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TIDSPLAN FÖR FÖRNÖDENHETSAVVECKLING

Förnödenhetsavvecklingen avser i huvudsak materiel och ammunition.

Metoden är:
1. Överföring till: Frivilligorganisationer

        Humanitärt bistånd
        Militärt säkerhetsbefrämjande materielsamarbete
        Statliga myndigheter

2. Försäljning
3. Destruktion

Överföringar genomförs utgående från framställningar till Försvarsmakten, samt i enlig-
het med vad som framgår av särskilda regeringsbeslut.

Försäljningar sker två gånger per år inriktat på en vår- och en höstförsäljning. Såväl
antalet försäljningsomgångar som sammansättningen analyseras fortlöpande och revide-
ras i den utsträckning som analysresultaten kräver. Detaljplaneringen av avvecklingen
genomförs årsvis och bygger på så kallade B-T-D analyser grundade på i KRO och i
TOR-C systemen aviserade behov och redovisade tillgångar. Denna avisering sker
årsvis (internationella förband 2 ggr / år) och detta begränsar möjligheterna till att
följa upp förändringen mellan aviseringarna. Ammunitionsavvecklingsplanen sträcker
sig för närvarande till andra kvartalet 2006 och rullas årligen. Under 2004 kommer
ammunitionsavvecklingsplanen att rullas intill år 2007.

Nedan redovisas genomförda avvecklingsomgångar och tidsplan för kommande av-
veckling av övertaliga krigsorganisatoriska förnödenheter.

Destruktion tillämpas för materiel som av olika skäl ej är lämplig att försälja. Ammuni-
tion avvecklas i huvudsak genom destruktion.
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Under det gångna verksamhetsåret togs ett beslut om att förnödenheter ingående i de
materiella mobiliseringsenheterna ( MME ) skulle avvecklas under året. Beslutet om
ytterligare avveckling av MME har lett till att mängden förnödenheter, vilka skall
avvecklas, har ökat relativt mot vad som var känt år 2000. Det kan således inte ute-
slutas att ytterligare tid erfordras för att lösa förnödenhetsavvecklingsuppgiften.


