anläggningar iatt mark, och lokalerav
förhållandeförsvarsmakten bli rationell i tillskall

måste, enligt mening,verksamhetensyftet med LEMOss
i principför lokalerkostnader budgeterasm.m. av

också ingå ikrigsförbandscheferna och de dessaresurser
Därigenom kontinuerliga styrimpulsertilldelas. kan er-

hållas i organisationen tillleder att lokalersom an-
på i omfattning rationellt.sättvänds ett och ären som

ingårekonomisystemet,kan nämnassammanhanget attI som
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på skallkostnader,attbyggerMAL-konceptet,i s.k.det
krigsförband.ochenskilda byggnadertillkopplaskunna

ävenför hanteraattekonomisystem är förberettDetta
arbetsin-administrativaNågra storakapitalkostnader.

kapitalkostnader.inte medföljer därförsatser

prismekanismenhjälpstyrning medkontinuerlig avom
intermit-styrning i stället skemåsteinte används, en

sådan ettförutsätterordning.administrativ Enitent
nivåer ocholikainformationsflöde mellan enomfattande

inivå. stortpå Erfarenhetenbyråkrati varjeavsevärd -
påprisstyrning grundvalsmått för att avtalarsom -

administrativ styr-effektivare änpriser ärrealistiska
byråkrati.mindreförenad medning dessutomoch

inödvändigtärbeslutsfattandedecentraliserat enEtt
organi-så differentieradverksamhetsmässigtså stor och

anledning attfinns allDetsation försvarsmakten.som
många produkt-finns hos detill kunskapdenta somvara

bedöm-krigsförbandscheferna. Derasansvariga, dvs. hos
rationellaenskilda ärfalletiningar detvad somav

efterfrågade krigsförban-deframställaför attmetoder
cheferlokalamåste För att dessavägledande.den vara

måste pris- ochdenrationella beslut,skall kunna fatta
deproduktionsfaktorerolikakostnadsbild somför m.m.,

på sikt.längrerättvisande ävenmöter, vara

inte upplevasdärförbörlokaleranläggningar ochMark,
så-utnyttjaför attKostnadernanyttigheter.friasom

ingåså långt möjligt ochbudgeterastillgångar bördana
tilldelas. Denkrigsförbandschefernai de somresurser

fastighetsförvaltandetill lokaladeerläggshyra som
underhålls-drift- ochinnefattabörresultatenheterna

uttryckär ettkomponentdessutomsamtkostnader somen
sådananspråk.kapitaltillgång i Omtas enför att en

ofrånkomlig-ingår lokaleri kommerhyranintekomponent
produktionsresursbilligframstå relativtatt ensomen
onödigtiefterfrågas storanvändasoch om-därmedoch
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ocksåfattning. dåStörre nödvändigtän behöverresurser
föravdelas att anskaffa lokaler m.m.

i FörsvarsmaktenHyressystem4.2.2

ingåFör lokalkostnaderna iatt skall komma att plane-
ring, budgetering redovisning olika krigsför-föroch

verksamhetsansvariga,bandschefer och andra behövs ett
internhyressystem inom försvarsmaktsmyndigheten. ärDet

internhyressystemdetta skall bärare kost-som vara av
nadsinformation signaleroch de besked efter-som ger om
frågan ioch organisationensbehovet lokalerav m.m.
olika delar.

det decentraliserade produktionssystemet liggerI att
krigsförbandschefer i princip möjlighetskall ha att
avgöra användning vilkahur produktionsfakto-och med av

nås.de avsedda resultaten skall För att styr-rer som
blieffekten tillräckligtskall stark, skall de produk-

tionsansvariga avstå frånmöjlighetha utnyttjaatt att
vissa inteoch därmed behövaheller betala förresurser

ianspråktagnainte tjänster. innebär krigsför-Det att
bandschefer andra enligt vissaoch lokalbrukare förut-
sättningar inte tillskall behöva betala hyra den lokala

fastighetsförvaltningresultatenheten för för resurser
de väljer inte utnyttja.attsom

konsekvens bliEn härav kan att den lokala resultaten-
heten för fastighetsförvaltning redovisar vidunderskott

hyresnivå upplåtelsegiven någoninte tillkan görasom
intern eller lokalbrukare.extern Lokalt ochannan cen-

tralt underskottet underutnyttjandet.noteras och En
erhållssignal därigenom framtidaför den medel- och

långsiktiga lokalförsörjningsplaneringen. För att styr-
signalerna bliskall stabila rättvisandeoch är nöd-det
vändigt långsiktigasigatt lokalhyrorna närmar den
kostnaden för lokaler dvs. drift-att de utöverm.m.,
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komponent sominnefattaräven enunderhållskostnaderoch
kapitalkostnader.föruttryckär

avveck-ochanskaffningarkapacitetspåverkandeStörre
ledning.centralaFörsvarsmaktensibeslutasbörlingar

lokalförsörjningsplane-funktionsledning avcentralEn
där-behövsfastighetsförvaltningendelarringen och av

försvarsmaktsin-defunktiondenna somhosärför. Det
utnyttjandefråga avisignalerna omekonomiskaterna

ocksåbehöverfunktionDennasluta.börlokaler m.m.
upplåtelse-ellerhyres-träffaochuppdraglämnakunna

avtal.

ochstyr-ettutgörafrämstskallInternhyressystemet
rationell pro-tillmedverkar eninformationssystem som

ärDetFörsvarsmakten.ilokalförsörjningduktion och
byggnadexternhyrornaintern-att resp.självklartinte

delmäng-de sammaattlika avserstora,ärbyggnadför
löptid ochfrågaivillkor omharavtalen sammaattder,

motsva-heltinternhyroratteller avuppsägning summan
viktigt attemellertidärDetexternhyror.avsummanrar

fullmedutformasinternhyrornaikapitalkomponenten
faktisktochönskasstyreffekterde sommedvetenhet om

påverkar ävenutformningInternhyressystemetserhålls.
attsyfte engeIlokalerbehovet m.m.samlade avdet

internhyrannaturligt attdärförär detprisbildkorrekt
dennafördenåterspeglarmånväsentligibyggnadför en

externhyran.beräknade

iinternhyressystemetutformningen avattsägaskanDet
handförstaiförsvarsmaktsmyndighetensamladeden nya

emeller-ärDetavgöra.attmyndighetenfråga förär en
attskälgodaharstatsmakternaockså attsjälvklarttid

skapasförutsättningartill attmedverkapå olika sätt
Försvars-inomverksamhetrationelleffektiv ochför en

attstatsmakternafördärförfinnsAnledningmakten.
användasskallkapitalkostnaderföreskriva attinte bara

i detgrunddragenockså att angeutanegendom,fastför
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inom Försvarsmakt-internhyressystem skall användassom
nås inomekonomiska styrimpulserna böravseddaDeen.

så möjligt.för enkelt hyressystemett somramen

förhållande till omvärldeni4.2.3 Hyror

marin-myndigheterna i arméförband,När huvudprogrammen
ledningoperativ försförband och flygvapenförband samt

till myndighet är detFörsvarsmaktensamman en - -
myndighetennaturligt enhetden uppträderatt ennya som

förhållandei till omvärlden oavsett besluten fattasom
på nivå.regionalcentral, eller lokal

upplåtelse tillAvtal Försvarsmakten mark, anlägg-om av
ningar finnasoch lokaler kommer behöva med bl.a.att

ändamålsfastigheter,förvaltare försvarets den stat-av
liga fastighetskoncernen i statligabolagsform, den för-
valtningsmyndigheten, privata fastig-Domän och andraAB

olikahetsägare. Försvarsmakten tillhyror erläggerDe
fastighetsägare jämförbara.bör endaDenvara gemensamma

Försvarsmaktenmöjlig,grund härför är är att betal-som
till olika statliga privatahyror fastighetsägareochar

så långt möjligt är marknadsanpassade.som

myndigheterna möj-I 19919244 att börprop. anges ges
lighet årstillträffaatt hyresavtal med löp-upp sex

årtid. Vid löptiderlängre än bör alla hyresavtalsex
ekonomisk regeringen.prövas Enligtbetydelse ut-av av

redningens mening lämplig ordning ikan detta vara en
fråga ändamåls-placeringsfastigheter. För försvaretsom
specifika fastigheter rimligakan dock knappast avtal

sånås avtalsperioder. För regeringen intemed korta att
många mindreförskall belastas med och betydelsefulla

behöver Försvarsmakten möjlighet självärenden ha att
Finans-besluta längre avtal. Det kan konstateras attom

restriktioner199192FiU8utskottet ansett att som
gäller längd omprövas uni-hyresavtalens bör förkunna
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mening detärEnligt LEMOshögskolor.versitet och
omfattning derasänkostnadsmässigaavtalenssnarare

regering-underställasskalldeavgöralöptid bör omsom
prövning.ens

anskaffningavtaleljest större avLångsiktiga eller om
påträffasbehövatordelokaleranläggningar ochmark,

fånågra fall kannivå Försvarsmakten. Iinomcentral
prövning.regeringensockså underställasbehövaärendena

omfattning träffasmöjligai störstaböravtalAndra
delegationsordning.fastställdenligtlokalt en

Medcentralt.betalaskanavtalentecknadecentraltDe
indå härförmedelsamlasinternhyressystemethjälp av

också hyrordessamöjligt attfrån ärDetlokalbrukarna.
fastighetsägaren.tilllokaltbetalas

naturligtdetäravtalträffadelokaltgällerNär det
internhyrorockså ochlokaltbetalas genomhyranatt

lokalbrukarna.belastar

investeringarFinansiering4.2.4 av

med attsyftetbakomnämnts,sig,Riksdagen ställer som
reinveste-lånefinansiering ochkapitalkostnader,införa

anledning attfinnsDetförsäljningsinkomster.ring av
åtgärder. Idessafinns mellansambanddehär betona som

avsnitti 4.1,belystes enutgör de,själva verket som
investe-finansieringpåfråga huri avhelhet synenom

utformad.ringar bör vara

fastighetsinvestering-avskrivningarårligaatt avGenom
be-verksamheten,förkostnadernablandmedräknasar

organi-fastighetsägandenågon ihålls deni formmedel
finansi-därigenomblirAvskrivningarnasationen. en

finansi-ersättningsanskaffningar. Andraeringskälla för
in-lånat kapital ochinvesteringar äreringskällor för
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så-kapitaltillgångar.från avyttringkomster I ettav
investeringsutgifter fastigheterfördant skallsystem

inom militärainte direkt anslag den ut-betalas med
giftsramen.

förhållandeKapitalkostnader i till omärlden4.2.5

riktlinjer fastighetsförvaltningstatligförDe som
tvåregeringen redovisat i har huvud-19919244prop.

myndigheternas helhets-syften. Det är klargöraattena
sin effektivare resursut-för verksamhet. Ettansvar

nås.nyttjande myndigheterna andrahos kan därmed Det
nå effektivare fastighets-syftet är skallatt staten en

uppgiftenförmögenhetsförvaltningoch attattgenom
företräda ägare och förvaltare renodlas.staten som

vårdas såmåstefastigheter värdetStatens kunna att
måsteinte möjligturholkas. För detta skallatt vara

fastighetsförvaltarens inkl. reinvesteringar,kostnader
underhåll intäkterintäkter.täckas Dessa mot-m.m. av

vanligen Förkostnader hos lokalbrukarna. statensvarar
in-ägare fastighetskapital viktigtär det attsom av

fråntäkterna fastighetsförvaltningen kan bära kostna-
derna.

förvaltarfunktionen viktigägar-Den renodlade eller är
i detta sammanhang. För denna gäller antal ekonom-ett

mål mål uppnåsiska förvaltningen. iför skallDessa
så lågaskärningen mellan önskarlokalbrukare kost-som

nader möjligt priseroch de marknadsbestämdasom som
får tjänster kapital.betala förförvaltaren ochvaror,

också pånaturligt tillär lokalbrukareDet att tar reda
tillhandahållaolika fastighetsägarevilka kostnader kan

Så långt möjligt anskaffningbörlokaler lokalerm.m. av
Då måstei konkurrens. jämförbara.ske kostnaderna vara

ocksåfastighetsförvaltningsfunktionrenodladEn har ett
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vidmakthållsfastighetskapitaletintresse attstarkt av
underhåll tillräckligatillräckligt ochatt av-genom

skrivningar görs.

fastighetsförvaltningenlokalförsörjningen ochFör att
på effektivitetsfrämjandebedrivas dettaskall kunna

till dennödvändigt Försvarsmaktenattär detsätt, som
fastigheter betalarägareföreträder staten ensom av

ochkapitalkostnadskomponentinnefattarhyra ensom
dåunderhåll. uppkommerFörstperiodisktersättning för

kostnaderintäkter ochsådan strömmarnabalans mellan av
förutsätt-rättaunder dekan verkaägarföreträdarenatt

ningarna.

fastighets-också nödvändiga för attKapitalkostnader är
funktionsärskildbliförvaltningen skall kunna somen

ietableradevärderingar ärochregler sam-styrs somav
påkravPrecisa kontrollerbaraövrigt.i ochhället

då ocksåförvaltningeni kaneffektivitet resas.

investeringarfinansierar försvarsmaktennärvarandeFör
anskaff-underanslagsmedelmedi byggnadermark och

medningsåret. inte verksamhetenbelastasgengäldI
äravskrivningar. Dettaårliga räntor ochförkostnader

från inomgängseavviker ärvadpraxis helt somsomen
myndigheterna.statligaoch deföretagen, kommunerna

iutgå från investeringenattNaturligare är att
lånefinansierad medskall belastasochfastigheter är

långtill underinvesteringen är nyttaränta samt att
överfördelasavskrivningar skalltid därför medoch en

ocksåår. hävdas atttidsperiod kanän Detettlängre
i praktikenfastighetsinvesteringar ärförsvarsmaktens

dåskullelånefinansierade Räntekostnadenstaten.av
dockingå på ränta fördelasstatskulden.i räntan Denna

tillvidare försvarsmakten.intenärvarandeför

investeringardegällande attnaturligtvis göraskanDet
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lågti fastigheter försvaret värdegörs för har ettsom
direktavskrivningi användning därföroch attannan en

kostnadsföring utgiften böreller omedelbar ske. Mot-av
också i mindrestörresvarande gäller dock eller grad

offentligafastigheter i näringslivetäven denoch
ändamål. Lånefinansie-speciellasektorn används försom

ändåring avskrivning längregörs översker och en
period anläggningarna länge.användaseftersom avses

motiv kapitalkostnader fastig-nämnts är för attSom ett
behållas. Utgångspunkten måstehetskapitalet skall vara

vårt på lång siktatt land även skall ha försvarett som
i sin anläggningaranvänder mark, och lokal-verksamhet

lämpligt avskrivningardärmed ackumu-Det är att meder.
Situationennödvändiga reinvesteringar.lera medel för

utgångspunktenonekligen för-attvore en annan, om vore
successivt i befint-svaret skall avvecklas takt med att

fastighetstillgångarliga blir obrukbara för försvars-
ändamål.

fastigheterdel använder ärde försvarsmaktenEn av som
integreradekonstruktions- byggnadsmässigtoch starkt

teknisk utrustning olika imed slag. gällerDettaav
fråga vapenbefästningar, stridsledningscentra-t.ex.om

radarstationer. finns anledningler och här att haDet
på på krigsmaterielbyggnadsdelarna den desamma syn som

inte minst materielenär sammanbyggda med, eftersom ofta
långt Enligt praxisär än byggnadsdelarna. gängsedyrare

krigsmateriel anskaffningstillfället.vidkostnadsförs
då ocksåframstår rimligt inteDet användaattsom

lånefinansiering sådanakapitalkostnader och för slag av
byggnadsanläggningar, direktavskrivningvarför eller

kostnadsföring böromedelbar ske.

tillgångsredovisning befästningar skall dockEn av m.m.
i balansräkningennärske, även värdet dessa upptasav

till noll kronor.



56

skis-investeringarpå finansiering ochDen som nusyn
på olikavilket företag medsättdetsats motsvarar
må ekonomiskaaktiebolag,detverksamhetsformer vara-

1000-kron0rsmyndig-s.k.föreningar, affärsverk eller
frågor. gäller attGemensamtdessahanterarheter -
strikt styrsi regelverkhanteringen sker ett avsom

bokföringsförordningen och19791212bokföringslagen,
iRedovisningen sammanfattasredovisningssed.god

balansräkningar.resultat- och

inne-styrsignaler denekonomiska ordning deochDenna
på fastighetsförvaltandesin prägel densätterfattar

ledningsOrganisationens dessochorganisationen. pre-
i balans-ochtill uttryck resultat-stationer kommer

på sådantsig eko-etträkningarna. att betekommerDen
långsik-främjaraffärsmässigt sättnomiskt och ensom

soliditet förresultatutveckling godochtigt gynnsam
effektivitetfrämjar godorganisationen. Dettaden egna

fastighetsförvaltningen.i

försvarsmaktenfastigheterOlika slag4.3 somav
använder

krigsorganisationeni ochgrund-använderFörsvarsmakten
är bety-många fastigheter Dettaolika slag avm.m.av

förvaltningen börövervägandena hurfördelse orga-om
följande.idärför detniseras belysesoch

ianvänds grundorga-administrativ verksamhetfrämstFör
del dessa ut-kontorslokaler.nisationen Engenerella av

ingår iinte avgrän-kontorsfastigheter ettgörs somav
Även tillanpassningarvissakasernetablissement.sat om

frågaändå fastighetergjorts är detverksamheten avom
påtillhandahållas marknaden.kanslagett som

uthyr-antaldisponerar ganska stortettFörsvarsmakten
för personalfrämstningsbostäder. användsDessa som
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på inte finnstjänstgör viss tid där detplatser en
fastighetsmarknad.ochnormal hyres-

Även i övrigt disponerar försvarsmakten byggnader av
förrådolika slag, är belägnat.ex. skolor och som

kasernetablissement.utanför

statliga fastigheter försvarsmaktendel deEn av som
statliga byggnadsminnen egentligförvaltar är utan

militär fästningar.användning. gäller äldreDetta t.ex.

använderstor del de byggnader försvarsmaktenEn av som
ingåri tydligtgrundorganisationen i mindreellermer

sammanhållna kasernetablissement. Till kaserneta-ett
förråds-blissement förvaltnings-, för-ochhör skol-,

iläggningsbyggnader finnssamt restauranger. Dessutom
regel större verkstadslokaler. bygg-och Dessagarage-

tillnader är skall be-anpassade den verksamhet som
drivas i hindrar intedem. att lokaler med motsva-Det

mångafunktioner till-i förrande fall andra brukare
handahålls på byggnadernasmarknaden. är främstDet
kombination, detaljutformning gör democh belägenhet som

ändamål.särskilt till sittväl anpassade

visat sig inteDet har försvarsmakten längreatt, när
mångakasernetablissementen, ibehöver dessa fall kan

till verksamhet.anpassas annan

Vissa klassificerade statligaäldre ärkaserner m.m. som
Ävenbyggnadsminnen. olika skyddsföreskrifter finns iom

fråga vård, underhåll och ombyggnad byggnadernakanom
på tämligen rationellt ianvändas sättett verksamheten.

förhållandeså tilllänge gäller bördetta de hänföras
kasernetablissement.gruppen

markområdenutbildning krigsförbandenFör användsav som
ovningsfält. utbildningsanord-har försetts medDessa
ningar övningsfält finns ivägaroch del anslut-Enm.m.
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kasernområdena. störrening till utgörAndra samman-
områden lägerfunktion och medmed ellerhängande utan

stridsskjutning.möjlighet till Verksamheteneller utan
på miljöfarlig bullerbl.a.verksamhet,fälten är genom
från övningsfordonsprängningar samtskjutningar, och

påövningsaktiviteter. Visst förekommerskogsbrukandra
övningsfälten.

Påockså finnsskjutfält.utbildningen dessaanvändsFör
verkstads-anordningar i ochläger, motor-formofta av

miljöfarlig ochärfunktioner Verksamhetenvägar.samt
förekom-Skogsbruksäkerhetskrav.omgärdas med bestämda
skjutfältanslutning tillär starkt begränsat. Imenmer

riskområden.finns

två nämligenslag,flygfältanvänderFörsvarsmakten av
flottiljflygfält och flygbaser.

flygutbild-bedrivsVid flottiljflygfälten huvuddelen av
mekanikerutbild-stridslednings- ochningen b1.a.samt

kasernetablisse-till finnsanslutningning. fältenI
incident-ibetydelseFlottiljflygfälten har storment.

Flottiljflygfälteni krig.i kris ochberedskapen samt
civila Verksam-samutnyttjas delvis luftfarten.med den

imiljöproblem formbullerstörningar ochmedförheten av
i vatten.utsläpp luft och

bestårkrigsbas flygförband.förär Denflygbas avEn en
installationer ochuppställningsplatser,rullbanor,

övningsändamålbefästningar. används förFlygbaserna
år.någon gång per

krigsorganisationen finnsanvändning i tungafrämstFör
truppbefästningar.befästningar och

vapenanläggning-befästningarna utgörs t.ex.tungaDe av
stridsledningsplatser, underrättelsean-ochstabs-ar,

ammunitions-läggningar, marina verkstäder samtbaser,
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Installationernadrivmedelsanläggningar. äroch ofta
gångerkvalificerade självadyrare änmycket och flera

byggnadsanläggningen. anläggningar, fördel t.ex.I en
vårt pågårövervakning luftrum, omfattande freds-av en

drift.

finns i i olikaTruppbefästningar mycket stort antal och
finns fältbefästningar, förmoderna skyddform. Det

värnpjäser befästningaräldre med större elleroch
mindre militärt värde.

viktig uppgift vid förvaltningen befäst-deEn tungaav
markområdenningarna nödvändigaär att bevaka be-att

säkerhets- och skyddszoner.varas som

indelning kategorieri fastigheter för-Denna av som
väsentliga likhetersvarsmakten använder har med den

indelning gjordes i riktlinjer19919244prop. omsom
statliga ombild-för fastighetsförvaltningenden och

ningen propositionenByggnadsstyrelsen. görs näm-Iav
ändamåls-ligen indelning i placeringsfastigheter,en

fastigheter övriga fastigheteroch m.m.

placeringsfastigheter i propositionenbetraktassom
fastighetergenerellt för kontorsända-användbara främst

Ändamålsfastighetermål. är skräddar-byggnader harsom
ändamål liten alternativför sittsytts och har använd-

upplåtsning. universitetFastigheter till och hög-som
på ändamålsfastigheter. övrigaärskolor exempel Gruppen

fastigheter fastigheter utrikesförvalt-förutgörs av
kungliga historiskaningen, fästen,slott, byggnader,

och statyermonument m.m.

på områdetillämpningrimlig försvarsmaktens dennaEn av
indelning hänföra kontor hyresbostäderatt ochkan vara

placeringsfastig-tillvissa byggnaderandraoch gruppen
användningstatliga byggnadsminnen militärheter, utan

återstå-fastigheterövrigatill och den storagruppen
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ändamålsfastigheter.tillfastighetermängdenende

upplåts universitetÄndamålsfastigheter till ochsom
beteckningenpropositioneni underhögskolor samlas

På sätt detutbildningsfastigheter. motsvarande synes
ändamålsfastigheterförsvaretslämpligt benämnaattvara

dåbenämning samlasförsvarsfastigheter. dennaUnderför
tillbåde i ringa är anpassadefastigheter gradsom

sådana ärändamålet, kanslibyggnader, ocht.ex. som
kustartilleribatterier.anpassade, t.ex.starkt

anläggningar försvars-byggnader ochantalEtt stort som
på för-ochfinns ägs statenmarkanvändermakten avsom

Ägande- dispositionsrättendomänverket. ochvaltas av
markområden aktualiseratstill hartill och storadessa

överförsvid Domänverketi med verksamhetensamband att
till aktiebolagsform 199192134.prop.

Domän-förvaltasochägs statenegendomFast avavsom
överlåtas till detvissa undantagmedverket nyaavses

försvars-skydda bl.a.aktiebolaget FörDomän attAB.
åtgärder vidtas görolikaintressenmaktens somavses

även efterförsvarsmaktenanvändasegendomen kanatt av
bolagiseringen.

på anläggningarvilken finnsinnebära markkan attDetta
ikvarblir statensfastighetsbildning ochbryts utgenom

överlåtas till bolaget ochVissa dockbyggnader kanägo.
fråga övnings- ochförsvarsmakten. Isedan hyras omav

överlåtelsefrån till fallskjutfält avgörs fall om
ikvarbli statensskalleller egendomenskall ske om

fåröverlåtsområden till bolagetägo. Beträffande som
på villkor avtalmarknadsmässiga tecknaFörsvarsmakten

nyttjanderätt.gersom

frågaåtgärder ledningarvidtas i ochSärskilda omavses
tillbehör till fastmindre anläggningar utgörvissa som

lagstiftningAvsikten med sak-är medegendom. att ny
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fastig-skilja tilläganderättenrättslig verkan kunna
ifrån fastighetentillhetstillbehör äganderätten

från fastigheten.skiljsövrigt tillbehöretutan att

återkommer kapitelUtredningen i med förslag5 om upp-
fastigheter försvarsmaktendelning statligade somav

Fortifikationsförvaltningendisponerar, för-och som
övriga fastigheter ochi placeringsfastigheter,valtar,

försvarsfastigheter.

fastighetsförvaltningenOrganisation4.4 av

inomrollfördelningenAnpassning till och4.4.1 ansvars-
försvarsmakten

iregeringen denhuvuddragen19919244I prop. anger
ägarföre-organisation äga eller statensskall varasom

frågai fastigheter ägs statenträdare de avsom nuom
myndigheter.Byggnadsstyrelsen m.fl.och förvaltas av

fastig-Innebörden är, nämnts, huvudpartenatt avsom
fastighetskoncerntill ägdheterna överförs statenaven

ingåaktiebolagsform. skall dotter-koncernenIsom ges
placeringsfastigheter, använd-generelltbolag för dvs.

olika förkontorsfastigheter, dotterbolagbara samt
ändamålsfastigheter, fastigheterolika fört.ex.slag av

upplåts till universitet högskolor.ochsom

fastighetsinnehavetstatliga där detFör delarde detav
behålla förvaltningen i myndighetsformär lämpligt att -

myndighetövriga inrättas statligfastigheter en ny-
fastighetsförvaltning.för

diskuteras ägarföreträdarskapetägandet,behöver hurNu
olikaförvaltningen organiseras för de slageller bör av

fastigheter använder.försvarsmaktenm.m. som

fastig-försvarsmakten använderkan konstaterasDet att
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inom kategorierna placeringsfastig-heter alla de tre
försvarsfastigheterändamålsfastigheterheter, och

övriga Diskussionen organisationenfastigheter. kanom
lämpligen indelning.ske dennaefter

framgår statligaägandetAv 19919244 attprop. av
placeringsfastigheter, användbaradvs. främst generellt
kontorsfastigheter, statligatillöverföras denavses

påfastighetskoncernen. finns inteSkäl förfaraatt
något frågai statliga kontorsfastighetersättannat om

används försvarsmakten och ägs staten. Avsom av avnu
ändamålsanpass-kontorsfastigheter ringaägdastaten med

ning inteförsvarsmakten, äranvänds ochsom av som
oupplösligt integrerade i kasernetablissement, börett
således, tillenligt utredningens uppfattning, överföras

statliga fastighetskoncernen.den

militärakan de störstaI sammanhanget noteras att tre
Stockholmsområdet,i nämligenförvaltningsbyggnaderna

Bastionen MSB, gamla MSB-byggnaden ochnya Tre Vapen
från tillöverfördes försvarsmaktenFMV byggnadssty-

juli bil.relsen den 2.1992 prop. 199192l251
påFörsvarsmakten fastigheterna marknadsmäs-hyr sedan

placeringsfastig-siga villkor. Avsikten är att dessa
statliga fastighets-tillheter skall överföras den

koncernen.

Ytterligare användsbyggnader Gemensammam.m. avsom
myndigheter till Försvarsdepartementetm.fl. hörsom

tillöverförastorde komma Byggnadsstyrelsenatt som
följd lokalförsörjningenför ändradesatt ansvaretav

juliden 1 1992.

FortifikationsförvaltninqendirektägerStaten genom
indirekt stiftelsereller antalbolag och ettgenom

Stockholmsområdetbostadsfastigheter i ioch andram.m.
naturligtdelar landet. är avstycknings-Det attav se

låtaplaceringsfastigheterbostäder för-bara ochsom
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Möjligheternai aktiebolagsform.valtningen förske
försvarsanställda bostäderna behöverbl.a. användaatt

påverkasinte härav.

också vissa friliggandedisponerarFörsvarsmakten
förråd i del kanskolor. och verkstäder fallsom en

placeringsfastigheter.betraktas som

statligaFortifikationsförvaltningen förvaltar raden
ringa militär användning.byggnadsminnen eller medutan

på sådana fästningar.är och VarbergsExempel Karlstens
iregeringen det angelägna199192102 uttalarI prop.

förvaltningenfinna lämpligare för dessaatt former av
speciella Regeringens inriktning ärbyggnadsverk. att

tillförvaltningen fastighetsför-skall överföras den
myndighet bildas ivaltande samband medsom avses

ombildning. Utredningen görByggnadsstyrelsens samma
således lämpligtbedömning det är attoch attanser

förvaltningenägarföreträdarskapet och föransvaret av
ringa militärstatliga byggnadsminnen eller medutan

frånanvändning Fortifikationsförvaltningenöverförs
till statliga myndighet fastighetsförvalt-förden nya
ning inrättas.skallsom

återkommerkapitel utredningen preci-I med ett5 mer
klassificeringtill fastigheterförslag deserat av

Fortifikationsförvaltningen förvaltar.

återstår diskuteraDärmed hur ägandet, ägarföre-att
trädarskapet förvaltningen organiseraseller bör för

ändamålsfastigheterstatligt ägda används för-som av
fögsvarsgastig-härdvs. vad kallassvarsmakten, som

förvaltning kan samlat eller uppdelatggggg. Denna
försvarsmaktsmyndigheten,utföras den den stat-av nya

liga fastighetskoncernen, fastighetsförvalt-den nya
ningsmyndigheten särskild myndigheteller för för-en
valtning försvarsfastigheter.av
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imöjligheter diskuteras ochturdessaochVar en av
motivföljande. för valordning i Först berörs dockdet

för ägande ocholika tänkbara verksamhetsformermellan
ifastigheter anförsförvaltning statens prop.somav

19919244.

Verksamhetsform4.4.2

bedrivas medfastighetsförvaltningen skall kunnaFör att
fastighetsförval-effektivitet behöverkontrollerbaren

ansvarsområdesärskilt medtningen organiseras ettsom
Sådanabalansräkningar. förutsätt-resultat- ochegna

bedrivs i aktiebolags-ningar verksamhetenkan skapas om
ocksåmån i myndighetsformen.i väsentligform, men

förvaltning olika stat-Förutsättningarna slagför avav
fråga placerings-liga fastigheter skiftar starkt. I om

villkorkommersiella förfastigheter i huvudsakgäller
försäljningKöp ochägare och brukare lokaler. avav

påfastigheter liksom uthyrning fungerande markna-sker
ändamålsfastigheter liggerdäremot gällerder. När det

egentligen fungerandei saknassakens detdet natur att
fastigheter. Detlokaler ochmarknader för motsvarande

sig marknads-i för har ettutesluter varken att de och
långsiktigtvärde lokalbrukare mot etteller att av-en

få också tillgodoseddatal kan särpräglade behov av
fastighetsföretag. möterkommersiellt Brukarenverkande

då villkor.marknadens

förvaltningenskilda förutsättningarna gör dock attDe
olikaolika fastigheter bör efterslag formasavav

fastigheters särart.

påverkafåiskilda förutsättningarna första handbörDe
skildaavkastnings- äroch Däremot deresultatkraven.

marknadsmässiga förutsättningarna placerings-för resp.
ändamålsfastigheter inte föri sig valoch för avgörande
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förvaltning-myndighetsform föraktiebolagsform ellerav
en.

särskiltorganiserasfastighetsförvaltningen ettNär som
ansvarsområde sittinnebär skall utövadet att staten

iinte andrainflytande beslutägandet och genomgenom
ifår effektivitetenförsammanhang konsekvensersom

erbjuderfastighetsförvaltningen. avseendedettaI
frågaförutsättningar iaktiebolagsformen klara om
ledningensverkställandeägarens, styrelsens och den

inteerbjuderförvaltningen. Myndighetsformenföransvar
itydlighet. skäl förordasmotsvarande dettaAv prop.

bedri-företrädesvisförvaltningen skall19919244 att
olikafastigheter skäli aktiebolagsform. De avsomvas

myndig-itillinte bolag bör förvaltasbör överföras
således intefinnas förSärskilda atthetsform. skäl bör

förvaltningen.välja aktiebolagsformen för

Försvarsmaktsmyndigheten4.4.3

regeringenhar19919244 och 199192102I prop. prop.
förvaltningen anläggningarmark, ochuttalat att av
upplåts skildtill Försvarsmakten skalllokaler varasom

från företrädareVidare sägs rollenbrukandet. att som
måstefastighetsförvaltaren,för ägaren, utvecklas.dvs.

myndigheterna lokalbru-uttalas skallDessutom att vara
sin lokalplanering och lokal-kare med odelat föransvar

bibehållet tekniskaförsörjning för denoch med ansvar
fastighetsförvaltningen.

föreslår regeringen vidare199192102I en nyprop.
organisation innebärför försvarsmakten. bl.a. attDen

marin-inommyndigheterna arméförband,huvudprogrammen
operativ ledning denförband och flygvapenförband samt

försvarsmaktsmyndig-juli tillförs19941 samman en ny
het, benämnd Försvarsmakten.
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två propositioner utgöriregeringen anfört dessaVad
utgångspunkter företrädaviktiga för hur rollerna att

försvarsfastigheterna skallbrukaägaren attresp.
åt.skiljas

möjligt inom försvars-ärövervägt det attharLEMO om
så åtskillnadåstadkomma mellanmaktsmyndigheten klaren

fastigheterrespektiveägare brukarerollerna avsom
nås.fastighetsförvaltningeffektiv kanattm.m. en
påSjälvklart kännetecknendekan del yttre enaven

internhyressystemsärskild samtägarroll, bl.a. egna
åstadkommas. ärDäremotbalansräkningar,ochresultat-

själv-möjligtlogiskt praktiskt attellerdet varken ge
målsättningar fastighetsförvalt-ständiga ekonomiska för

För-inomningen bedrivs Försvarsmaktensden ram.om
mål främjaattverksamhet skall hasvarsmaktens som

Dåuthållighet.krigsduglighet, beredskap ochförbandens
nåmållikvärdigt primärt attinte ochkan den ha ensom

förvaltningsansvaretfastighetsförvaltning.effektiv Om
uttryck för attligger inom Försvarsmakten är det ett

målekonomiskafastighetsförvaltningens skall vara
mål krigsduglighetFörsvarsmaktensunderordnade m.m.om

åstad-möjligtintebedömning attEnligt är detLEMOs
tvåansvarsfördelning detydligtillräckligtkomma omen

ingår i myndigheten För-brukareägare ochrollerna som
ägar-uppgiftenför atttalar attsvarsmakten. Det vara

dispone-fastigheterägdaföreträdare för staten somav
måste organisationligga hosförsvarsmakten enras av

konflikterförsvarsmaktsmyndigheten. Närutanför den nya
fastighetsförvaltninguppstår ocheffektivmellan en

får slutligamåluppfyllelse avväg-denFörsvarsmaktens
regeringen.naturligtningen görashelt av

förär attUppgiften Försvarsmaktens chefför svara
börkrigsduglighet Dettaberedskap.krigsförbandens och

på. ochbör Försvarsmaktensig Däremothan koncentrera
avstå från sig iså långt möjligt attchefdess engagera
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och produktionenta för inom olika stödfunktio-ansvar
frågai På sådanafastighetsförvaltning.t.ex.ner, om

områden förmågabehöver Försvarsmakten främst ha att
identifiera sina behov och att styra verksamheten med

beställningaruppdrag, eller avtal.

Mot denna enligtbakgrund är det, utredningens mening,
lämpligt frågarollenatt ägarföreträdare isom om
fastigheter, ägs disponerasstaten och För-som av av

påsvarsmakten, läggs organisation utanför denen nya
Försvarsmakten. praktiken betyder regeringenI det att
direkt myndighet indirekteller ettgenom en genom
aktiebolag bör ägare till statligade försvars-vara
fastigheterna. möjligheter diskuteras iDessa det
följande.

statliga fastighetskoncernen4.4.4 Den

Försvarsfastigheterna är spridda över hela landet. De
utgörs anläggningarmark, och andra byggnader deav av

skiftandemest Samtidigtslag. finns det verksamhets-
funktionsmässigaoch olikasamband mellan fastigheter.

Antalet byggnads- markobjektoch är mycket stort.

När försvarsfastighet avsiktenanskaffas ären att den
skall användas sinunder hela tekniska ekonomiskaoch
livslängd i försvarsmaktens krigsorganisa-grund- eller
tion. hel fastigheterna ändamåls-En del är kraftigtav
anpassade. frågaBehoven kan Liksomdock ändras. i om

ändamålsfastigheterandra gäller möjligheternaatt att
påkortsiktigt kommersiella grunder med gott resultat

anskaffa försvarsfastigheteroch avyttra knappast är
särskilt framträdande. ärDet dessa omständigheter som
gör direktatt staten oftast är ägare till sina ända-
målsfastigheter. hindrarDetta intedock att anskaff-
ning, förvaltning upplåtelse,och avyttring samt lokalt

beståndet, måste påoch för hela ske effektivtett och
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affärsmässigt sätt.

kasernetablisse-ibyggnaderfråga ochmarkbl.a.I om
aktie-ilåta förvaltningen skeattövervägaskanment

stortemellertid ettattkomplikation ärbolagsform. En
påbelägnaärövningsfältkasernetablissement ochantal

för attupplåtskommunerbörjan sekletimark avavsom
visstför ettKung1.Majt användas an-ellerkronanav

regementsavvecklingar harändamål. medsambandgivet I
fritt avyttrasvårt attför statensigvisatdet vara
återlämnas.måstdeni fall hari delochmarken en

påverkar starktägandetinnebördenOklarheten avom
byggnaderna.ochmarkenvärdet av

råder innebördenKasernområden, oklarhet avdär om
överlåtas tillknappastkantill marken,äganderätten

ikvarbli statensbehöverdeaktiebolag, utanett
överlåtelse inte heltkaneventuellViddirekta ägo. en

skulle kunnaenskilda fallet upp-i detuteslutas att
attupplåtelsens medgerformdiskussion enskomma om

dettaaktiebolag, äventill ett ommarkenöverförstaten
staten.ägs av

ledig-överförfogaaktiebolag attför ettMöjligheterna
också begränsasdel falli avkanblivna byggnader en

myndig-iFörvaltninginhängnader.säkerhetsskäl och av
naturligt.då sigtekanhetsform mer

be-antal tungastortganskadisponerar ettFörsvaret
truppbefästningar.antalstortmycketfästningar och ett

skildaärbefästningarna, avdegäller tunga somNär det
ägasskulledessaframstår främmande attdetslag, som

bolaget.ägaskulleaktiebolag, statenävenett omav
inkl. mark kom-sådana anläggningarattkan noterasDet

närdirekta ägokvarbli i statensavskiljas ochattmer
truppbefästning-gällerbolagiseras. När detDomänverket

påsådana markliggermöjligt attdockbör det varaar
ägande-särskilt närdirekt,änandra statenägs avsom
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påtillbehöret, anläggningen,till till-rätten dvs. ett
frånsärskiljas ägandet tillfredsställande sätt kan

marken.

investeringar befästningari inteoch med börI att m.m.
ingå lånefinansi-i kapitalkostnadermedett system och
ering, finns skälknappast heller att lägga ägandet och

påförvaltandet justbolag kännetecknasett attsom av
sådant ekonomisktett förfarande används.

Försvarsmaktens intressen i anslutning till plan- och
ibygglagen översikts-198710, t.ex. samband med

detaljplanerplaner, och bygglov, behöver bevakas.
Syftet är tillnärmast att att andra parters mark-se

försvåraranvändning inte onödigtvis för försvaret att
fredstidagenomföra krigstidaden och verksamheten.

underlättas fastighetsägarenDetta och brukaren utgörom
dådelar intern samordningstaten. kan görasEnav av

olika intressen. intestatens är likaDetta lätt att
åstadkomma påligger aktiebolagägandet ochettom
brukaren myndighet.är Försvarsmakten har dock,en

fastighetsägareoavsett den är inte, alltidellerom
frågarätt försvarsintressen iatt bevaka markanvänd-om

ning, inte sig vidhar rätt besvära intressekon-attmen
flikter dåvid överklagande olikautom lov slagav av

Överbefälhavarenbesvärsrätten särskilt angiven.för är

Åtskilligt i försvarets fredstida verksamhet kräver
tillstånd enligt miljöskyddslagen 1969387.

tillståndsärendenHanteringen avseende t.ex.av
flottiljflygplatser skjutfältoch underlättas ägareom

miljöfarligautövar denoch den verksamheten utgörsom
dåinterndelar överenskommelsestaten. En kanav

lämplig uppgiftsfördelningträffas när det gällerom en
påtill liggeratt ta statens rätt. ägandetOm ettvara

aktiebolag, är ägare skilda juridiskaoch brukare
Även naturligtvisdetta hanterligärpersoner. om en

situation inte ovanligden är i näringslivet blir- -
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någotadministrativt och formelltden dock mer
besvärande.

vid försvarsfastighet,Huruvida störreverksamhet en
flygflottilj, fortsätta eller upphöraskallt.ex. en

iavgörs regel statsmakterna.ytterst Om en av-av
avyttringveckling verksamhet skall ske kan avav en

till pris ellerfastigheter över-komma ske ettatt som
realisationsvinstunderstiger det bokförda värdet. En

frågasåledesrealisationsförlust uppkomma.eller kan I
frågaändamålsspecifika fastigheter det här ärde om,om

framstår rimligt bolag ensamtknappast att ettdet som
såiRisken fall attstortar dessa konsekvenser. vore

få utform-för brukarenhyresavtalen skulle ogynnsamen
på lämpligtning. sättMöjligheterna är bättre att

realisationsvinster-oförutsebarahantera ochstora
myndighetsform.förvaltningen iskerförlusterresp. om

kapitelvidare iberörsDetta 6.

statligaSammanfattningsvis desägas att mg; attkan
ändamålsfastigheter disponeras försvarsmaktenavsom -

aktiebolagförsvarsfastigheter bör förvaltas ettav-
statlig myndighetförvaltasoch för de böratt av en

till förinnebörden äganderätten markentalar att av
övningsområdenåtskilliga kasernetablissement äroch

krigsorganisationensVidare gälleroklar. att vapen-
ägasradarstationer börbefästningar knappastoch m.m.

affärs-aktiebolag.privat rättsubjekt ett Deett somav
förvaltningaktivmöjligheter öppnas avsom av en

såkasernetablissement stora attär heller knappastm.m.
i rim-utnyttjasför kunnaförutsätter bolagsform attde

tillutsträckning. Förutsättningarnalig att ta vara
intressen i byggsammanhangmark- ochförsvarsmaktens

ocksåfrämjas utgör delarägare och brukare avom
ocksåMöjligheterna bättre hantera storaär attstaten.

förvaltningenrealisationsvinster- förluster omresp.
mening därföri myndighetsform. Enligt börsker LEMOs
myndighetsform.iförvaltningen fastigheterna skeav
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förvaltningen försvarsfastigheterna iOm skall skeav
tvåmyndighetsform finns möjligheter. ibehandlasDessa

följande.det

statliga förvaltningsmyndigheten4.4.5 Den

föreslåsstatliga myndigheten iDen nya som prop.
fastigheter olika19919244 skall förvalta skälsom av

inte lämpliga iär aktiebolagsform.att förvalta

föregående,Mot bakgrund ivad anförts det före-av som
definitionsmässigtfaller det nästan förvalt-attsom

ningen statliga försvarsfastigheter lämpligen börav
åtuppdras förvaltningsmyndigheten. Härtillden nya

kommer myndigheten enligt propositionendenatt nya
vissa civila anläggningar särskiltskall förvalta med

hög vilka integrad ärsekretess och säkerhetsskydd,av
olika vissa militära anläggningar.

myndigheten försvarsfastigheter-ävenOm skulle förvalta
såbliuppgifter sannoliktskulle dess och verksamhetna

hållamöjligheter finnasomfattande att goda skulle att
fråga inomi olika specialitetermycket god kompetens om

juridisk ekonomisk förvaltning fastig-och statensav
heter.

också låtafinnsSkäl emellertid mot att den för-nya
frågavaltningsmyndigheten iägarföreträdarevara om

statliga försvarsfastigheter. samtidigtskäl utgörDessa
påmotiv uppgiften särskildför lägga förvalt-att en

ningsmyndighet försvarsfastigheterför och utvecklas
i följande avsnitt.därför
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förvaltningsmyndighetsärskild4.4.6 En

ändåsärpräglade harFörsvarsfastigheterna är ofta men
funktioner till-många Likartadeegenskaper gemensamma.

på många och system-verksamhets-platser ochgodoses
ocholika byggnadernamässiga finns mellan desamband

såledesmarkområdena. inte brukarenendastärDet som
fråga viss mening ganskaietthär ärgör att det om

fastighetsbestånd.homogent

ocksåFastighetsbeståndets stortomfattning mycketär
fastighetsbolag förvaltar.privatajämfört med vad

försvarsfastigheternaförvaltningenUnderlaget för av
tillräckligt för attbli fulltdärför bedömaskan en
organisation kunnalivskraftig skallkompetensmässigt

påbildas denna grundval.

på speciell kund-inriktasatt verksamhetenGenom en
ocksåfinns för-behovdvs. försvarsmaktens,grupps,

påutvecklasutsättningar särskild kankompetensatt
område.detta

förvaltningsmyndigheten torde kunnasärskildaDen
frånpåräkna andrauppdragbegränsad volymendast en

omständighetorganisationer Försvarsmakten.än Denna -
visstkompetensprofilen gör att ettsärskildaoch den -

beroendeförhållande myndigheten ochmellanuppkommakan
tillsin leda attkan dettaFörsvarsmakten. turI en

affärsmässigttillräckligtrisk uppkommer för att ett
upprätthållasförhållande ochinte mellan kundkan

emellertid bl.a.motverkasRisken bör kunnaleverantör.
tydligförvaltningsorganisationenatt ges engenom

affärsmässigtmålsättning tvingar tillekonomisk ettsom
förvaltningsmyndigheten skallsärskildaagerande. Den

tillhandahållapå Försvarsmakteninte ha ensamrätt att
fastighetstjänster.

frågabyggherrefunktionen i försvars-Förvaltning och om
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fastigheterna omfattning.har Verksamheten skallstor
också bedrivas förutsättningar.under görDetta attnya
ledningen organisationenför den förvaltande behöver

åtägnakunna odelad uppmärksamhet verksamhetenatt ge
åtlämpliga former, utveckla väl fungerande rela-att

åttioner Försvarsmaktenmed bl.a. och hantera sak-att
frågorna. förvaltningen försvarsfastigheter skulleOm av
ingå i statliga förvaltningsmyndighetensden nya upp-

ocksågifter, är inte troligt ledningendet därför att
åttillräckligskulle kunna ägna förvalt-uppmärksamhet

månganingen i i övrigtden fall särpräglade egendomav
förvaltningsmyndighetenden för.skallsom nya svara

Förvaltningen kulturobjektbetydelsefulla skulleav
därmed kunna eftersättas.

försvarsfastigheter organisationförvaltasOm somav en
också bestånd fastigheterförvaltar andraett stort av
kan diskussion fördelasuppkomma hur kostnadernaen om

två bestånden.mellan de

Regeringen föreslagit förvaltningsmyn-har att den nya
Stockholmsområdet.digheten lokaliseras tillbör När det

däremot försvarsfastigheter,gäller förvaltningen ärav
utgå frånnaturligt idet att att den framdeles stor

utsträckning kommer utföras personalatt rekry-av som
från Fortifikationsförvaltningenteras i Eskilstuna.

Eftersom det knappast är aktuellt att flytta denna verk-
sammanhållentillbaka till isamhet Stockholm, skulle en

myndighet uppgifter likartadekräver kompetenser ut-som
på tvåföras ratio-platser. knappastDetta skulle vara

nellt.

fåförvaltningen försvarsfastigheternaFör att skallav
tydlig identitet nödvändigt tydligaär det eko-atten

mål fråganomiska i soliditet, räntabilitet och ut-om
delning på förvaltningen försvarsfastig-kan ställas av

nås ocksåheterna. De resultat behöver kunnasom noga
följas. förvaltnings-särskildDetta underlättas om en
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förvaltningsuppgift.myndighet endast dennaanförtros
dålednings prestationer kan avläsasstyrelses ochDess

i resultat- och balans-väl avgränsade verksamhetensden
räkningar.

Enligt mening övervägande skäl för atttalarLEMOs en
till uppgiftmyndighet bildassärskild har att varasom

frågai försvars-ägdaägarföreträdare statenavom
fastigheter.

Organisatorisk skiss4.4.7

följandeledning över-vad anförts, kanMed av som nu
lokalförsörjningsiktliga bild ochöver hurtecknas

frågaifastighetsförvaltning organiseras statenskan om
försvarsfastigheter.

fråga sådanÄgarföreträdare statligi ochmarkom
statliga disponeras Försvarsmakten ochbyggnader, som av

särskildförsvarsfastigheter, börutgör vara ensom
förvaltningsmyndighet tillhör Försvarsdepartemen-som

ekonomiskatydligabör statsmakternaFör dennatet. ange
målsättningar. Organisationen affärs-skall arbeta under

Ägarföreträdaren införmässiga former. rege-ansvarar
teknisk fastighets-juridisk, ekonomiskringen för och

förvaltning.

anläggningar skallbyggnader ochNär behov lokaler,av
tillbyggnadtillgodoses är detellermed ny-, om-

så möjligti gradägarförträdaren högangeläget att som
upphandling iolika tjänster konkurrens.anskaffar genom

mindreinte eller byggnadsarbe-gäller endast störreDet
byggadministrativaolikaprojektering ochäventen utan

nödvändigtuppgifter. är ägaren harDäremot det att egna
upphandlingprojektledningklara ochför attresurser

byggherre.kompetentsamt att vara
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sammanhållnaNär den försvarsmaktsmyndighetennya,
bildas skall för lokalförsörjningsplaneringansvaret och
lokalhållning påför viladen verksamhetenegna orga-
nisationen.

lokalhållare lokalförsörjningenEn för att skeransvarar
på ekonomiskt riktigt Häri liggerett sätt. bl.a. att

livslängd,lokalernas kvalitet, utrymmesstandard och
skyddsnivå Lokalhålla-i enskildadet lämplig.fallet är

ocksåomfattar lokalernaatt mot derens ansvar svarar
krav gäller för vilkenden verksamhet för ärdesom av-

alltså lokalhållarensedda. ärDet beslutarsom om
ekonomi i lokalförsörjningen.standard och

Försvarsmakten behöver behovsutredningarför attansvara
långsiktiga ocksåoch studier görs. Försvarsmakten skall

ställning tillta tillgodosesbehovet skallom genom
omdisponering, nytillskottombyggnad eller lokaler.av

också viktigtärDet Försvarsmaktenatt kan närange
intelokaler ilängre behövs verksamheten.

årsDet kan konstateras regeringen iatt plane-1992
ringsanvisningar till myndigheterna inom totalförsvaret

Överbefälhavarenföreskrivit att skall lämna lokal-en
försörjningsplan omfattande huvudprogrammen för1 4-
programplaneperioden.

åt,och med ägandet skiljsI att och brukandet är det
ofrånkomligt inte hänvisadFörsvarsmaktenatt skall vara
till fåorganisationbestämd sittför att lokalbehoven
tillgodosett. betyder FörsvarsmaktenDet att hyragenom

upplåtelseformeller arrende eller skall kunnaannan
tillgång frånsig till olikaskaffa mark och lokaler

leverantörer. Däremot skall Försvarsmakten inte anskaffa
lokaler köp mark och byggnader ellergenom egna av genom

låta någonsjälvatt uppföra byggnader betydelse.av

på nivåFörsvarsmakten behövsInom central och lokal
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relatio-Ekonomiskafastighetsekonomisk kompetens.viss
upplåtare ochlokalerolikamedfinnas avattkommerner

underhålls-drift- ochförentreprenörermedmark samt
vidare ettbehöverLokalkostnadernauppgifter. genom

på verkligadepå fördelaslämpligt sätthyressystem
Ettkrigsförbandscheferna.ytterstlokalbrukarna,

behövsinformationssystemekonomiskt somsammanhängande
verksamhet.stöd för denna

fastig-fastighetsförvaltningen omfattartekniskaDen
fastighetsunderhåll. Driften omfattarhetsdrift och

samtoch eltillhandahållande värme, vattent.ex.av
Fastighetsunderhålldriftpersonal.arbetsinsatser av

verksam-reparationer ochbestår mindrelöpandedels av
periodiskaomfattandehetsanpassningar, dels merav

tekniskabibehålla byggnadernasbyggnadsåtgärder för att
ekonomiska värde.funktion och

påytterstförvaltningen vilartekniskaför denAnsvaret
mångai fallpraktiska skäl kan detägarföreträdaren. Av

avtalar attbrukarenlämpligt ägaren ochattvara
driftåtagande förattbestämtgörbrukaren ett svara

fårdärmedunderhåll fastigheterna ochlöpande enoch av
uttalasmån 19919244i hyra. Imotsvarande lägre prop.

bibe-skallockså lokalbrukareFörsvarsmaktenatt som
fastighetsförvaltningen.tekniskahålla för denansvaret

underhållet avgörandepå ärperiodiskaKvaliteten det av
behålla sitt värdefastigheterna skallbetydelse för att

nödvändigt ägarenattfunktionsduglighet. ärDetoch
underhåll.finansierar dettaochkontrollerarplanerar,

påbrukarenuteslutetinte attDäremot bör det vara
ävensärskilt verkställervarje falliägarenuppdrag av

fråga direktavskrivna befäst-underhåll.periodiskt I om
avtal kunnaningar bör brukaren merges engenomm.m.

olikasamordninglångtgående goduppgift. Därmed kan av
åstadkommas.underhållsåtgärder
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ingårjuridiska fastighetsförvaltningenden enligtI att
Ägarenolika till vissalagar ta rätt.statens harvara

rättigheter skyldigheter enligtoch t.ex. plan- och
hushållningbygglagen, lagen med naturresurser,om

Ävenmiljöskyddslagen miljöskadelagenoch 1986225.
fastighetenden använder sinför verksamhet harsom

vissa rättigheter skyldigheter. naturligtoch ärDet att
får långtgåendeFörsvarsmakten i praktikenbrukaresom

möjligheter sittatt för tillhandlande och tasvara
sina intressen i anslutning till försvarsfastig-devara

utgångspunktheter den använder. iMed gällande lag-
stiftning bör därför lämpligavtal träffas om en

frågaarbetsfördelning i bevakningenhur statensom av
intressen bör fördelas förvaltningsmyndighetenmellan

försvarsmaktsmyndigheten.och

När juridiskafrämst ekonomiskadet och förvaltarskapet
ändamålsfastigheterför försvarets särskildutövas av en

myndighet, innebär i regeringen,det dettaatt avseende
än Försvarsmaktens definerashögkvarter,snarare som

ocksåkoncernledning. regeringenbetyderDet att kan
målknyta särskilda företrädesvis ekonomiska till- -

förvaltningen försvarsfastigheterna. betyderDetav
vidare konflikteratt effektiv fastighetsförvalt-mellan
ning fåroch Försvarsmaktens krigsduglighet avgöras av
regeringen.

återkommerUtredningen i kapitel detaljerademed8 mer
förslag i organisationsfrågorna.

slutsatser4.5

Övervägandena kapitalkostnader tillämpashur bör ochom
organisationenhur förvaltningen statligaom av av

fastigheter disponerarförsvaret bör utformas harsom
till följandelett LEMO allmänna slutsatser.
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fastigheter utanförvissaKontorsfastigheter andraoch
användsochkasernetablissement ägs staten avsomsom av

placeringsfastigheter.bör utgöraFörsvarsmakten anses
statligaÄgandet sådana till denbör överförasav

i Bostäderaktiebolagsform.fastighetskoncernen som
i aktiebolagsform.fastigheter bör förvaltasutgör egna

militärringabyggnadsminnenStatliga eller medutan
tillöverförasfästningar, böranvändning, äldret.ex.

fastig-myndigheten förstatligaförvaltning i den nya
hetsförvaltning.

Återstående disponerasfastigheterägdastaten avsomav
Över-försvarsfastigheter.bör benämnasförsvarsmakten

direktskall ägastalar för devägande skäl att av
myndig-iförvaltningen bördem skeoch attstaten av

tillmyndighet Försvars-särskild hörhetsform. En som
ägar-uppgiftinrättas attbör meddepartementet vara

fråga fastigheter.i dessaföreträdare om

regeringeninförMyndighetens uppgift bör att svaravara
förvaltningteknisk stat-juridisk, ekonomisk ochför av

bygg-liga försvarsfastigheter kompetentattsamt vara
börbyggproduktion. Myndighetens verksamhetvidherre

frågaiförutsättningaraffärsmässigabedrivas under om
objektKvalificerade skallfinansiering och hyror.bl.a.

Projektering,projektledas. bygg-ochkunna upphandlas
myndighetenböradministration byggnadsarbetenoch upp-

tydligaböri statsmakternakonkurrens.handla ange
frågamålsättningar i soliditet, ränta-ekonomiska om

utdelning.bilitet och

lokalhållare för denFörsvarsmakten börDen varanya
sin lokalför-och förverksamheten egenegna svara

sörjningsplanering.

förutsättningarenligt vissaFörsvarsmakten bör genom
upplåtelseform kunnaeller arrende ellerhyra annan
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tillgång frånskaffa sig till olikamark och lokaler
således inteleverantörer tilloch hänvisad denvara

särskilda förvaltningsmyndigheten .

tekniska förvaltningen, iDen driftförsta hand och
underhålllöpande byggnader enligtoch mark, börav

avtal med ägarföreträdaren utföras lokalbrukarna.av
ikan regiDen utföras hjälpeller med entre-egen av

prenörer.

Brukarens tekniskalokala ekonomiska förvaltningoch av
mark och byggnader bör organiserad särskiltettvara som
resultatområde vid olika fredsförband.

Ägarföreträdarens investeringar i mark och byggnader som
disponerasskall för främst grundorganisationen bör

finansieras lånavskrivningar,med kapitaloch som
frigörs fastighetstillgångar.försäljning andragenom av
Däremot investeringarbör i främst befästningar och

iflygbaser även fortsättningen direktavskrivas ochm.m.
finansieras med anslagsmedel.

markområden upplåtasstaten ägdaAv och börbyggnader
till Försvarsmakten innefattarhyramot ersätt-en som
ning för kapitalkostnader, avskrivningdvs. ränta och

investeringen,för samt beräknade peri-kostnader för
odiskt underhåll. För bevaraatt förmögenhetsmassan

årligbehöver på tillgångarnasavskrivning beräknas
nuanskaffningsvärde. Införandet kapitalkostnaderav

förhållandeskall ineutralt till militäradenvara
utgiftsramen.

Försvarsmakten bör internhyressystemInom användas ett
binder organisationen.hela Internhyrorna börsom samman

underhållskostnaderutöver drift- och för lokaler m.m.
innehållaäven kostnadskomponent är ett uttrycken som

kapitaltillgång anspråk.för iatt tasen
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tillproduktionsuppdragenmedföljerdeI resurser som
ingåså långt möjligtfl. börkrigsförbandschefer m.

nå godattFörlokalerutnyttjandeförmedel m.m.av
enligt vissaproduktionsansvarigastyreffekt bör de

för lokalerhyrainte betalaförutsättningar behöva m.m.
utnyttja.inteväljer attdesom

Försvarsmakt-råder mellansambandOtvivelaktigt starka
tillgångar ikrigsåväl och dei fredverksamhet somens

används.anläggningar och markbyggnader,form somav
Överbefäl-tillmotivviktigt attvaritharDetta ett

förvaltningen ochbyggnaderönskat an-havaren att av
till verksamheten.direkt knutenläggningar skall vara

i fort-ävenförhållandet brukandetochägandetattDet
åt, Försvarsmaktenskiljas och attsättningen skall

på hyresbasis, ochbehöverdisponera lokalerskall m.m.
smidigtpåverka möjligheternafår attinte ogynnsamt an-

anläggningar markochbyggnader,dispositionen avpassa
Ägarföreträda-krig.krisi ochfred,till behovändrade

utgångspunkt idärför medbörFörsvarsmaktenochren -
två myndig-för deinstruktionsenliga uppgifternade

fördel-överensi huvudavtal kommaettheterna enom-
båda intresse.tillgodoser partersuppgifterning somav
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FÖRSLAG5 KLASSIFICERING AV FASTIGHETEROM

avsnitt olika statliga fastig-beskrevsI de slag4.3 av
Fastighetsbeståndetheter försvarsmakten använder.som

indelades i placeringsfastigheter, statliga byggnads-
minnen ringa militärtutan eller med värde försvars-och
fastigheter. klassificeringenkapiteldettaI behandlas

Fortifika-de fastigheterstaten ägda därav av m.m.
tionsförvaltningen i fastighetsregistret är antecknad

myndighet.förvaltandesom

För klassificera fastigheterna själv-att kunna är det
fallet nödvändigt objekt identifierasatt dessa kan och
finns vid Fortifikationsför-förtecknade. kontakt med
valtningen register fastig-erfor verkets överLEMO att
heter ofullständiga. anledning hemställdeMed häravvar

åtregeringen Fortifikationsför-LEMO att skulle uppdra
valtningen registrenatt över och komplettera överse
fastigheter Regeringen i aprillämnadeoch byggnader.

sådant Fortifikationsförvaltning-till1992 ett uppdrag
översynen anvisningarenligtskulle göras LEMOen. som

lämnar.

har anvisningarLEMO under hand lämnat med grunder för
klassificering ifastigheterna de kompletteradeav
registren. anvisningarSyftet varitmed dessa har att ur

beståndet sådanasamlade urskilja objektdet kunna som
placeringsfastigheter respektive statligabör utgörvara

byggnadsminnen ringa militärtellerutan med värde.
Återstoden därefterskall kunna sägas försvars-vara

ändamålsfastigheter, försvarsfastigheter.maktens dvs.

försvarsfastigheter tidigaredel äldre är,En som
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byggnadsminnen,statligaklassificeradenämnts, mensom
Såändå tämligen rationellt i verksamheten.användaskan

försvarsfastig-länge detta gäller bör de betraktas som
heter.

Fortifikationsförvaltningen till överlämnathar LEMO en
placeringsfastigheter.presumtivaförteckning över

gjortVidare Fortifikationsförvaltningen kate-har en
byggnadsminnengoriindelning statliga verketdeav

förvaltar.

frånförteckningar prövats de experterharDessa av
Överbefälhavaren Fortifikationsförvaltningen ioch som
fastighetsfrågor igjortsbiträder Prövningen harLEMO.
samråd Organisationskommittén för Byggnadsstyrelsensmed
ombildning.

vilkaVid prövningen särskilt delshar beaktats presum-
tiva placeringsfastigheter ägasfördel kanmed avsom

aktiebolagsform,statliga fastighetskoncernen i delsden
militärtvilka byggnadsminnenförsvarsmaktens utanav

statligadenvärde med fördel kan förvaltas av nyasom
myndigheten fastighetsförvaltning. Prövningen harför

uppfattningtill ilett de allra flesta fallen gemensam
fastigheter placerings-vilka bör utgöraom som anses

fastigheter respektive vilka byggnads-försvaretsom av
minnen till myndigheten förbör överlämnas den nyasom
fastighetsförvaltning. Prövningen emellertidär ännu

Några objektinte behöver övervägasavslutad.helt
ytterligare. ske septemberDetta under 1992.avses

genomgång varit tillräckliggjorts har för attDen som
påfå uppfattning omfattningen detskall godLEMO omen

byggnadsbestånd Fortifikationsförvaltningen för när-där
över-börvarande är antecknad förvaltare ochsom som

respektivestatliga fastighetsbolagettillföras det
fastighetsförvalt-till statliga myndighetenden förnya

också finnsuppfattningning. betyder att godDet en om



83

vilka fastigheter, där Fortifikationsförvaltningen är
antecknad förvaltare, bör betraktas s.k.som som som
försvarsfastigheter och förvaltasframdeles sär-av en
skild organisation.

hittills gjorda bedömningen innebärDen att som
placeringsfastigheter preliminärt klassificerasbör
bl.a. Solvallaområdeti iBagartorp solna, Sundbyberg,
Näsby islott Täby, inkl. if.d. stallarK 1 Stockholm,
Fredrikshovs i Militärhögskolanslott Stockholm, i

förrådsbyggnaderStockholm, stabs- och i Vaxholm,
stabsbyggnader i iKarlskrona, Göteborg,Lv 6m.m.
förvaltningsbyggnad i Eskilstuna, i Kristianstad,A 3
milostabsbyggnader Östersund.i Skövde och

statliga byggnadsminnen militärtSom värdeutan bör
preliminärt klassificeras Marinmuseumbl.a. och
Amiralitetskyrkan i Karlskrona, delar Karlsborgsav
fästning, fästning,Varbergs Fredriksbergs fästning i

kungsgård ÄlvsborgsVärmdö, iklostersRoma Gotland, Nya
påfästning ioch byggnader Känsö GöteborgStora samt

Karlstens fästning i Kungälv.

Riksdagen 199192FiU8, rskr. har förutsatt107 att
frågor rörande uthyrningsbostäderförsvarets behandlas

LEMO.av

bostäder FortifikationsförvaltningenDe förvaltarsom
enligtbör mening i principLEMOs betraktas pla-som

ceringsfastigheter i aktiebolags-och därmed förvaltas
form. Beträffande ett stort antal dessa bostäderav
gäller emellertid inte fastigheteratt de utgör ochegna

inteheller avstyckning fastighetsbildningoch kangenom
Ãgarföreträdare fråga sådanabli idetta. bostäderom

får idärför även fortsättningen myndighetdenvara som
är antecknad förvaltare marken. Detsom av synes
emellertid lämpligt praktiskadelatt stor devara en av
förvaltningsuppgifterna, bl.a. kontakterna med hyres-
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överlämnasägarföreträdarenden formellegästerna, av
övrigaförvaltarochaktiebolag ägertill det som

bostäder.försvaretsfastigheter som rymmer

särskildiregeringen atterfaritEnligt vad LEMO avser
tjänste-statligafrågorlåta vissaordning utreda om

bostäder.

preliminärtdärmedelimineringsprocess harGenom en
förvaltasbörframdelesidentifierats fastigheterde som

Försvarsdeparte-tillhörsärskild myndighet somav en
mentet.

underavslutatsharfastigheterklassificeringenNär av
tillframställninggöra rege-hösten LEMO1992 enavser

fördelasbörägarföreträdarskapetringen hur m.m.om
organisationer.olikamellan

omständigheterattbörordningens skull betonasFör nya
omstruk-i medsambandöverväganden, t.ex.förnyadeoch
följdochverksamhetFörsvarsmaktens avturering somav

fastigheter efterutnyttjandeeffektivare m.m.,ett av
framtideniförvaltningsansvaretattmedförahand kan

fastigheter.ytterligareförändras förbör
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vännmuucFÖRSLAG ons

byggnadsminnenstatligaplaceringsfastigheter ochNär
återstår försvarsmaktensavskiljtsmilitärt värdeutan

ärförsvarsfastigheter. Detändamålsfastigheter, dvs.
åsättas förvärdenbehöveri sammanhangdettadessa som

förvalt-tillgångar särskildai deninatt kunna tas som
Organisationskommitténbalansräkning.ningsmyndighetens

värderingombesörjerombildningByggnadsstyrelsensför
fastighetskoncernentillöverförsfastigheterde somav

förvaltningsmyndigheten.och den nya

aktuali-ändamålsfastigheterbefintligavärderingEn av
Detpraktiska problem.teoretiska ochbetydandeserar

inte kanförsvarsfastigheternai attligger natursaken
sannolikameningeni mestdetåsättas marknadsvärdeett

finns heltfallflestaförsäljning. devid Ipriset en
begag-för ellermarknadinte fungerandeenkelt nyaen

fastigheterslag.fastigheter Dessadetta gernade av
några avdragefterinte hyrorhellernärvarandeför som

driftsnettos.k.ettdriftskostnader somför genererar
nuvärde.kapitaliseras till ettkan

med ut-försvarsfastigheterna bör skevärderingen av
fånämligen attvärderingen,gångspunkt i ensyftet med

skallFörsvarsmaktenberäkning hyrordeförgrund av
på förvaltarenavkastningskravför attochbetala ange

ärfå lämpliga styreffekterfastigheterna. För attav
produktions-aktuellalämpligt speglaratt hyrornadet

Avkastningskravetbyggnader.för motsvarandekostnader
sådant finansieringskostna-på attbörförvaltaren vara

avskrivningarinvesteringen medtäcks och attderna
Härtill kanlivslängd.återvinns fastigheternasunder
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såavskrivningarna skall attläggas storaatt vara
igörasprisläge skallreinvesteringar i kunnahögreett

tillgångarnassådan realaomfattning samladedeatt
värde bevaras.

köps förellernyproducerasbyggnaderNär det gäller som
naturligt betraktasatt dessaförsvarsmakten är det som

anläggningstillgångar tillinitialt värderasoch an-
skaffningskostnaden.

framstår produktionskostnadernabakgrundMot denna som
befintligavärderingenlämplig ochförgrund ny-aven

tillkommande byggnader.

befästningardocktidigare börhar angettsSom m.m.
iinte dettadirektavskrivas därför värderasbehöveroch

sammanhang.

isituationen Mark harärNär det gäller mark annan.en
alternativanvändningsvärde fungerandeochregel ett en

finnsfinns Skälför slag mark.marknad de flesta av
till uppskattat marknads-därför värdera ettatt marken

värde.

försvarsfastigheterbefintligainnebärVad attsagtsnu
till historiskaprincipi bör värderasbyggnader pro-

avskrivningarduktionskostnader, med ochreducerade om-
prisläge. Fastigheterna börtill upptasräknade dagens

tillgångsvärdesådant särskilda fastig-itill denett
balansräkningmyndighetens när dennahetsförvaltande

så långt möjligt värderasbildas. däremot börMarken
initalt tilli balansräkningen marknads-upptasoch

värdet.

principiella ävengrunder behöverNär dessa angetts
praktiska förutsättningar värderingenför beaktas.

objekt skall värderas är mycket stort. DetAntalet som
sig Byggnaderna harrör byggnader18 000om ca m.m.
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lång tidsperiodanskaffats medoch byggts underom en
Detaljeradetyngdpunkt under och talen.1910- 1940-

funnitsuppgifter objektäldre saknas även deochom om
varit orimligt arbetsuppgifthade det attstoren

återanskaffningsvärdet.beräknanoggrant

utgångs-angivna principiella inriktningenMed den som
måste påvärderingenpunkt byggnaderna genomföras ettav

utifrån något såpraktiskt informationsätt den ärsom
när tillgänglig.lätt

åt Forti-hemställde regeringen uppdraLEMO att skulle
fikationsförvaltningen värderinggenomföra deatt aven
fastigheter Regeringen lämna-verket förvaltar.m.m. som

sådanti april Fortifikations-de tillett uppdrag1992
förvaltningen. Värderingen anvis-enligtskulle göras
ningar lämnar.LEMOsom

anvisningarhar under hand lämnat förLEMO med grunder
värderingen. innebärkorthet dessa att byggnadernaI

återanskaffningskostnadtill i prislägeskall värderas
februari ursprungligGrundval härför är anskaff-1992.
ningskostnad kompletterad förmed nedlagda kostnader om-

tillbyggnader värdehöjande förbättring.och samt Av-
år.skrivning jämt Ursprunglig in-görasskall över 30

vestering gjorda investeringaroch skall räknassenare
lämpligt index.medupp

påBefästningar inklusive anordningar flygfält och
åsättas någotövnings- skjutfält inteoch skall

byggnadsvärde.

Mark värderasskall metod.med marknadsbaseraden

Fortifikationsförvaltningen tillhar överlämnatLEMO
värdering i angivnaenligtresultatet huvudsakav en

grunder.
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antaletföljd i storaTill brister underlaget och detav
värderingenvidFortifikationsförvaltningenobjekt har

förenklingar. Dessagörabyggnader behövt ett parav
ärviktigastei tiden före Dengäller första hand 1982.

investering-värdehöjandetillbyggnader samtatt ochom-
inte kunnatanskaffningen harursprungligaefter denar

indexuppräk-avskrivastidsdateras inte ellerdärmedoch
ingår nominellasitttill medfram utan1982 an-nas

byggnadförskaffningsvärde i värdetberäknadedet resp.
återstå-förväntadedenhärav är attkonsekvens1982. En

preciseras.intelivslängden kanför byggnadende en
tilläggsin-Från livslängden för denna typhar1982 av

år tillvesteringar hänsyn grund-till utansatts 30
återstående livslängd.investeringens förväntade

förenklingenbedömning avseendeEnligt lederLEMOs
någottilläggsinvesteringar till värdetattföre 1982

årliga varitprisstegringarnaunderskattas eftersom de
långaårliga avskrivningsprocenten.högre än den Den

tilläggsinvesteringaravskrivningstiden efter 1982för
någotinnebär sannolikt överskattas.värdetdäremot att

utgångNågot inteavskrivningstidensvidrestvärde har
Huruvida innebär över- eller under-förutsatts. detta en

svårtskattning bedöma.värdet är attav

framkommit vid användningenRimligheten i värdende som
vidvärderingsmetodenbeskrivna prövasden kan enav

jämförelse nyanskaffamed vad det skulle kosta att
Fortifikationsförvaltningen harmotsvarande byggnader.

nyanskaffningskostnader förberäknat för byggnader tre
värderingenmilj.arméförband tillstora kr.0891ca

påangivna framtill värdemed metoder leder ett ca
såledesmilj. befintliga habyggnadernakr.907 De anses

% byggnader för mot-lägre värde än nyanskaffade20ca
framstårändamål. rimligtsvarande resultatDetta som

ofrånkomligentillhänsynmed lokaleratt nya m.m.
erbjuder viss förbättrad standard.
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Rimligheten i även prövatsde beräknade värdena har
tillobjekt föratt de för antal lagts grundettgenom

hyresberäkning enligt viss hyresmodell. Denen en
jämförtsframkomna hyran därefter med bedömdhar en

på erhållits ärmarknadshyra resultat attorten. Det som
många lågi iförhyran äldre fall ärbyggnader mycket

förhållande till nyligenmarknadshyran, medan hyran för
mångaianskaffade eller fallrenoverade byggnader

ligger i närheten den uppskattade marknadshyran.av

till tillämpade förenklingarnaMed hänsyn att de sanno-
likt till vidmotverkar varandra och att resultatet
stickprovsberäkning nyanskaffningskostnader ochav

rimligt,hyresbelopp förefaller värde-attLEMOanser
ringen tillämpade precisionmed harmetoder godtagbar

ändamåletmed till värderingen.hänsyn med

FortifikationsförvaltningenDen genomförda värde-av
ringen innebärförsvarsmaktens byggnader dessaattav

åsättas påbör miljardervärde kr.ett sammantaget 12,0
år.avskrivningstidennär tillsätts börDetta belopp30

i myndighettas balansräkningen för den skallupp som
försvarsfastigheterna.förvalta

utgått frånvärdering preliminära bedöm-harDenna den
ningen vilka Fortifikationsförvaltningens fastig-av av

Ävenförsvarsfastigheter.heter, bör betraktassom som
på någrapreliminära klassificeringenden ändrasom

ändå erbjuda tillräckligpunkter bedöms den grund fören
ekonomiska exemplifieringar ide görsochresonemang som

följande.det

åtFortifikationsförvaltningen Lantmäteri-uppdragithar
värderingverket att genomföra för-den markav somen

Fortifikationsförvaltningen. Fortifikations-valtas av
förvaltningen objektslistorhar överlämnat b1.a. och

till Lantmäteriverket.skogsbruksplaner
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LantmäteriverketVid värderingen sökt beräkna etthar
vissavärde. Förmarknadsvärde eller marknadsrelaterat

objekt, produktiva harskogsmarken,främst dentyper av
traditionella markvärdering användas.kunnatmetoder för

marknadssimule-innehavet dockFör delar harstora enav
iring varit nödvändig. innebär mark-korthet attDetta

påmarkanvändningjämförbar överförs dennadsvärdet för
militära användningen.

Varje sig summeringobjekt värderats för och harhar en
kasernområden,gjorts till kategorierna övnings- och

bombmålskjutfält, markinnehavetflygfält.och Värdet av
miljar-Lantmäteriverket tillhar uppskattats 2,4av ca

der kr.

exklusiveDärvid flygfält värderatsbör observeras att
markanläggningar i landningsbanorform och andraav
hårdgjorda direktavskrivs behöver därförytor. ochDessa
inte ivärderas detta sammanhang.

ingåri värderingen inte Forti-Det bör beaktas att av
fikationsförvaltningen förvaltad används förmark som
hemliga befästningar härtill ärSkälet att ettm.m.

registerunderlag inte finns tillgängligtsamlat för
fråga framgårdessa. arealer det här är är,De avom som

små sådanttabell dock och markens läge att det3.2,
påverkarlitet.samlade värdet därförkan antas Detvara

inte ibörmärkbart det värde tassom upp
fastighetsförvaltarens balansräkning.

ingår påinte vilkendet samlade värdet värdet markI av
finns placeringsfastigheter statliga byggnadsminnenoch

enligt preliminära klassificeringen bör över-densom
låtas statliga fastighetskoncernen respektivetill den
till statliga myndigheten fastighetsför-den förnya
valtning.
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balansräkningen myndighetför förvaltaI den skallsom
statligaden mark används försvaret bör tas uppsom av

på miljardermarkvärde kr.2,4

erinras vid statligaförsäljningDet kan attom av
fastigheter enligt gällande bestämmelser 198249 ett
belopp tillförasbokfördamotsvarande det värdet skall

fråganRegeringen dispositionstatsbudgeten. prövar om
täckningöverskott eller uppkommerunderskottav av som

vid försäljning. Beträffande försvarsmakten gälleren
frånsärskilt regeringen inkomsteratt kan besluta att

fårförsäljning reinve-disponerasfast egendom förav
steringar bil. ofullkomlighet-prop. 199091102 7. De

får såfinns i värderingen intedärmed be-storer som
myndighettydelse när det är förvaltaskallen som

fastigheterna.

innebär i balansräkningendetta för denSammantaget att
myndighet försvarsfastigheterskall förvalta statenssom
preliminärt bör markupptas ett värde för byggnader och
på tillgångs-miljarder Befästningarkr. bör14,5 m.m.
redovisas i tillbalansräkningen värdeupptas ettmen av
noll kronor.
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FÖRSLAG7 on EKONOMI

föregående kapitel preliminäraI har lämnat förslagLEMO
de samlade värden försvarets byggnader och markom som

åsättas.bör i fastig-Motsvarande värden bör upptas den
myndighetenshetsförvaltande balansräkning därmedoch

bli hyresnivåer.grundläggande avkastningskravför och I
frågorkapitel målsätt-detta ekonomiskabehandlas om

ningar fastighetsförvaltandeför den myndigheten och
lämplig modell använda hyresberäkning.att för Förvalt-
ningsmyndighetens ekonomiska ställning vid bildandet
liksom utvecklingen tidenöver illustreras med resultat-
och balansräkningar.

Frågor påekonomiska transaktioner vidstatsbudgetenom
organisationens frågorbildande liksom omlägg-hurom
ningen bli förhållandeskall finansielltkunna ineutral
till militäradet utgiftsramförsvarets ibehandlas
kapitel 9.

målsättningEkonomisk7.1

Reformeringen statliga fastighetsförvaltningendenav
tillsyftar bl.a. effektivisera fastighetsförvalt-att

ningen. För förvaltningenatt skall styras högremot
effektivitet nåsoch för att de resultat skallsom-
kunna värderas nödvändigtär det att statsmakterna-

målsättningar i olika ekonomiska avseenden föranger
Målsättningarförvaltningen. ibehövs första ihand

fråga soliditet, räntabilitet utdelning.och För attom
jämförelse skall kunna göras fastighetsför-med andra
valtare är önskvärtdet organisationen möjlighetatt ges
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såiförutsättningarskyldighet underoch att arbeta som
förmöjligt gällerdemhög grad motsvarar somsom

aktiebolag. bl.a.fastighetsförvaltande betyderDetta
redovisningssedenligtredovisningen godskall skeatt

innehålla konventionella balansräk-ochresultat-och
målsättningar iekonomiska detningar. Lämpliga anges

följande.

Soliditet7.1.1

förhållandetsoliditet mellan detMed egnaavses
balansräkningen.kapitalet ikapitalet och det totala

kapitaletSoliditeten juökar högre andel det egna
utgör.

soliditeten medhög behöver hängerHur sammanvara
varierarrisksituationen mellanför verksamheten och

olika soliditet bättre överlev-branscher. högEn ger
risker finns ivid förvalt-förluster.nadsskydd De som

finansiell riskningen försvarsfastigheter utgörsav av
på rörelserisk,hänförlig till räntor skulder samt av

avstårintäkter Försvarsmaktenbortfall närt.ex. av
Ävenfrån vilkenanvända byggnad. den metod efteratt en

vissa risker.hyror beräknas kan rymma

ocksåmål innebärsoliditetenNär för det kravett anges
på i finansielltillväxten iföretaget balans,att sker

följdkapitalet tilltillväxtendvs. att det totalaav
pånyinvesteringarökade ställer motsvarandekravav

tillväxt kapitalet.i detprocentuella egna

likvidmässigt möj-avskrivningar medelskapasGenom som
återinvesteringar. överstigerliggör investeringarnaOm

soliditetavskrivningarna organisationenskrävs om-
in-inte sjunka överskjutandedel deskall att en av-

vesteringarna finansieras vinstmedel ellermed ansamlade
låne-ägarkapital.tillskott Resterande del kangenom av
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finansieras. Investeringsutrymmet utöver vad som svarar
såledesavskrivningarna blir tillväxtenmot beroende av

i kapitalet.det egna

ärDet angeläget organisationatt den förvaltaskallsom
fårförsvarsfastigheterna finansiellstarken egen

ställning. erinras regeringen ikanDet attom prop.
föreslagit statliga fastighetskoncer-19919244 att den

få kapital synlig solidi-skall ett egetnen som ger en
påtet %.52ca

på gjorda undersökningar fastighets-Baserat störreav
påföretag i perspektiv utvecklingenett längre samt

inom årenfastighetsbranschen bedömerde senaste LEMO
påsynlig soliditetatt motiverad.% är väl50en ca

Några i i fastigheterdolda form övervärdenreserver av
intekommer finnas vid organisationens bildande tillatt

följd värdering fastigheterna iden förordatsav av som
föregående.det

Räntabilitet7.1.2

påräntabilitet avkastningMed kapital.totaltavses
lånatiDetta kan kapitaldelas kostnader för ochupp

påavkastningskrav kapitalet.det egna

Lånat kapital

Upplåning statliga myndighetersför affärsverksoch be-
i Riksgäldskontoret.hov sköts Riksgäldskonoretregel av

lån på lånartar vidare kapita-marknaden och sedanupp
Låneverksamhetenstilllet användarna. skallkostnader

bäras intäkter.dess För att täcka kostnaderna förav
administrativa hanteringen Riksgäldskontoretden tar en

på lånebeloppet.avgift %0,1 av
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upplåningskostnad varierar detmedRiksgäldskontorets
uppgår tilldennärvaranderänteläget. Förallmänna ca

lån löptider.% för med längre9,5

myndig-fastighetsförvaltandeförutsätter att denLEMO
lånefinansiering Riksgäldskontoret.hetens sker genom

Lånen olika löptider.kan ha

någotLånefinansiering villkor innebärtill dessa gynn-
fastighetsbolagkommersiella kanvillkor än vadsammare

påräkna.

rimligtEnligt bedömning för närvarandeär detLEMOs
lånatpå kapital.% förräkna kostnadatt med 10caen

kapitalEget

kapital normalt detuttrycksKostnaden för eget av-som
Avkastningskravet de-kastningskrav kanställer.ägaren

påerhållas säkerfinieras ränta kanden ensomsom
låneplacering, tillägg förstatsobligation, medt.ex. en

kapitaletpremie risk detför den samlade egnasomen
då erhålls räntekostna-avkastningen först efter attbär

på lånat kapital betalts.derna

föregående avsnitti kanledningMed vad sadesav som
till %.riskfria närvarandeden räntan för 10caanges

fårRiskpremiens markna-bakgrundstorlek bedömas mot av
risker före-särskilda ärdens allmänna krav och de som

ändamålsfastig-såförvaltningen utprägladenade med av
försvarsfastigheter. bör beaktas attheter Bl.a.som

risker förFörsvarsmakten säker betalare och attär en
föreligg-enligt träffade avtal knappasthyresförluster

måste ocksåemellertid beaktas att lokalerDet somer.
lågtfrigörs utnyttjandevid effektivare hakanett
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Ävenanvändning. finansieringeni alternativvärde en
innefattar risker.

påEnligt bedömning riskpremie % utöverkanLEMOs 2en
låneräntan lämplig. är förDetta ett uttryckvara en
väsentligt stabilitet i lokalanvändningenstörre än vad

i fastighetsföretag kommersiellaär fallet medsom
fastighetsbestånd. påavkastningskravetsamlade egetDet

såledeskapital tillbör för %.närvarande sättas 12ca

Avkastningens form

fastighetsbolag kommersiella fastigheterett medI er-
hålls påavkastningen kapitalet i delsdet formegna av
direktavkastning, värdeförändring i nominelladels ter-

fastigheterna. Värdestegringen fastighetsbo-kanmer av
tillgodogöra sig i hyrestillväxtlaget form snabbav

anspråksälja fastighet.eller att Marknadensgenom en
på direktavkastning höjts kraftigt tid,har under senare
samtidigt förväntningarna värdetillväxt harsom om
blivit försiktigare.

ändamålsfastigheterNär för-det gäller utpräglade som
svarsfastigheter är synsätt dock knappast rele-detta

ändamål,Fastighetenvant. för ett bestämthar byggts
sin livslängdden kommer att användas under hela och den

lågt användning.har i alternativett värde Värdesteg-
såledesring inte realiseras avyttring.kan Dettagenom

innebär formuleringeninte rimligt viddet äratt att av
avkastningskravet värdestegringförutsätta skeratt en
på måste avkastningskravet iDärmedbyggnader. allt

måsteväsentligt direktavkastning.uppfyllas Dennagenom
åtminstoneöver tidsperiodlängre denmotsvaraen genom-

lånatsnittliga kapital.förkostnaden och eget

finns anledningNär gäller räknadet däremot mark att
behålleri sittmed att den vart fall reala värde och
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prisnivån.priset i allmännamed denatt utvecklas takt
pånågot direkt-motivera lägre kravDetta bör kunna ett

iavkastning kapitalför bundet mark.

Avskrivning

på kapitalet detAvkastningen framkommer efterdet egna
påavskrivningar byggnader-medatt resultatet belastats

fastighet-Avskrivningarnas är att kompenserasyftena.
så åter-kvarhållaförslitning medel attoch atternas

Avskrivningaranskaffning fastigheter med-kan ske.av
till förmögenhetens värde totaltverkar bevaraatt men

inte fastighetsobjekt.enskildaför

tillräckligireinvesteringarFör kunna görasatt skall
på fastig-omfattning avskrivningarna beräknasbehöver

dååteranskaffningskostnad. Reinvesteringarheternas kan
bibehållen soliditet.göras med

Avskrivningstidens tilllängd förutsätt-kan anpassas
ningarna olikaför byggnader.slag och typer somav
genomsnitt försvarsfastigheterförefaller det för

på år.lämpligt avskrivningstidanvändaatt 30en

ii erinras investeringarDet kan sammanhanget attom
befästningar direktavskrivskostnadsförs ellerm.m.

anskaffningsåret.under

avskrivning inteNär det gäller mark behöver ske.

Summering

föregående redovisats soli-bedömningendet harI att
uppgåditeten försvarsfastigheterförvaltaren börhos av

till %. förbakgrund de bedömda kostnaderna50 Motca av
lånat på kapitalkapital avkastningskravetoch kaneget
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påavkastningskravet kapitalet,det totala efter av-
skrivningar, till %.120,5 1110 0,5+anges x x

Utdelning7.1.3

tillinte sannoliktDet är ägare denatt staten som
nöjdorganisation försvarsfastigheternaförvaltar ärsom

åstadkomma målsattaorganisationenmed kan denatt av-
på sannoliktkastningen kapitalet.det kommerKravegna

mindreatt att större eller del resultatetavresas en
avskrivningar finansnetto inlevereras tillefter och

utdelningstaten. kan och skatt. BehovetDetta ses som
tillväxt i kapitalet nyinve-det för att klaraav egna

steringar restriktion omfattningenutgör för aven
möjlig inleverans. riktmärke in-Ett kan attvara en
leverans skall göras motsvarande % det2av av egna
kapitalet inklusive successivtde övervärden kansom

stiger.uppkomma byggnadskostnadernaom

7.2 Byresmodell

periodisktbestrida avskrivningar,För räntor,att
underhåll, administrationskostnader behöverm.m.

få frånfastighetsförvaltaren hyresintäkter lokal-
brukarna.

Utgångspunkten återvinnasinvesteringenär att skall
fastighetens livslängd. driftkostnadernaunder När är

avskrivningarintäkternatäckta skall ochmotsvara
på kapitalet. Kapitalkostnadernaräntor kan dock

påfastigheternas olikafördelas livslängd sätt.över
påtaglig inflationskillnaden blir särskilt vissnär en

iförekommer samhället.

påvanligt skiljaärDet grundmodelleratt fyra efter
vilka kapitalkostnaderna ärkan fördelas. Dessa N-, R-,
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avskrivninginnebär attN-metodenochRA- RAP-metoderna.
på anskaffningsvärde.historiskträntaoch beräknas

påavskrivningar beräknasinnebärR-metoden att nuan-
påränteberäkning görsskaffningsvärdet realoch att

år. innebärvarjei början RA-metodenbruksvärdet enav
årlig ilika kapitalkostnad formrealstor av en

RAP-metodenannuitet till räntesats.realberäknad en
årliga kapitalkost-aritmetisktinnebär fallanderealt
uppräknas de realaFör metodernadenader. tre senare

årsbeloppen nominellatillinflationen belopp.med

kapitalkostnadernafördelasätt beräkna ochattDessa
tiden. Kännetecknandeolika hyresprofiler överheltger

ikapitalkostnaderinitialt högaär att N-metoden ger
årligen nominellt starktfallerochhyran fallersom

ingångshyralåg är realtsedanrealt. RA-metoden somger
inflationen.lika stiger nominellt medhög heltmen

ingångshyrainnebär N-metoden ochmellanR-metoden en
stiger.nominelltsjunker realtRA-metoden och mensom

hyresprofilinte självklart vilkenär brukarenDet
någotemellertid realtönskar. för attMycket talar en

framstå lämplig, för attt.ex.avtagande hyra kan som
hyresnivå finnasvissa skillnader i äldreskall mellan

undvika uppseendeväckandeoch byggnader, för attnyare
initialhyror för att ut-höga för byggnader och genya

underhålls-drift-successivt stigandeför ochrymme
ingårinte i hyran.kostnader dessaom

påverkarväljs finansielladenhyresmodellDen som
situationen fastighetsförvaltaren. kanR-metodernaför

på likvi-anspänninginnebära mindre starkelleren mer
år varjei börjanditet soliditet fleraoch under av

objekts livslängd. nominella underlättarmetodenDen
iplaneringfastighetsförvaltarens finansiella tordeoch

högasig fastighetsförvaltaren.för föredrasoch Deav
fastig-initalhyrorna till, kan dockden upphovger ge
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svåra förhållandehetsförvaltaren i tillproblem lokal-
brukarna.

Frågorna på fårtidsprofil mindrehyrorna dock bety-om
fråga bestånddelse fastig-när det är ett stortom av

heter spridningförvaltas eller brukas och där godsom
fråga anskaffningsår.föreligger i om

Fastighetsförvaltarens utgå frånhyresberäkning behöver
enskildade fastigheten Enligteller byggnaden. LEMOs

bedömning innebärabör rimlig kompromissR-metoden en
önskemål.mellan olikabrukarens och förvaltarens

särskildasamband fastighetsförvaltningenI med att den
organiseras försvarsfastigheter praktiskaför är det av

låta fåskäl nödvändigt att alla byggnader gemensamtett
anskaffningsår. innebär tidsprofilDet att den för hyror

fortvarighetstillståndi enskildett gäller försom en
beståndet.nyanskaffad byggnad kommer gälla föratt hela

framgår påverkari följande inledningsvisSom det detta
fastighetsförvaltningens finansiella situation.

Utgångspunkten årligtför ärR-metoden ett beräknat nu-
anskaffningsvärde. emellertid praktisktärDet knappast

Indexmetoderårligenatt varje fastighet.värdera kanom
återkommandeanvändas värderingarmellan regelbundet

år.tredjet.ex. vart eller femte

årligen utifrånstället förI beräknaatt hyran nyttett
fastighetsvärde ingångshyran någottillkan knytas
index. Detta hyresgästen gällertrygghet för vadger
hyresutvecklingen. faktiska hyresuttaget behöverDet

följasdock vissa tidsintervallermed denmotupp
underliggande enligthyreskalkylen den metoden.reala
Därvid kan iundersökas över- eller underuttag skerom
förhållande till grundinvesteringen. bedömning kanEn
också hyresnivånsgöras rimlighet tillhänsynmedav
marknads- fastighetsekonomiska förutsättningar.och
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tillämpningpraktiskfå för enkelunderlagFör att aven
beräkningarenligt metoden harhyressättning realaden

ingångshyranfrån enligtutgår realgjorts. attDessa
Olikakonsumentprisindex.tilltill %metod knyts50

inflation. de flestaIgörs ränta ochantaganden realom
inflationsimulerade kombinationer realränta ochav

hyresprofilerhålls approximering denochde hyroraven
Kapitalåtervinningenföljer reala metoden.densom av

uppgår iavskrivningstidennuvärdet under den antagna
%. Stor-kombinationer till ochmellan 11090de flesta

påpå väl antagandenaavvikelsen beror hurleken om
faktisktinflation stämmer medrealräntafrämst och

variabler.utfall för dessa

kapitalåtervinningsgradenspännvidden iattLEMO anser
risktagande.rimligtavskrivningstidvid given utgör ett

förmetodförenkladeförordar därför att dennaLEMO
försvarsfastigheter,hyresberäkning föranvändslöpande

period tillsi inledande erfarenheterfall undervart en
vunnits.

tilläggTill kapitaltjänsthyra behöver göras ettdenna
underhållperiodiskt harför för LEMOkostnader m.m.

underhåll iperiodisktantagit förkostnadernaatt
nuanskaffningsvärdet.genomsnitt 9motsvarar 2 avca .

resultaträkningarochBalans-7.3

stabilitetenfinansiella hos denpröva densyfte attI
försvarsfastigheternaorganisation skall förvaltasom

låtit simuleringar.göra antalhar ettLEMO

utgångspunkt soliditetfastighetsvärdeni och denMed de
ingåendeföregåendei balans-skulle dendetsom angavs

Årräkningen verksamhetsåret följandehadet första 1
milj.schematiska kr..utseende
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År 1

Likvida medel 500
övr. omsättningstillg. 100
Byggnader 11 000
Mark 2 500

tillgångarsumma 14 100

Kortfristiga skulder 600
till Riksgäldsk.Skuld 6 750

Statskapital 6 750
skulderSumma och eget

kapital 14 100

framskrivningengrund försom har använts ett samlat
påbyggnadsvärde miljarder värderingen11 kr. detav

preliminärt definierade byggnadsbeståndet vidstannade
Ävenmiljarder vid12 kr. värderingen marken uppkomav

mindre skillnad. beloppsmässiga avvikelserDessaen
saknar idock betydelse illustrerandedessa räkne-
exempel.

årResultaträkningen för följandekan antas ha1
schematiska milj.utseende kr..

År 1

Driftsnetto 1 469
Periodiskt underhåll 231-
Administr. kostnader 40-
Avskrivning 367-
Resultat efter
avskrivning 831
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- 677Finansnetto
Resultat efter

156finansnetto

i omfatt-investeringar görsförutsättning attUnder en
periodisktavskrivningarna attochning motsvararsom

fastighets-omfattning,underhåll dvs.i planeradutförs
balansräk-vidmakthålls skullei reala termer,kapitalet

utgångenårlig vidinflation%vidningen antagande 5om
schematiska utseendeår följandeår ha105 resp.av

milj. kr..

ÅrÅr 105

766Likvida 625medel
övr. 153tillg. 125omsättn.

11 31506411Byggnader
2 5005002Mark

tillgångar 735315 1414Summa

920Kortfrist. 750skulder

908till Riksgäldsk. 66 782Skuld

Statskapital 6 9086 782

ochskulderSumma
kapital 14 73531514eget

följanderesultaträkningar hakan antassvarandeHäremot
milj.schematiska kr..utseende
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År År5 10

Driftsnetto 2 1801 778
underhållPeriodiskt 343280- -

Administr. kostnader 5948- -
Avskrivningar 501419- -

Resultat efter
avskrivningar 2761 031 1

Finansnetto 678 689- -

Resultat efter
finansnetto 353 587

gjordaBalansräkningarna visar vidatt verksamheten an-
tioårsperiod bedrivas medtaganden under kan syn-enen

pålig soliditet omkring Inklusive ökar%. övervärden50
soliditeten tillsuccessivt %.68ca

påframgår direktavkastningenresultaträkningarna attAv
från tillkapitalet stigerredovisade %det 2,3egna ca

Avkastningenperioden. där-fortsätter% under8,5ca
pånåstiga Avkastningen%. detefter föratt att 12ca

jämntliggerkapitalet inklusive övervärden ganskaegna
vid %.drygt 2

på kapitalettill direktavkastningenSkälet detatt egna
så låg i början hyresmodellenär är den realaattpass

året föreliggerförsta överensstämmelseanvänds och att
hyresgrundandemellan det bokförda värdet och det nuan-

skaffningsvärdet. blir nuanskaffningsvärdetEfter hand
hyresintäkternainflationenhögre med den förutsatta och

högre.
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uppgå tillinledningsvistill kanInleveransen staten ca
år årligen milj.milj. kr.kr. öka medoch 40150 caper

år uppgå till milj.för att kr.55010 ca

på förutsättningarSimuleringarna givnatyder att under
iförvaltningen försvarsfastigheterna bedrivaskanav

finansiellt stabila förutsättersunda och former. Detta
låga initialadock att statsmakterna denaccepterar

på tillgångardirektavkastningen övrigtför skersom-
inte kräver störresaknar bokfört värde ochsom nu -

vidmakthållasinleverans kapitalän andelen kanatt eget
vid nyinvesteringsvolymden beslutas.som
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FÖRSLAG ORGANISATION8 OM

översiktlig bildkapitel presenterades hurI 4 en av
fastighetsförvaltningenlokalförsörjningen och bör

fråga försvarsfastigheterorganiseras i om m.m.

i försvarsmaktsmyndig-Innebörden är korthet att den nya
sin lokalförsörjnings-heten skall förha ansvaret egen

Ägandetlokalhållning.planering och brukandetoch av
åtfastigheter skiljas Försvarsmaktenskall dock och

således frågaiinteskall ägarföreträdare stat-vara om
lig statliga disponerar förmark och byggnader densom

Ägarföreträdare frågai försvars-verksamheten. s.k.om
fastigheter fastighets-i särskildställetskall vara en

tillmyndighetförvaltande hör Försvarsdepartemen-som
tet.

frånmyndigheterna med denm.fl. skall ochDe gemensamma
juli lokalförsörjas enligt1992 system1 samma som

övriga statsförvaltningen.

redovisas preciseradedetta kapitel förslagI mer om
organisationen lokalförsörjningen fastighetsför-ochav
valtningen.

Försvarsmakten8.1

försvarsmaktsmyndigheten sinförskallDen svaranya
lokalhållning.lokalförsörjningsplanering Häriochegen

frågaingår uppgifter iäven markmotsvarande ochom
skildaanläggningar slag.av
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bedriva ellerbehöverbetyder att FörsvarsmaktenDet
långsiktiga mark,studier behovbeställa avseende av

ocksåStudier utförasanläggningar behöveroch lokaler.
liksomtaktiskt användas,befästningar kanhur t.ex.om

skyddsnivåer motiverade.vilka ärav m.m. som

också utföraför attFörsvarsmakten behöver ha kompetens
ställ-behovsutredningar för att kunna taeller beställa

omdispone-ning till tillgodosesbehovet skall genomom
ring, nytillskott lokaler be-Iombyggnad eller av m.m.

ingår också tillställninghovsutredningar att ta av-
veckling obehövliga lokalerav m.m.

till för-inte hänvisad endastFörsvarsmakten skall vara
fåvaltningsmyndigheten byggna-för behovet mark,att av

anläggningar tillgodosett. Försvarsmakten kommerder och
således fastighetskon-statligahyra lokaler denatt av

upplåtelseocksåskall teckna avtalkunna omcernen men
fastighetsägare. Försvars-lokaler och mark med andraav

måste förmåga träffaförhandla ochmakten därför ha att
upplåtelse olikamark och byggnader medavtal om av

fastighetsägare. intedäremotFörsvarsmakten skall upp-
fråga investerings-iprojektledare störreträda som om

objekt.

ochFör uppträda kompetent kravställareatt kunna som en
måsteförhandlingspart attFörsvarsmakten ha kompetens

frågamål, standards ochoch formulera I omange normer.
anläggningar ställaFörsvarsmakten skallär det som

fråga skyddsnivå olikaikraven formermot av vapen-om
uthållighet försörjnings-tillförlitlighet, iverkan,

fortifikatoriskkräver kompetens.system Dettam.m.

ocksåFörsvarsmakten skall kompetentkunna sy-vara en
stemsammanhållare frågai stora system som samman-om

stridsledningsut-sätts byggnader,t.ex. ochav vapen
rustning spaningsutrustning ochoch byggnader samt

också åtFörsvarsmakten Försvaretsbyggnader. kan uppdra
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myndighetenfastighetsförvaltandematerielverk eller den
systemsammanhållare.att vara

fortifikatoriskainrikta denFörsvarsmakten skall kunna
forskningen.

också förmåga ochbehöver ha att utformaFörsvarsmakten
administrera internt förhyressystem lokalerett m.m.

i kapitelbeskrivitshar 4.som

fråga lokalförsörjningspla-olika uppgifter iDessa om
lokalhållning inering Försvarsmaktensgör att detoch

frågoringå ledning ifunktion förhögkvarter behöver en
anläggningar För när-och mark.lokaler,byggnader,om

års-i stabernaanvänds de centrala 25varande fyra ca
anläggnings- byggnads-ochför mark-,arbetskrafter

ärenden.

återkommer i med förslagsammanhangett annatLEMO om
organisationhögkvarterets m.m.

enligt ägarföreträdarna haFörsvarsmakten bör avtal med
teknisk förvaltning, främsttill uppgift verkställaatt

underhåll anläggningardrift byggnader,löpandeoch av
förvaltningsmyndigheten ärsärskildaoch där denmark

regii ellerutförasägarföreträdare. Arbetet kan egen
hjälp entreprenörer.med av

tekniska och ekono-Försvarsmakten bör den lokalaInom
miska anläggningar byggnaderförvaltningen ochmark,av

resultatområde vid olikasärskiltorganiseras ettsom
krigsförbandschef,fredsförband. Lokalbrukarna, t.ex. en

stå hyresgästförhållande till lokalai denbör ett
bör verk-fastighetsförvaltaren. att lokaltDet betyder

inriktningenligtorganiseras i denhuvudsaksamheten
för.är uttrycks.k. MAL-konceptetdetsom
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Fortifikationsverket8.2

Ägarföreträdare frågai försvars-ägdastatenom av
fastigheter disponeras försvarsmakts-densom av nya
myndigheten förvaltningsmyndighetbör vara en ny som

ändamålet.bildas tillMyndighetenför bör höra För-
inför regeringenMyndighetensvarsdepartementet. skall

juridisk, förvaltningekonomisk tekniskför ochansvara
försvarsfastigheterna.av

nåMyndigheten affärsmässigtskall verka för eko-att de
målnomiska statsmakterna och har ut-som anges av som

kapiteli Myndigheten avgifts-vecklats skall7. vara
finansierad och ha ett s.k. 000-kronorsanslag.1

Myndigheten skall uppträdakunna byggherre försom en
årligavsevärd investeringsvolym. förKompetens upp-

handling projektledning finnas. Driftoch skall och
underhåll överlåtaslöpande fastigheter bör med avtalav

till brukaren att utföra.

Myndigheten Fortifikationsverketbör benämnas FORT.
lokaliserat till Eskilstuna.Verket bör vara

ingåförvaltningsmyndighetens uppgifterI bör bl.a.
följande funktioner uppgifter.och

Ekonomisk förvaltning

budgetering, redovisningUtföra bokslutoch-

likviditetsplaneringför finansförvaltningSvara och-
upplåning placeringoch

Avisera uppbäraoch hyror genomföramotsv och-
betalningar

Anvisa förutsättningarmetoder och kalkyleringför och-
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uppföljning hyrorav

Juridisk förvaltning

Bevaka statens rätt skyldigheteroch avseende den för--
valtade iegendomen egenskap ägarföreträdareav

Bevaka och i fastighetsrättsligamedverka förrätt--
ningar

Medverka i utformning avtal med brukare m.fl.- av

Medverka i utformning vidavtal anskaffning ochav-
avveckling egendomav

Svara för fastighetsregister-

Värdfunktion

Hålla kontakt med i lokalförsörjningsfrågorbrukarna-
m.m.

Förhandla och träffa avtal uthyrning fastigheter- om av

Beräkna hyra motsv för byggnader och mark-

I avtal reglera ansvarsfördelning mellan ägarföre--
trädaren frågaoch brukaren i fastigheternas skötsel,om
drift underhålloch

Bevaka att fastigheterna påförvaltas överenskommet-
sätt

åtLämna stöd brukarens tekniska förvaltning-
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Anskaffning

tillbyggnaderochKalkylera om-ny-,-

byggprojektledningUtföra-

byggledning,entreprenader,projektering,Upphandla-
besiktningarkontroll och

driftsinstruktionerUtforma-

underhållperiodisktombesörjaPlanera och-

fortifikatoriskinriktningförLämna underlag av-
forskning

fastigheterrivasäljain, ochKöpa, hyra-

byggnaderarkivHålla dokumentation avseendeoch m.m.-

byggnads-densjälvfallet haFortifikationsverket skall
utöva bygg-för att kunnabehövstekniska kompetens som

organisation börochverksamhetprojektledning. Dess
tjänster avseendepå köptahög graddock bygga aven
byggadministrationprojektering,byggproduktion, dvs.

bedömning därmed attärrimligentreprenader. Enoch
årsarbetskrafter.125bör omfatta 100personalstyrkan -

dimensioneringen bör prövasinitiala orga-av enDen
nisationskommitté.

styrning8.3

påutifrånFortifikationsverket styrsviktigtär attDet
fastighetsförvaltning kansådant effektivaresätt att en

uppnås.

FortifikationsverketsstyrningenbetyderDet att av
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från regeringensverksamhet sida ibör ske allmänna
såsomresultattermer soliditet, räntabilitet och utdel-

ning. målsättningarFörslag lämpliga ekonomiska harom
lämnats i kapitel Däremot bör styrning inte i7. ske den

upplåningformen att enskildamedges för investerings-
objekt.

Ärenden, gäller anläggningarbyggnader, och marksom om
skall anskaffas för Försvarsmaktens räkning, inteskall
behandlas Fortifikationsverketmellan regeringen,och

regeringen Frågorutan mellan Försvarsmakten.och om
enskilda objekt behandlas sedan mellan Försvarsmakten

Fortifikationsverket.och

visstEtt utvecklingsarbete bedrivaskan behöva för att
utforma lämpliga ekonomiskmetoder för objektsvisoch
styrning fastighetsförvaltningen lokalförsörj-ochav
ningen för Försvarsmakten.

Relationer8.4 Försvarsmaktenmellan Fortifika-och
tionsverket

Fortifikationsverket förvaltaskall den mark samt de
anläggningar vilkaoch byggnader för staten genom myn-
digheten registreradär ägare eller för.annars ansvarar
Försvarsmakten nyttjar anläggningarnamarken, och

Såvällokalerna. förhållandenaekonomiskade som
uppgiftsfördelningenoch mellan dem reglerasansvars-

avtal.genom

årFörsvarsmakten varje femårigbör upprätta rullandeen
lokalförsörjningsplan. ordning dettaEn slag före-av

årsskrivs i planeringsanvisningar.1992 denna börAv
framgå bl.a. behov anläggningarmark, och lokaler,av
behov nyinvesteringar och större ombyggnaderav resp.
avveckling samt lokalkostnadernas utvecklinghyrornas

perioden.under Planen bör överlämnas till regeringen
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Fortifikationsverket.och

truppbefästgingar ochanskaffabör lokaltFörsvarsmakten
tillgångsredovisasobjektmindre objekt.liknande Dessa

Försvarsmakten.av

investeringar ombyggnader tungastörreFör och av
anläggningar skallbefästningar störreoch andra som

tillämpas.ordningföljandedirektavskrivas bör

behovsutredning, inhämtar kostnads-görFörsvarsmakten-
kravspecifikationerunderlag, utformar TTEM, m.m.

direktavskrivningförberäknar medelFörsvarsmakten av-
utgiftsramenmilitära ochinvesteringen inom den

objekten in i programplanentas

sådant behövsnärgodkännandestatsmakternasEfter ---
åt Fortifikationsverket attuppdrar Försvarsmakten

dåFortifikationsverket fullgörobjektet.anskaffa
byggherreuppgiften

systemsammanhåll-vid förbehovFörsvarsmakten svarar-
erforderlig mellanningen samverkansäkerställeroch

materielverk ellerFortifikationsverket Försvaretsoch
åt någon uppgiftenfullgörauppdrar dessa attav

påförskottsvis dragningsrättFortifikationsverket ges-
inom för beräknadFörsvarsmaktens anslagett ramenav

objektskostnad

anläggningenFortifikationsverket ochanskaffar svarar-
byggprojektledningför

färdigställts slutbesiktigatsanläggningen ochsedan-
varvidi ochFörsvarsmaktentas den bruk ansvars-av

uppgiftsförhållandena enligt principerregleras de som
följanderedovisas i det
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Ekonomisk slutreglering direktavskrivningsker och-
sker

För nyinvesteringar störreoch ombyggnader mark ochav
lgkglgg följande ordningbör tillämpas.

Försvarsmakten gör behovsutredningar-

sådantEfter statsmakternas godkännande när behövs- --
tecknar Försvarsmakten preliminärt nyttjan-ett avtal om

objektetde av

Fortifikationsverket anskaffar marken lokalerna.resp.-
dåFortifikationsverket fullgör byggherreuppgiften

iSedan marken lokalerna brukanskaffats tas denresp.-
uppgiftsförhållan-varvidFörsvarsmakten ochav ansvars-

ersättningden enligt ordningoch regleras den redo-som
visas i följandedet

anläggningarfrågaI den mark samt de och lokalerom som
upplåterFortifikationsverket till Försvarsmakten bör

följande ordning tillämpas.

Fortifikations-I ett avtal mellan Försvarsmakten och-
verket regleras hyran motsv.. Med avtalet tar

påFörsvarsmakten sig att bruka utföraoch bekosta och
underhålldrift på anläggningaroch löpande mark, och

byggnader.

Fortifikationsverket periodisktbör för under-ansvara-
håll sådana frågavärdehöjande.och ombyggnader är Isom

direktavskrivna befästningar bör Försvarsmakten kunnaom
till uppgiftha enligt periodisktavtal att utföra även

underhåll.

Fortifikationsverket underrättar brukaren planerom-
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underhåll fastigheternaperiodisktför av

börFortifikationsverketöverenskommelse medEfter-
upplåtenpå itillåtas ochmarkattFörsvarsmakten

utföratillgängliga medeldisponerade medbyggnader
värdehöjandeinteandraverksamhetsanpassande ochmindre

byggnadsåt-sådanabyggnadsåtgärder. förKostnaderna
påFortifikationsverket skalldirektavskrivs.gärder

byggnadsåtgärder slag.dessaunderrättasförhand avom

frågor miljöansvar börjuridiska rörandegällerNär det
följande gälla.

omfatt-i betydandeutgörmilitära fredsverksamhetenDen
miljöstörning ärmiljöfarligning verksamhet. Soms.k.

påtagliga. miljöfar-A11skottbuller det mestflyg- och
tillsynsmyndigheters till-föremållig förärverksamhet

får inte utövas,miljöfarligViss verksamhetsyn.
tillståndsbeslut enligtförändras utanetableras eller

miljöskyddslagens bestämmelser.

Tillståndsbeslut, vissa tillsynsbeslut,liksom anger
verksamheten.fastighetens föranvändbarhetförramar

regeringenmåste, för gentemotFortifikationsverket att
fastighetsbeståndets förmögenhets-förtakunna ansvar

Fortifikationsverketpåverka dessavärde, kunna ramar.
till-åläggas genomförandeförbör därför avansvar
naturligenståndsansökningar miljölagstiftningen,enligt

bedrivasamråd denbedriveri ellermed den avsersom
tillståndspliktiga Försvarsmakten.verksamheten, dvs.

fastigheten utövar denär brukarenEftersom det somav
naturligt till-blir attmiljöfarliga detverksamheten

ståndet Brukarenför Försvarsmakten.söks utfärdasoch
miljörapporterhärigenom för egenkontroll,tar ansvar

sig verksamhetsansvaretikläder fulladetetc. samt
ansvarsbestämmelser.enligt miljöskyddslagens
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miljöfarligA11 bedrivsverksamhet, oavsett den medom
tillstånd sådant, föremåleller utan är tillsyn.för
Tillsynsfrågorna riktar sig utövaren miljö-mot denav
farliga verksamheten. fastighetensEftersom förramar
användbarhet kan komma att fastställas beslutgenom av
tillsynsmyndigheten nödvändigtär det säkerställaatt
Fortifikationsverkets påverkabehov iatt kunna dessaav
tillsynsfrågor.

tillsynsverksamhetenEftersom blir aktuell först sedan
miljöfarligaden inomverksamheten etablerats den upp-

låtna fastigheten Fortifikationsverketsbör behov av
inflytande tillståndsfrågori kunna säkerställas genom

upplåtelseavtaletiatt det in villkortas reglerarsom
brukarens skyldighet frågoröverlämnaatt dessa för
ägarföreträdarens bedömning.

egenskap arbetsgivareI bl.a. Försvarsmaktenav ansvarar
för att den bedrivs iverksamhet till-ärlokalernasom
låtlig skyddsfrågorhänsyn tillmed m.m.

Det bör betonas skildaatt med Försvarsmakten kan avses
nivåer beslutsinstanseroch inom denna. del fallI en

påtorde avtal komma att tecknas För Försvarsmakten
nivå ÖBscentral högkvarteret. enlighet medI

verksamhetsidé däri tillämpade delegerings-VI 90,90
regler och det s.k. MAL-konceptet, bör dock avtal med
Fortifikationsverket i omfattningbetydande tecknas av
lägre regional eller instans inomlokal Försvarsmakten.

för projektering8.5 Resurser byggadministrationoch

Projektering8.5.1

Vid Fortifikationsförvaltningen utförs iför närvarande
avsevärd omfattning projektering i regi befäst-egen av
ningar, markanläggningar Vidoch byggnader huvud-m.m.
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årsarbets-Teknik finns ungefäravdelningen 130för
frånocksåköpsarbetsvolymganska storkrafter. En

Projekteringsverksamheten arbetarkonsultföretag.
medpotentiellsåledes konkurrensi faktisk eller

privata konsultföretag.

fortifikatoriskafråga itidiga denskeden pro-I om
begränsad,närvarandeförjekteringen konkurrensenär

Fortifikationsförvaltningen före-påvilket attberor
regi.isådan projekteringdragit genomföraatt egen

blivit för andrabegränsadDärigenom marknadenhar
projektörer.

förhållande ochaffärsmässigaresyfte skapa ettattI
börså långt utnyttja konkurrensenmöjligtför att

projekteringskapacitetinteFortifikationsverket ha egen
olämpligtemellertid attköpa den.utan Det av-vore

i dagprojekteringsresursskingra denveckla och som
Fortifikationsförvaltningen.sammanhållen Denfinns vid

och ärkunnandesamlatvärdefulltettrepresenterar
också i beredskapsskede.intresse Dessaett resurserav

marknadsmässigamöjlighet verka underbör attges
förhållanden.

dåkrigsfara statsmakternasituation med ökandeInför en
förstärkningmedel föravdela ökadekan förväntas aven

omfattandeplanlagttotalförsvaret Försvarsmaktenhar en
fortifikatoriskbefästningar. Behovetutbyggnad avav

sådan situationiprojekteringskapacitet i landet en
fredstida ankommerbehovet. Detöverstiger normaladet

Fortifikations-på tillsammans medFörsvarsmakten att
projekteringskapacitetverket bedöma behovet avav

på avtal,lämpligt sätt, t.ex.beredskapsskäl samt genom
till denbeställningar, medverka attuppdrag och upp-

rätthålls.

bedrivasfortsättningeniProjekteringsverksamheten bör
begränsningUppdrag bör sökasi aktiebolagsform. utan av
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kundkretsen. fortsättningenVerksamheten bör även i
kunna lokaliserad till Eskilstuna.vara

projekteringsverksamhetenI syfte möjlighetatt attge
sig till marknadsmässigaatt arbeta underanpassa mer

förutsättningar Fortifikationsverketbör möjligenoch-
Försvarsmakten beställningsåtagandegöra ett avseende-

Åtagandet,viss ingåarbetsvolym. ikan ettsom ramav-
flerårigtinledningsvistal, bör successivtvara men

i omfattning.avta

Till ledning bedömningenför omfattningen beställ-av av
ningsåtagandet övergångsskedeunder nämnasett kan att
projekteringen budgetåreti regi 199192 hadeegen en

årsarbetskrafter.omfattning inemotmotsvarande Här-100
till stödjandekommer ledande och personal. Kostnaden
uppgick till milj. Fortifikationsförvalt-kr.55 Avca
ningen projekteringstjänsterköpta ungefärmotsvarar 50
årsarbetskrafter milj.och rikt-kostar kr. Ett25ca

beställningsåtagandetmärke kan att under de trevara
årenförsta till att arbetsvolym mot-anges avse en

svarande projekte-%90, 80 den nuvarande70resp. av
ringen i regi.egen

Byggadministration8.5.2

Fortifikationsförvaltningen har för närvarande en
beståenderegional byggnadsområdenorganisation av sex

påäven garnisonsorterhar lokal närvarosom en m.m.

års-Personalstyrkan motsvarar sammantaget ungefär 270
regionalaarbetskrafter. organisationenDen utför bygg-

administrativa uppgifter projektering,enklare upp-
handling, påbyggledning, servicekontroll och uppdrag

den Fortifikationsförvaltningen,centrala delenav av
militära förband och andra beställare.
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potentiell konkur-faktisk elleriutförsVerksamheten
idrivasfortsättningenibörVerksamhetenrens.

sökasbörByggadministrativa uppdragaktiebolagsform.
kundkretsen.begränsningutan av

möj-verksamhetenbyggadministrativadensyfte attI ge
marknads-underarbetatill attsiglighet att anpassa

Fortifikationsverket ochbörförutsättningarmässiga
vissbeställningsåtaganden avseendegöraFörsvarsmakten

böringå ramavtal,Åtagandet, i ettkanarbetsvolym. som
isuccessivt avtaflerårigt om-inledningsvis menvara

beställningsåtagan-attkanriktmärkefattning. Ett vara
tillåren att enavseförstadeunder tre angesdet

uppdragde%70motsvarande 80 av90,arbetsvolym resp.
organisa-på regionaladenläggsnärvarandeförsom

tionen.

organisation8.5.3

således i fort-byggadministration börProjektering och
Även inomaktiebolagsform.bedrivas i ensättningen

organisationsalternativ.olikasådan finnsram

Fortifikations-icentraltutförsprojekteringDen som
iutförsbyggadministrationden somförvaltningen och

två skilda verksam-organisationen utgörregionaladen
gränssnitt. Bygg-naturligafinnsvilka detmellanheter

på marknad.lokalväsentligennadsområdena arbetar en
skulleomfattning desådan atthardemoch ett enVar av

företag.separatauppträdakunna som

projekt-vissockså attkonstaterasemellertidkanDet
organisationen.byggadministrativai denering utförs

betydandeettrepresenterarSammantaget resurserna
Försvars-karaktäriseraregenskaperdekunnande somom

befästningar mark-ochpåefterfrågan byggnader,maktens
hålla i sårbåde för attdärförfinnsSkälanläggningar.
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hållaoch att dessa resurser.samman

organiseras iOavsett här berörda verksamheterom en
finnaeller flera gällerenheter det ägare kanatt som

erbjuda lämplig miljö, ledningskompetens ekonomiskoch
stabilitet. Olika alternativ härvid möjliga.kan vara

byggadministrationenVad gäller möjlighetär atten
organiserasverksamheten i inom denett dotterbolag

statliga fastighetskoncernen. Enligt 19919244prop.
beståbör den moderbolag och antal dotter-ett ettav

propositionen, säljabolag. enligtEtt de bör,av senare
tekniska förvaltningstjänster till fastighetsägandede

ibolagen tjänsterkoncernen. förutsätter skallLEMO att
säljaskunna tilläven kunder utanför koncernen.

Vissa likheter finns mellan den verksamhet Byggnads-som
regionala organisation bedriverstyrelsens och den som

Fortifikationsförvaltningens regionala organisation
frågautför, i uppgifter i anslutning tillfrämst om

anskaffning Effektivitetsvinsterbyggnader. och mark-av
nadsmässiga finnas i integrerafördelar kan delaratt av
dessa i rikstäckande organisation. Närverksamheter en
det byggadministrativagäller den bör denverksamheten
statliga fastighetskoncernen lämpligdärför vara en
ägare.

projekteringsverksamheten,När tilldet gäller som unge-
framstårbefästningar, statligafär hälften denavser

fastighetskoncernen inte naturlig Likvälägare.som en
övergångstidskulle företaget under kunnaen vara en

lämplig ägare.

hållamöjlighet iärEn att bolagsform denannan samman
projektering byggadministration riktasoch främstsom

Ägare sådantill till organisationförsvaret. kanen
övergångsvis dåavsikten böruttaladestaten. Denvara

vid lämplig tidpunkt delvis säljaatt ellerheltvara
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byggadministra-ägare.andra Omellertillbolaget annan
fastighetskoncernen,tilldotterbolagitionen läggs ett

egetutgöra ettprojekteringsverksamhetensåledesskulle
bolag.

verksamhetenavyttrasnarastmöjlighet ärtredje attEn
projekteringsverksamhetbyggadministrationsåväl -som-

attellerbyggbranscheniföretagfleratill ellerett
verk-övertaanställda kantill deattmedverkarstaten

måste konkurrenseneftersträvas attså fallIsamheten.
intebyggnadsarbetenochkonsult-upphandlingvid av

spel.sätts ur

väljs bolagetbörvilken verksamhetsformOavsett som
beläggningsgarantierövergångsperiod vissaunder gesen

Fortifikationsverket.ochFörsvarsmaktenav

inordna denföreslår prövas atti handförstaattLEMO
fastig-statligai detbyggadministrativa verksamheten

övergångstidockså börunder varahetsbolaget, ensom
projekteringstjänster.säljertill bolagägare ett som

fastighetskoncernenstatligasigvisa denattSkulle det
börverksamheternaavseddadelämplig förinte ägareär

övervägas.möjligheternanågon andradeav

samråd Organisations-fråga medsökti dennaharLEMO
ombildning.Byggnadsstyrelsenskommittên för

forskningFortifikatorisk8.6

närvarandebedriverFortifikationsförvaltningen för
området forti-inomstudierforskning samttillämpad

forsk-FörsvaretsProgrammyndighet ärfikatoriskt skydd.
Fortifikationsför-vidutförsVerksamhetenningsanstalt.

Personalstyrkan mot-forskningsavdelning.valtningens
vilka är verksammaårsarbetskrafter 5ca20 avcasvarar
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i Eskilstuna vid iförsöksstationenoch Märsta.15ca

forskning inordnas i forskningsan-Denna bör Försvarets
från Forti-stalt Försvarsmaktenuppdragsstyras ochmen

fikationsverket enligt principer kommer attsamma som
gälla för försvarsforskning.annan

reparationsberedskapen8.7 Byggnads- och

reparationsberedskapenByggnads- och ärBRB en
beredskapsorganisation till uppgifthar utföraattsom

reparations-nybyggnads-, röjningsarbeten föroch
totalförsvaret. krigskall ellerBRB verksam undervara

regeringens särskildaefter beslut. omfattarBRB
maskin-,byggbranschen äroch uppbyggd bygg-,av

installations- och konsultföretag avtal medgenom
staten.

åliggerfred Fortifikationsförvalt-det för närvarandeI
ningen i myndigheter träffaatt samverkan med berörda

organiseraavtal med företagen och förberedasamt BRBs
i krig. uppgifter vidverksamhet utförs BRB-avdel-Dessa

inomningen Fortifikationsförvaltningen. Personalstyrkan
årsarbetskrafter. iVidmotsvarar centralkontoret25ca

årsarbetskrafterStockholm finns vid region-och10ca
och lokalkontor, militär-är samgrupperade medsom resp.
försvarsområdesstaber, årsarbetskrafter.finns 15ca

Med hänsyn till totalförsvarsuppgift övervägaskanBRBs
militär civil myndigheteller bör sluta avtalom en en

uppgiften i krigoch förberedaha att verksamhetBRBs
krigsfara. krigssituation mili-och under kommer deI en

beställningarna inlednings-tära omfattande ochatt vara
vis dominera iDärför bör även fortsätt-verksamheten.

åvilaningen uppgiften myndighet anknytningmed näraen
till militära anledningfinns ingenförsvaret.det Det
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blihärigenom skullebeställareandratro attatt
diskriminerade.

och be-byggherreattFortifikationsverket kommer vara
i krig underochbyggnadsarbetenstörreställare av

börverketför attmöjligen talakrigsfara. skulleDetta
också tala attHärför kanverksamhet.förbereda BRBs

kännedomgodmed ochkontakternäraatt hakommerverket
i fred.byggbranschenom

också beställareattFörsvarsmakten kommer avvara
krigsfara.krigi underochfortifikatoriska arbeten

fråga mindreärÄven mestFörsvarsmaktenfördet omom
truppbefästningar, är densåsomobjekt, samman-t.ex.

volymen mycket stor.tagna

ochiBRB-avdelningen fredvidArbetet resurs-avser
ingårordningEnligt gällandestartplanläggning.

dettanärhögkvarteri försvarsmaktenscentralkontoret
ingår regionkonto-verksamärkrigsorganiseras. När BRB

militärområdes- försvars-ilokalkontorenoch resp.ren
områdesstaberna.

inomutredningsmannämnas attsammanhanget kanI en
gjort översynnyligenFortifikationsförvaltningen aven

Utredningsmannenreparationsberedskapen.ochbyggnads-
i överförsfredförhuvudmannaskapet BRBföreslog att
Överbefälhavaren.tillfrån Fortifikationsförvaltningen

framtideni skallföreslår FörsvarsmaktenattLEMO
förberedaräkning BRBssamtför statensavtalteckna

iävenkrigsfara. börkrig under BRBi ochverksamhet
på olikaledningsorganingå i Försvarsmaktensfred
ÖverstyrelsenSamråd mednivåer. i skeverksamhetenbör

ÖCB. börLiksom närvarandeförcivil beredskapför
vattenbyggnadskåren förchefför väg- ochchefen vara

BRB.
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servicefunktionerStabs- och8.8

föreslås stabsfunktion in-I 19919244 attprop. en
regeringenrättas förser med underlagefter uppdragsom
resursanspråk såvittbedömning myndigheternasför av

bistårlokalförsörjning, regeringen med utred-avser
byggadministrativningar i lokalförsörjningsärenden och

ägarrollenkompetens. syfte renodlaI att anser rege-
hållas frånringen stabsfunktionen skild för-böratt

valtningsfunktionen.

verksamhetsområdeFörsvarsdepartementets kommer attInom
finnas myndigheter med betydandeflera lokalbrukande

ocksåorganisationerstyrka. Flera starka kommer att
erbjuda troligt Försvars-lokaler är därför attDetm.m.

fråndepartementet kommer behov stödatt ha av en
Någon särskildopartisk stabsfunktion.kompetent och

funktion inte Försvarsdepartementet.bör dock skapas för
Renodlingen Fortifikationsverketägarrollen gör attav
inte stabsfunktion till regeringen.kan fylla Dettaen

från funktiontillgodosesbehov bör därför den som
övrigalämnar tillstöd slag delarmotsvarande avav

regeringskansliet. härför bör beräknas.Resurser

ocksåföreslårpropositionen regeringen efter-I att en
servicefunktionfrågestyrd tillhanda-inrättas kansom

hålla lokalförsörjningsområdetmyndigheter inomtjänster
området.byggadministrativaoch det

Försvarsmakten myndighet.blir bör hamycket stor Denen
hållaförutsättningargoda kompetens för attatt en

sin lokalförsörjningklara löpandeutanm.m. meraegen
emellertid inte uteslutasoch omfattande stöd. kanDet

iibland stödFörsvarsmakten behov t.ex.att kan ha av
frågorfastighetsjuridiska i förhandlingar. För-och

efterfråga fråndå möjlighet stödbörsvarsmakten ha att
servicefunktionen eller konsult.annan
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kantill Försvarsdepartementetmyndigheter hörAndra som
omfatt-slag ochstödförutsättas behöva sammaav samma

då sigvändamyndigheter. börövriga civilaning Desom
servicefunktionen.till

samrått Organisationskommit-fråga medhardenna LEMOI
ombildning.tên för byggnadsstyrelsens
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GENOMFÖRANDE9

frågorkapitel olika sammanhängerdetta behandlasI som
i detmed genomförandet förslag presenteratsdeav som

föregående försvarsfastigheter.förvaltningenom av

organisation9.1

Fortifikationsverket inleda sinbör verksamhet den
fårjuli till övervägande delenVerket1 1994. annanen

Fortifikationsförvalt-uppgifterroll änoch andra vad
ningen ihar dag.

frågaiviktig ändring i förutsättningarna inträderEn
blirfinansieringen uppgifterverksamheten. Nyaom av

aviseraberäkna, uppbära ombe-att och hyror samt att
lånefinansiering Relationensörja investeringarna.av

också fastig-till blirbrukarna ändras och den som en
Ekonomiskahetsägare hyresvärd har. och verksam-och

liknandehetsmässiga förutsättningar gäller fördem som
råda.ett affärsverk kommer att

Påtagligt också projekteringen samtär den centralaatt
byggadministrationen interegionala lokaladen och

ingå i Fortifikationsverket.skall

Fortifikationsverket, kanSammantaget gör detta att som
bedömas behöva personalstyrka motsvarande 100 125en -
ârsarbetskrafter, myndighetbör ochbetraktas som en ny

Fortifikationsförvaltningen därmed avvecklasatt bör
juniden 30 1994.
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väsentligiFortifikationsverketnaturligtär attDet
Fortifikationsförvaltningenmån från rekryterar perso-

särskildaFörsvarsmaktenskunskapnal har god omsom
deochrollenförutsättningar behov.och Den nyanya

nödvändigt attförutsättningarna gör detekonomiska
i visserfarenhetochkunskappersonal med relevant

håll.frånockså annatutsträckning rekryteras

byggadmi-projektering ochFortifikationsförvaltningens
äraktiebolagsform. Detinistration överförasskall

från Forti-yrkeskunnig personal rekryterasnaturligt
ochregionaltcentralt,fikationsförvaltningens enheter

behovFörsvarsmaktensju kunskaphar godlokalt omsom
görförutsättningarna attekonomiska per-De nyam.m.

i viss ut-erfarenhetkunskap ochmed relevantsonal
håll.från annatsträckning behöver rekryteras

medaktiebolagsformÖverförandet iverksamheten -av
så fortbör skebeslutasägare somden eller de som -

erforderligafattatstatsmakternamöjligt det attefter
så attrekrytering bör skeOrganisering ochbeslut.

frånsenastverkai fall kanbolagen vartbolaget eller
juliden 1994.1

regeringen beslutaomorganisationen börFör leda omatt
Fortifikations-organisationskommitté förgemensamen

byggadministra-projekteringen och denförverket samt
ingåså möjligtbör forttiva dennaverksamheten. I som

organisationerna.för deavsedda chefernabl.a. de nya

Forti-vidpersonalallMöjlighet finns sägaatt upp
det attfikationsförvaltningen omedelbart efter en

fastighetsför-organisationproposition ändrad avom
för-kantill riksdagen. Dettavaltningen lämnatshar

höstenunder 1992.väntas ske

organisationerna undermöjlighet deär attEn nyaannan
organisationskommitténbörjanoch 19941993 genomav
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från Fortifika-och bolagen personal,anställer bl.a.
tionsförvaltningen. vid Fortifikationsför-Anställda

fåttvaltningen juni anställning iinteden 199430som
påFortifikationsverket i aktiebolageller ett eller

håll kvarstårsägs dag underannat denna ochupp upp-
sägningstiden avvecklingsorganisation.i en

Båda lösningarna är förenade fördelar nackde-med och
i arbetsgivarens intresselar. är dock attDet knappast

vid Fortifikationsförvaltningensäga all personalupp
Samtidigtredan hösten välkan det medföra1992. en

lång uppsägningarnaavvecklingoch dyrbar väntaatt med
till juni ärden stället bör prövas det30 1994. I om
möjligt kategorierolikasäga anställdaatt upp av

vinns organisationallteftersom klarhet och rekry-om
tering till fastighetsverket bolaget eller bolagen.och
Därmed uppsägning mindrebör antal anställdaettav

anstå till i junikunna slutet 1994.av

Enligt organisationenbedömning medför denLEMOs nya
för fastighetsförvaltning sammanlagdaatt detm.m.

årsarbetskrafter.minskarpersonalbehovet med 100-150
i sig vissa ekonomiska besparingar.Detta och förger

ordningekonomiskastora fördelarna, med denDe som
föreslår, uppnås på siktemellertidLEMO genomavses

effektivare effektivarelokalutnyttjande,ett en
fastighetsförvaltning iupphandling tjänsteroch av
konkurrens.

Ramneutralitet9.2

kapitalkostnader statliga fastigheterNär införs för de
Försvarsmakten tillkommeranvänder kostnadselementsom

ingårinte i utgiftsramenförutsättningarna försom
årsenligt försvarsbeslut.1992

övergångVid till utgift-tillkommerett nytt systemen
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på iinvesteratkapitalavskrivningarför räntor ocher
förvaltningen.iresultatettbyggnader mark samtoch

investering-framtidautgifter förSamtidigt bortfaller
anskaffningförtillbyggnader samti och avny-, om-ar

mark.

på ärdetstorleksordningen beloppdeFör belysaatt
beräkningarnaillustrerandefrågan erinras dekan omom

in-används antasdäri avsnitt den modellI7.3. som
bådaår utgöravskrivningarna 1vesteringarna motsvara

hålls i balans.kapitalvolymenmilj. kr., dvs.367
avskrivningarna ochförutsättningar ärUnder dessa

ramneutrali-förbetydelseinvesteringsutgifterna utan
teten.

exempletåterstår resultatet.och IräntornaDärmed
år milj.tilluppgår finansnettot 677negativa 1det

milj.till kr.i Deexemplet 156kr. Resultatet anges
såledeskapitalkostnaderna skulletillkommande samman-

uppgå milj.till kr.833taget

nåsförutsättningartilläggas under dessaattkanDet
ramjusteringpåockså neutralitet statsbudgeten. En

intäkter för staten.nämligen ökademotsvaras av

iinvesteringarnaplaneradedekan noteras attDet dock
tillbefästningarexklusiveförsvarsfastigheter m.m.

grundorganisationenistrukturförändringarföljd av
avskriv-åren större ännärmaste avsevärtärunder de

undviker Försvars-utgifterningarna. omedelbaraDessa
Vid beräk-finansieringsformen.denmakten nyagenom

redu-därför övervägas attramtillskottetningen kanav
inte medkapitalkostnadernatillkommandede av-cera

iinvesteringar för-planeradeskrivningarna medutan
in-befästningar. högaexklusivesvarsfastigheter Den

inleveransenvesteringsnivån sini medföra attturkan
bli mindre änbehövastatsbudgeten kanvinst tillav

Fortifikations-kapiteli för att7vad angettssom
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verkets soliditet inte skall undergrävas.

Vad försvarsfastigheter för-gäller försagtsnu som
valtas Fortifikationsverket.av

När placeringsfastigheter,det gäller för när-som
överlåts tillvarande används försvarsmaktenav som

fastighetskoncernen, aritmetiska beräkningenär den
inte lika framtidaenkel. skallDe hyrorna, som vara

Utgiftsramenmarknadsanpassade, nämligen inteär kända.
bör emellertid reduceras planerademed normala eller
investeringar i placeringsfastigheter. tillTillägg

skillnadenbör göras för mellan hyradenramen somnya
utgår underhålldriftoch de kostnader för för-och som

fastigheter.svarsmakten förhaft aktuella I samman-
hanget erinraskan de kontorskomplexenatt tre storaom
i Stockholm försvarsmakten använder överförtsredansom
från Fortifikationsförvaltningen till Byggnadsstyrelsen

vidareför till fastighetskoncernen.befordran

i princip statligaMotsvarande gäller även för de bygg-
överlåtsnadsminnen militärt tillvärde denutan som

Någonförvaltningsmyndigheten. ramreducering förnya
investeringar i tillbyggnaderoch är dockny-, om-
knappast inte deaktuell. Däremot kan det uteslutas att

fårhyror faktisktFörsvarsmakten betala för ut-som
nyttjade understigakan komma kost-ytor att nuvarande

underhålldrift periodisktnader för löpandesamt och
såiför ramreduceringdessa byggnader bör fallEnm.m.

ske.

Anskaffning anläggningaranslag berörs ärDe Bsom av
fråga investeringarioch större3, C 3, D 33 E om

iLedningsamt och förbandsverksamhet B och 1E1
fråga mindre investeringar.om

sådanaförändringar beskrivits in-De ärsom nu som
övergångträffar i tillsamband med det systemet.nya
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är attkapitalkostnadermedSyftet med det systemetnya
nålokalanvändningen. Föröka effektiviteten i att

sigtillgodogöradetta skall Försvarsmakten kunna
lokalutnyttjandebesparingar minskatföljersom av

också fåliksom lokalut-för ökatbära kostnaderna
engångsanpassningnåsnyttjande. attDetta kan engenom

index-tillskottetutgiftsramengörs attochav genom
då till användaligga hands attanknyts. näraDet kan

i för-indexanknytning tillskottet denför somsamma
i kapitel Detenklade förordatshyresmodell 7.som

tilltillskottet konsum-knytsbetyder att hälften av
någottillinteentprisindex knytsden andra halvanoch

tillskottetindex. möjlighet knytsär helaattEn annan
till användasindex lokalkostnaderdet för avsessom

i övrigt.för statsförvaltningen

Kapitalkostnader börja Försvarsmaktenanvändas förbör
budgetåret detaljeradebetyderfr.o.m. Det att199495.

militäraberäkningar vilka den ut-de belopp medav
totalnivåpågiftsramen justerasskall bör klaravara

budgetpropositioneninär läggs dvs.senast fast,ramen
i januari enskilda näranslag senastoch för1994,

budgetåretregleringsbreven dvs.för 199495 beslutas,
vårenunder 1994.

ocksåVid uppmärk-detaljerade beräkningarnade behöver
påverkaspå mark kanatt värdet byggnader och avsammas

in-indexuppräkning tillkommandetill prisläge,nytt
överlåtelsevesteringar ytterliga fastigheter.och av

systemförändringenvärdering gjorts införDen som
sig tillsjälvfallet i visakommer fall ha lettdelen

framstår egendomligaenskilda objektvad försom som
värden översyn bör därför,och hyror. löpandeEn som

införasi kapitel göras. värden kanJusterade7,anges
år sådana fortsattefter tre eller under former attfem

ramneutralitet inte äventyras.
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påTransaktioner budgetstatens9.3

bildasFortifikationsverket behöver genomföras ettNär
på ärekonomiska transaktioner statsbudgetenantal som

principiellt praktiskt intresse.visst ochav

tillgångar, föregentliga innebörden är attDen som
redovisningssystemet äri statliganärvarande det

tilltill noll värderas 14,5bokförda kronor, upp ca
tillskjuts förstmiljarder apportegendomkr. och som

nybildadeFortifikationsförvaltningen detoch sedan
Fortifikationsverket.

Tillvägagångssättet Fortifikations-tänkaskan attvara
balansräkningsista denförvaltningen upprättar peren

budgetåretijuni sista dagendvs. den30 1994,
då likai balansräkningenStatskapitalet är199394.

redovisnings-striktfastighetsvärdet.stort I ettsom
ökning statensmedförasystem skulle detta egnaaven

kapital för detförbättrat resultat statenoch ett
året. skulle statsbudgetensaktuella Formellt

miljar-stärkasbudgetsaldot, med 14,5resultat, dvs.
redovisninginteder är dock säkert att statenskr. Det

så denna effekt be-är sammanhängande attsystemett
kommentarhöver det tarvasuppkomma. skulle den envara

på-till extraordinära realt hänseendedenna post. I
förmögenhetsställningsjälvfalletverkas varken statens

eller resultatet.

beskrivits ärbörDet betonas det problematt som nu
uppstår redovisnings-generellt och när statens nya

myndigheter.successivt i förmodell bruk statenstas
förhållandevisfråga dockbelopp ärDe det här är om

1 ÄVstora.

förbalansräkningenutgående Fortifikationsför-Den
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ingåendevaltningen juni blirden balans-199430per
räkning Fortifikationsverket juliför den dvs.1994,1

budgetåret samtidigtför skall dock struk-199495. en
såpåturförändring balansräkningens kreditsidagöras

frånsoliditeten statskapitalet %att och reduceras 100
juni till juli%den den30 1994 50 1 1994.ca

åstadkommas FortifikationsverketDetta kan attgenom
lånar miljarder i Riksgäldskontoret och7 kr.upp ca
återbetalar omfattning.statskapital i motsvarande

påblir debetsidan i Riksgälds-Konsekvensen härav att
utlåningenbalansräkning minskar tillkontorets stats-

utlåningenverket miljarder tillmed medankr.7ca
Fortifikationsverket till miljarderökar kr.7ca
Kreditsidan i Riksgäldskontorets balansräkning, dvs.

upplåning påverkas intestatens alls.netto

påverkarTransaktionerna juliden därmed varken1 1994
formellt eller reellt statsbudgetens saldo.

BIBLfKUNGL.
211992 09- -

STOCKHOLM



utredningar 1992offentligaStatens

Kronologisk förteckning

levnadsförhållanden.patienterGrundutbildningens 37.PsykiatrinochdessFrihet kompetens.ansvar -- - ochutveckling.vårdensinnehållvillkori högskolan.U.
Bidrag elevavgifter.U.38.Friståendeskolor. ochReglerförrisker. seminarium varförviEtt om

39. arbetsskada.S.tillåter föroreningarinne M. Begreppetänute.mer
Fi.skadehanteringi statligverksamhet.i 40.Risk-ochPsykisktstördassituationkommunerna

socialtjänstens 41.Angåendevattenskotrar.M.probleminventering-en ur
stadsutveckling.förhållbar M.42.Kretslopp Basenperspektiv. - UrbanBasisof Sustainablejämförandeperspektiv. 43.EoocyclesThePsykiatrini Norden-ett -koncession iörsäkringssammanslumingar.Fi. DevelopmentM.för

grundutbildning.U.44. förhögskolansmervärdesskattelag. ResurserNy
riktlinjer.och M.45.MiljöfarligtavfallMotiv.Del ansvar-- långtidssjukaforskningLivskvalitetförpsykisktbilagor.Del Fi. 46.Förfanningstextoch -- ochvard.nationellstrategi. kringservice,stödKompetensutveckling A.en- DelII. Fi.Fi. 47.Avregleradbostadsmarknad,Fastighetstaxering Bostadsrätter.m.m.- statliga48.EffektivarestatistikstymingDenEkonomi i C.och kyrkan.ratt -samordning.Fi.statistikensfinansieringochrundradiosandningar.l0.Ett bolagför Ku.nytt

marknadsföringslagstifmirtgen.EES-anpassning49.LFastighetsskatt.Fi.l av
C.Konstnärlighögskoleutbildning.U.12.

inomäldre-och50.Avgifterochhögkostnadsskyddaktier.13.Bundna Ju.
Shandikappomsorgen.Mindrekadmituni handelsgödsel.Jo.14.

5l.Översyn sjöpolisen.högskolannågra Ju.l5.Ledningochledarskapi av- 52. samhälleföralla.perspektivochmöjligheter.U. Ett
Skatt dieselolja.Fi.S. 53.16.Kroppenefterdöden.

förbam-ochförmindre styrfonnerobduktioneni 54.Mersistaundersökningen17.Den ett nya-- ungdomspolitiken.C.psykologisktperspektiv.
forskning ochinnehåll.S. SS.RådförTvangsvårdi socialtjänsten och18. transporteromansvar- kommunikation.K.lillángtidsutredningen1992.Fi.

ochRådförforskningombildningfrånmyndighettill20.Statenshundskola. transporterom
kommunikation.Bilagor.K.aktiebolag.S.

56.Färjorochfarleder.K.till pensionärer.2l.Bostadsstöd
naturafönnaner Fr.57.Beskattning vissakreditupplysningslagen.ZZEBS-anpassning Ju. m.m.avav

miljöskuldenhurFi. 58.Miljöskulden.En23.Kontrollfrågori tulldatoriseringen rapportomm.m.
ingenting M.Fi. utvecklas24.Avregleradbostadsmarknad. gör.om
U.Utvärdering 3-årig 59.Larm-uppdraget.25. försöksverksamhetenmedav

Fi.reglerför statsanstilllda.yrkesinriktadutbildninggymnasieskolan. 60.Enklarei U.
Del.A ochB.Ju.refonnerataklagarväsende.till folkpensionkvalilikationsregleri 6l.Ett26.Rätten - totalförsvaret-förslagForskningochutvecklingför62.internationellaförhållanden.

Årsarbetstid. till åtgärder.Fö.27. A.
perspektivstudie.C.RegionalarollerKartläggning kasinospel--enligtinternationella 63.28. enav - C.sjudebattinlägg.Utsikt framtidensregioner64.regler.Fi. mot -organisation 65.Kartboken.C.29.Smittskyddsinstitutet för Sverigesny- regioni utveckling.C.smittskyddsfunktioner. 66.Västsverigenationella - företagsbeskattningen.Delreformering30.KreditiörsäkringNågraaktuellaproblem.Fi. 67.Fortsatt av-31.Lagstiftning satellitsändningar Fr.om av

nriljöforskrting.M.68.LångsiktigTV-programxu.
asylförläggning.Ku.69.Meningsfullvistelse32. Inlandsbanan.K.Nya

tjänst 70.Telelag.K.i folkrörelsemas C.33.Kasinospelsverksamhet
i former.Fi.7l.Bostadsför1nedlingdatorstrukttrr.M.34.Fastighet.sdatasystemets nya

C.medlemskapet.72.Detkommunalaskolformer.M.35.Kart-ochmatningsutbildningarinya
i36.RadioochTV Ku.ett. .



1992utredningaroffentligaStatens

förteckningKronologisk

förochvårdservice,stödvalfrihetVälfärdoch73.
störda.S.psykiskt

ochSPmätteknikinomProvningochprivat-74.Prova
europaperspektiv.N.iSMP

i krig.Fi.kriserochpolitikunderFJconomisk75.
Huvudbetänkande.2000-talet.Skogspolitikeninför76.

2000-talet.BilagorinförSkogspolitiken
Bilagor2000-talet. Il. Jo.införSkogspolitiken

kunskaps-socialförsäkringenstördaiPsykiskt ett77. -
underlag.

internationellainsolvens-vissaUtredningen78. om
frågor.Ju.

Fi.organisation.ochlokalerfastigheter79.Statens ny- forskning.Ju.kriminalpolitiskochKriminologisk80.
dubbeltbättre.Ju.81.Trañkpolisen änmer

utmaning.Ju.Genteknik82. en- EG.Ju.Aktiebolagslagenoch83.
brott.Ju.kränkningförErsättning84. genom

försvarsfastigheter.Fö.Förvaltning85. av



utredningaroffentliga 1992Statens

förteckningSystematisk

KommunikationsdepartementetJustitiedepartementet
[32]NyaInlandsbanan.Bundnaaktier.[13]

ochkommunikation.Radförforskning transporterEES-anpassningkreditupplysningslagen.[22] omav ochkommunikation.RadförforskningÖversyn transportersjöpolisen.[51] omav Bilagor.[55]reformeratåklagarvllsende.Del [61]Ett A ochB.
Färjorochfarleder.[56]Utredningen internationellainsolvens-vissaom [70]Telelag.frågor.[78]

[80]Kriminologiskochkriminalpolitiskforskning. FinansdepartementetTrafikpolisen dubbeltbättre.änmer
[5]Koncessionförförsäkringssammanslumingar.utmaning.[82]Genteknik en- Nymervärdesskattelag.Aktiebolagslagen [83]ochEG.

Motiv.DelErsättningförkränkning brott.[84]genom - [6]Författningstext bilagor.Deloch-Försvarsdepartementet [8]Fastighetstaxering Bostadsrätter.m.m.-Fastighetsskatt.ochForskning utvecklingförtotalförsvaretförslag- Långtidsutredningen1992.[19]till åtgärder.[62]
i tulldatoriseringen [23]KontrollfragorFörvaltning försvarsfastigheter.[85] m.m.av [A]Avregleradbostadsmarlatad.

Socialdepartementet internationellaKartläggning kasinospelenligtav -[28]regler.Psykisktstördassituationi kommunerna
aktuellaproblem.[30]KreditförsäkringNågraprobleminventeringsocialtjänstensperspektiv.[3] --en ur [40]skadehanteringi statligverksamhet.Risk-ochPsykiatrini perspektiv.Norden jämförande [4]ett- bostadsmarknad,DelIl. [47]Avregleradefterdöden.Kroppen [16]

statistikstyming statligastatistikensEffektivare DenundersökningenDensista obduktioneni ett -- [48]finansieringochsamordning.psykologisktperspektiv.[17]
dieselolja.[53]Skattpåi [18]Tvångsvardsocialtjänsten irmehall.ochansvar- vissanaturafönnåner [57]Beskattning m.m.avhundskola. myndighettillStatens Ombildningfrån

Enklarereglerförstatsanstallda.[60][20]aktiebolag.
reformering företagsbeskatmingen.DelFortsatt avtillBostadsstöd pensionärer.[21]

[67]till folkpensionRätten kvalifrkationsregleri- Bostadsfönnedlingi former.[71]nyainternationellaförhållanden.[26]
krig.Ekonomiskpolitikunderkriserochi [75]Smittskyddsinstitutet organisationförSverigesny- organisation.[79]Statensfastigheterochlokalersmiuskyddsfunktioner. nynationella [29] -

Psykiatrinochdesspatienter levnadsförhållanden,- Utbildningsdepartementetvårdensinnehållochutveckling.[37]
GrundutbildningensvillkorFrihet kompetens.arbetsskada.Begreppet [39] ansvar--i högskolan.[l]Livskvalitetförpsykisktlångtidssjuka

högskoleutbildning.[12]Konstnärligforskningkringservice,stödochvard.[46]- i högskolannågraperspektivLedningochledarskapAvgifterochhögkostnadsskyddinomaldre-och -[15]ochmöjligheter.handikappomsorgen.[50]
3-årigUtvärdering försöksverksamhetenmedförEttsamhälle alla.[52] av

yrkesinriktadutbildningi gymnasieskolan.[25]Välfärdochvalfrihet-service.stödochvardför
elevavgifter.[38]Friståendeskolor.Bidragochpsykisktstörda[73]

högskolansgrundutbildning.[44]ResurserförPsykiskt istördasocialförsäkringen kunskaps-ett- Lararuppdmget.[59]underlag.[77]



1992utredningaroffentligaStatens

förteckningSystematisk
Jordbruksdepartementet

[14]handelsgödsel.kadmiumiMindre
Huvudbexánkande.2000-talet.Skogspolitikeninför

[76]
[76]Bilagor2000-talet.Skogspolitikeninför
[76]II.Bilagor2000-talet.Skogspolitikeninför

Arbetsmarknadsdepartementet
strategi.[7]nationellKompetensutvecklingen-Årsarbetslid.271

Kulturdepartementet
[10]rundradiosändningar.förbolagEttnytt

satellitsändningarTV-program.Lagstiftning avom
[31]

[36]iochTVRadio ett.
[69]asylförläggning.vistelseMeningsfull

Näringsdepartementet
SPochmätteknikinomProvningochprivat-Prova

europaperspektiv.[74]iSMP
Civildepartementet

[9]i kyrkan.Ekonomiochrätt
tjänst [33]folkrörelsemasKasinospelsverksamheti

marknadsföringslagstiftningen.[49]EES-anpassningav
barn-ochförstyrformermindreförMer nya- [54]ungdomspolitiken.

[63]pcrspektivstudie.rollerRegionala en- debattinlägg.[64]sjuframtidensregionerUtsiktmot -[65]Kartboken.
[66]utveckling.regioniVästsverige- [72]medlemskapet.kommunalaDet

naturresursdepartementetMiljö- och
tillåtervarförseminariumrisker.EnReglerför om

[2]inneföroreningar änute.mer [34]datorstniktur.Fastighetsdatasystemets
[35]skolfonner.imätningsutbildningarochKan- nya

[41]Angåendevattenskouar.
Stadsutveckling.[42]hållbarförKretslopp Basen- Develop-SustainableUrbanBasisofEcocyclesThe-[43]ment.

riktlinjer.[45]ochavfallMiljöfarligt ansvar- utveck-miljöskuldenhurEnMiljöskulden. rapportom
[58]ingentingvi gör.lasom

[68]miljöforskning.Långsiktig






