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1. Definition av anläggningstillgång 

För kommunen är det av betydelse om ett inköp bokförs som driftkostnad 

eller investeringsutgift. En driftkostnad påverkar årets resultat negativt med 

motsvarande inköpsbelopp, medan en investering bokförs som en tillgång 

och kostnadsförs årligen med ett delbelopp (avskrivning) tills tillgången 

saknar värde. 

Lagstiftning och rekommendationer klargör centrala begrepp och principer. 

Denna anvisning bygger på nedanstående regelverk, men inkluderar även 

förtydliganden anpassade till Mörbylånga kommun. 

Bestämmelser om redovisning, värdering och avskrivning av 

anläggningstillgångar återfinns i den kommunala redovisningslagens kapitel 

6 och 7. Dessutom finns ett antal normgivande rekommendationer i ämnet 

utgivna av Rådet för kommunal redovisning (RKR); Nr 11 Materiella 

anläggningstillgångar, Nr 12 Redovisning av immateriella tillgångar, Nr 13 

Redovisning av hyra/leasingavtal och Nr 19 Nedskrivningar. Därutöver finns 

en idéskrift utgiven av RKR; Avskrivningar - avgränsning, värdering och 

nyttjandeperioder för immateriella och materiella anläggningstillgångar och 

Sveriges Kommuner och Landstings skrifter om komponentredovisning. 

Från 2018 tillämpar kommunen komponentavskrivning för 

anläggningstillgångar. 

1.1 Materiella anläggningstillgångar 

1.1.1 Vad är materiella anläggningstillgångar 

Materiella anläggningstillgångar indelas i; ”Mark, byggnader och tekniska 

anläggningar”, ”Maskiner och inventarier” och ”Övriga materiella 

anläggningstillgångar”. Inom ”Mark, byggnader och tekniska anläggningar” 

avses anläggningar (investeringar) för exempelvis fastigheter, byggnader, 

gator och vägar. 

Möblering av ”hela” rum som uppfyller kriterierna för anläggning är en 

investering, som exempelvis klassrum, samlingsrum, fikarum, 

sammanträdesrum, kontorsrum, och redovisas inom ”Maskiner och 

inventarier”. 

1.1.2 Vilka kriterier måste vara uppfyllda för att en anläggning ska klassas 
som materiell anläggningstillgång 

För att anskaffningen ska klassas som materiell anläggningstillgång (investe-

ring) ska nedanstående kriterier vara uppfyllda: 

 Ett värde på minst ett prisbasbelopp (2018: 45 500 kr) exklusive moms 

 En fysisk tillgång avsedd för stadigvarande bruk eller innehav 

 En livslängd om minst 3 år 

 Kommunen ska ha kontroll över tillgången 

 Det ska vara sannolikt att den medför framtida ekonomiska fördelar eller 

servicepotential. 
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 Med framtida ekonomiska fördelar menas att en tillgångs kapacitet ska, 

ensam eller i kombination med andra tillgångar, bidra direkt eller 

indirekt till att skapa intäkter eller kostnadsbesparingar. 

 Med servicepotential menas att en tillgångs kapacitet ska, ensam eller i 

kombination med andra tillgångar, bidra direkt eller indirekt till att de 

mål som fastlagts uppnås. 

Väsentliga underhållsåtgärder och byten av komponenter ska redovisas som 

anläggningstillgång. Vid byte av komponenter ska säkerställas att 

komponenter är fullt avskrivna alternativt utrangerade innan tillkommande 

utgifter aktiveras. 

Vid anskaffningar av inventarier som har ett naturligt samband eller som kan 

anses ingå som ett led i en större inventarieinvestering, bör bedömningen av 

vad som ska räknas som inventarier av mindre värde göras utifrån 

inventariernas sammanlagda anskaffningsvärde. Det kan ofta vara svårt att 

bedöma om det föreligger ett naturligt samband eller ej. Vid tveksamheter 

bör den metod som ger den mest rättvisande bilden tillämpas i enlighet med 

konsekvensprincipen och samråd ske med ekonomiavdelningen. 

1.1.4 Inköp av konst 

Vid inköp av konst ska detta anmälas till ekonomiavdelningen enligt särskild 

rutin, eftersom konst har oändlig nyttjandeperiod. Detta gäller även om konst 

köps in vid till exempel nybyggnation av fastighet, parker eller 

cirkulationsplatser. 

1.1.5 Vad räknas inte som materiella anläggningstillgångar 

Utgifter för löpande underhåll och reparationer, så kallat förebyggande 

underhåll, som syftar till att vidmakthålla tillgångens egenskaper ska 

redovisas som kostnad när de uppkommer och inte som en 

anläggningstillgång. Exempelvis upprätthålla standard och avhjälpa fel så 

byggnader, gator och vägar ska vara i fortsatt driftsdugligt skick som innebär 

att ”förlänga” komponentens livslängd kostnadsförs löpande. Även något 

större insatser kan kostnadsföras om de bedöms utgöra en relativt liten del av 

komponentvärdet som inte motiverar att man aktiverar och förlänger den 

period under vilken komponenten skrivs av. 

Kostnader för inventarier som har en begränsad varaktighet (max 3 år) eller 

är av mindre/ringa värde (mindre än ett prisbasbelopp) räknas som 

förbrukningsinventarier. Förbrukningsinventarier bokförs direkt som en 

driftkostnad. 

1.2 Immateriella anläggningstillgångar 

1.2.1 Vad är immateriella anläggningstillgångar 

Med en immateriell tillgång avses en tillgång utan fysisk form, exempelvis 

nyttjanderätt, programvaror, licenser, egenutvecklade IT-system. 

1.2.2 Vilka kriterier måste vara uppfyllda för att en anläggning ska klassas 
som immateriell anläggningstillgång 

För att anskaffningen ska klassas som immateriell anläggningstillgång 

(investering) ska nedanstående kriterier vara uppfyllda: 

 Ett värde på minst 1 000 000 kr exklusive moms   
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 En livslängd om minst 3 år 

 Förväntas ge upphov till framtida ekonomiska fördelar, antingen i form 

av intäkter eller som kostnadsbesparingar 

 Är en resurs över vilken kommunen har kontroll vilket innebär förmåga 

att säkerställa att framtida ekonomiska fördelar kommer kommunen till 

del och att andras förmåga att få del av dessa fördelar kan begränsas. 

 Har uppkommit till följd av inträffade händelser. 

1.2.3 Vad räknas inte som immateriella anläggningstillgångar 

En utgift som enbart ger upphov till ökad servicepotential inte skall 

redovisas som en immateriell tillgång. 

1.3 Leasing och hyresavtal 

Leasingavtal och hyresavtal klassificeras som ett finansiellt leasingavtal om 

det innebär att de ekonomiska fördelar och ekonomiska risker som 

förknippas med ägandet av objektet i allt väsentligt överförs från 

leasinggivaren till leasingtagaren (kommunen). Om ett leasingavtal skall 

betraktas som finansiellt eller operationellt beror på avtalets ekonomiska 

innebörd och inte på avtalets civilrättsliga form. Nedan följer några exempel 

på situationer som normalt leder till att leasingavtalet klassas som finansiellt. 

 Äganderätten till tillgången överförs till leasingtagaren när leasingavtalet 

löpt ut. 

 Leasingperioden omfattar större delen av leasingobjektets ekonomiska 

livslängd även om äganderätten inte övergår, 

Exempel på andra situationer som enskilt eller tillsammans tyder på att ett 

finansiellt leasingavtal föreligger 

 Om leasingtagaren enligt avtalet kan säga upp avtalet i förtid får 

leasingtagaren bära de förluster leasinggivaren åsamkas på grund av 

uppsägningen.  

 Leasingtagaren har möjlighet att förlänga avtalet mot en avgift som är 

väsentligt lägre än en marknadsmässig avgift.  

Leasingtagaren skall redovisa objekt som innehas enligt ett finansiellt 

leasingavtal som anläggningstillgång i balansräkningen. Ett finansiellt 

leasingavtal resulterar i både avskrivningar och räntekostnader som under 

varje period redovisas i resultaträkningen. Tillgången skall skrivas av enligt 

samma princip som gäller för andra tillgångar av samma slag. 

Ett leasingavtal med en avtalstid om högst tre år får redovisas som ett 

operationellt avtal oavsett om det annars uppfyller kriterierna för ett 

finansiellt avtal. Ett leasingavtal som inte klassificeras som finansiellt är 

operationellt. Leasingavgiften för operationella leasingavtal (exklusive 

avgifter för service, försäkring och underhåll) fördelas linjärt över 

leasingperioden, såvida inte ett annat systematiskt sätt bättre återspeglar 

användarens ekonomiska nytta över tiden. Detta gäller även om 

betalningarna fördelas på annat sätt. 
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2. Anskaffningsvärde 

Anskaffningsvärde är det belopp, som betalas eller det verkliga värdet för 

annan ersättning, som lämnas vid inköp av tillgång eller vid uppförande. 

Anskaffningsvärdet för en materiell anläggningstillgång utgörs av inköpspris 

och kostnader för att få tillgången på plats och i skick för att utnyttjas för sitt 

ändamål. 

Till anskaffningsvärdet hör också beräknade utgifter för nedmontering och 

bortforsling av tillgången och återställande av plats där tillgången varit 

installerad eller uppförd till den del de beräknade kostnaderna uppfyller 

kriterierna för när en avsättning ska redovisas i balansräkningen. 

Anskaffningsvärdet för eventuellt egentillverkade materiella 

anläggningstillgångar beräknas på samma sätt som för förvärvade tillgångar. 

2.1 Exempel på vad som förutom inköpspriset ska ingå i anskaffningsvärdet 

Exempel på vad som förutom inköpspriset ska ingå i anskaffningsvärdet för 

en materiell anläggningstillgång kan nämnas utgifter för 

 iordningställande av plats eller område för installation, 

 leverans och hantering, 

 installation, 

 konsulttjänster såsom arkitekt-, ingenjör- och juristtjänster, 

 lagfart 

 utgifterna för projekteringskostnader och upprättande av detaljplan 

 nedmontering och bortforsling av tillgången, liksom återställande av 

plats, till den del sådana kostnader uppfyller kriterierna för en avsättning 

och ska tas upp i balansräkningen. 

Ovanstående är att betrakta som en generell vägledning och bedömning 

måste alltid göras från fall till fall utifrån huvudkriteriet att de ska vara direkt 

hänförbara till att bringa tillgången på plats och i skick för att nyttjas i 

enlighet med syftet för anskaffningen. 

2.2 Exempel på vad som inte ska ingå i anskaffningsvärdet 

Exempel på vad som inte ska ingå i anskaffningsvärdet för en materiell 

anläggningstillgång kan nämnas 

 administrationskostnader och andra allmänna omkostnader om de inte är 

direkt hänförbara till anskaffningen 

 utgifter för provkörning och intrimning 

 andra löpande driftsförluster som uppstår i ett inledningsskede innan 

anläggningen når planerad driftsnivå 

 studieresor och dylikt i utbildningssyfte 

 dubbelhyra, provisoriekostnader, flyttkostnader, tillfällig skyltning, 

”första spadtaget”, invigningskostnader 
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 utgift för ”förkastade alternativ” – om utgiften inte direkt avser det 

alternativ som har ett omedelbart samband med och betydelse för den 

anskaffade tillgången 

3. Gränsdragning anläggning kontra underhåll 

Långtidsplanerat underhåll räknas som sådana åtgärder som ingår i 

underhållsplaner och ska motsvara utbyte av komponenter. Avhjälpandet av 

akuta fel eller reparationer utgör fortsatt driftkostnader. 

För att en åtgärd ska ses som en reinvestering och därmed 

komponentavskrivas ska åtgärden omfatta en betydande del och/eller vara 

avgörande för funktionen eller betinga ett betydande värde. 

4. Komponentavskrivning 

Syftet med komponentavskrivning är att få en mer rättvisande 

kostnadsredovisning. Detta dels beroende på att underhållsutgifter som är 

betydande och har lång nyttjandeperiod aktiveras i balansräkningen och 

skrivs av, dels eftersom avskrivningarna baseras på respektive komponents 

nyttjandeperiod istället för tillgångens nyttjandeperiod som helhet. Det 

bokförda värdet på tillgången blir mer relevant då väsentliga 

underhållsåtgärder och byten av komponenter redovisas som tillgång istället 

för som kostnad. I förlängningen innebär detta att med en 

komponentredovisningsmodell kan en mer rationell planering av 

underhållsinsatser göras utifrån ett ekonomiskt och tekniskt perspektiv. 

4.1 Vilka anläggningar ska delas in i komponenter? 

Kommunen har flera olika typer av materiella anläggningstillgångar där 

komponentavskrivning ska tillämpas. Komponentavskrivning ska inte med 

automatik tillämpas för alla typer av anläggningstillgångar. Grundprincipen 

är att om det förväntas väsentliga skillnader i förbrukning av en materiell 

anläggningstillgångs betydande komponenter, ska tillgången delas upp i 

komponenter och respektive komponent ska skrivas av separat. Ett vanligt 

exempel på materiell anläggningstillgångar där viktiga komponenter kan 

behöva särskiljas är byggnader, infrastruktur (gator, vägar, parker, 

lekplatser) och tekniska anläggningar. 

Komponentavskrivning innebär att en tillgång delas in i ett antal 

komponenter som sedan skrivs av var för sig utifrån den enskilda 

komponentens förväntade nyttjandeperiod. I och med detta så avspeglas hur 

tillgångars värde och/eller servicepotential successivt förbrukas. 

4.2 Indelning i komponenter och nyttjandeperioder 

Avskrivningar används i redovisningen för att fördela utgiften för en tillgång 

över tillgångens nyttjandeperiod, vilket innebär att utgiften för 

anläggningstillgången fördelas (periodiseras) över dess användningstid. 

Motivet är att ge en rättvisande bild av kommunens förbrukning för 

respektive redovisningsperiod. Avskrivningskostnaderna ska spegla den 

faktiska resursförbrukningen. 

Eftersom tanken är att en komponent ska skrivas av över nyttjandeperioden 

och vara avskriven när byte av komponent sker, har komponenternas 

nyttjandeperioder (avskrivningstider) bland annat fastställts utifrån de 

bedömningar som gjorts i underhållsplanerna. 
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För tillgångar som inte minskar i värde görs ingen avskrivning till exempel 

mark och, i de flesta fall, konstverk. 

Nyttjandeperioden (avskrivningstiden) kan variera från anläggning till 

anläggning. Framtagen indelning i olika typer av anläggningar, komponenter 

och nyttjandeperioder är baserat på bland annat underhållsplaner och 

erfarenheter om hållbarhet. 

För indelning i komponenter och nyttjandeperioder, se bilaga 1 

4.2.1 Vid upphandling 

Vid upphandlingstillfället ska av leverantören krävas ekonomisk 

slutredovisning av projektet och ingående kostnader ska delas upp i 

komponenter enligt beställarens riktlinjer för komponentindelning. 

4.2.2 Ändrad bedömning av nyttjandeperiod 

Om det efter det att objektet tagits i bruk visar sig att en komponents 

nyttjandeperiod avviker från det som tidigare antagits ska nyttjandeperioden 

ändras. Detta kan till exempel bero på nya lagregler eller införande av ny 

teknik som kommer kräva att utbyte måste ske tidigare än beräknat. Ett annat 

exempel kan vara att slitaget på komponenten är mindre än beräknat och 

därmed kan komponenten användas under en längre tid. Om en bedömning 

görs att nyttjandeperioden ska ändras på en komponent ska ansvarig lämna 

in ett underlag till ekonomiavdelningen där motiv för förändringen ska 

framgå. 

4.3 Anläggningar som innehåller mark 

För alla anläggningstillgångar som innehåller mark ska detta värde anges 

särskilt och ingen avskrivning ska göras av markvärdet. 

4.4 Aktivering av anläggning – när anläggningen är klar att 
användas 

När anläggningen är klar att användas ska denna också samtidigt aktiveras, 

vilket innebär att då börjar avskrivningskostnader bokföras i 

resultatredovisningen. Vid aktivering ska alltid en individuell bedömning 

ske om särskilda anpassningar behöver göras utifrån föreslagna antal 

komponenter och riktvärden för nyttjandeperioder. 

Projektledare/inköpsansvarig är ansvarig för att bedömning görs för 

respektive anläggning. 

Investeringarna ska löpande aktiveras vid färdigställande, 

projektledaren informerar ekonomiavdelningen om vilka projekt som 

är färdiga månadsvis. 

4.5 Ersättning/utbyte av komponent 

När en komponent ersätts så betraktas detta som en ersättningsinvestering 

och ska då hanteras som en komponent. Observera att vid byte av 

komponenter ska rutin följas för att dels beakta eventuellt kvarvarande 

restvärde och dels säkerställa att den utbytta komponenten utrangeras. 

 

Den utbytta delen ska utrangeras i redovisningen vilket kan innebära att ett 

eventuellt kvarvarande redovisat värde på den komponent som byts ut leder 

till en utrangeringskostnad i resultaträkningen (driftsredovisningen). 
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I de fall där det inte går att säkerställa om det finns något bokfört värde 

(restvärde) kvar för en komponent ska utgångspunkten vara att tidigare 

angiven avskrivningstid för komponenten varit korrekt och att det inte finns 

något kvarvarande bokfört värde. Detta gäller under förutsättning att det inte 

är uppenbart att komponenten inte är ”färdigavskriven” t ex vid nya lagregler 

eller införandet av nya tekniker som kräver att utbyte måste ske i förtid. 

4.6 Tillkommande utgifter 

Tillkommande utgifter för materiell anläggningstillgång ska läggas till 

anskaffningsvärdet till den del tillgångens prestanda och/eller 

servicepotential förbättras jämfört med prestandanivån och/eller 

servicepotentialen vid anskaffningstillfället. 

4.6.1 Anskaffning av helt ny komponent 

Vid anskaffning av helt ny komponent, som bedöms som betydande ska 

denna aktiveras fullt ut, under förutsättning att den nya komponenten 

uppfyller definitionen för tillgång. För byggnader skulle detta exempelvis 

kunna vara att det installeras hissar som inte tidigare funnits i en byggnad 

och för gator/vägar ny teknisk vägutrustning. 

4.6.2 Utbyte av befintlig men tidigare ej särredovisad komponent 

Vid utbyte av befintlig men tidigare ej särredovisad komponent finns två 

möjliga tillvägagångssätt att bedöma hur stor andel av komponenten som 

byts ut. Kontakta ekonomiavdelningen för samråd i frågan. 

Ett tillvägagångssätt är att bedöma hur stor andel av komponenten som byts 

ut. När det redovisade värdet på den del som byts ut har identifierats så 

utrangeras detta belopp och utgiften för den nya delkomponenten aktiveras. 

Denna identifiering bygger på en rimlighetsbedömning som kan vara svår att 

göra då det kan vara problematiskt att avgöra det redovisade värdet på den 

del som byts. 

Ett annat tillvägagångssätt är att man gör en bedömning av hur stor del av 

utgiften för ett delutbyte av en komponent som har medfört att tillgångens 

prestanda och/eller servicepotential förbättrats jämfört med prestandanivån 

och/eller servicepotentialen vid anskaffningstillfället. Denna 

prestandahöjande del aktiveras. Ett sådant tillvägagångssätt kan vara att 

föredra då det bland annat är något enklare att hantera rent administrativt, 

exempelvis behöver man inte lokalisera det kvarvarande värdet av den del av 

anläggningen som komponenten ersätter. 

5. Utrangering 

Anläggningstillgångar som byts ut, skrotas eller på annat sätt inte 

längre finns eller används i verksamheten ska utrangeras. 

Om anläggningen inte är fullt avskriven innebär detta att redovisat värde 

leder till en utrangeringskostnad i resultaträkningen (driftsredovisningen). 

Denna utrangeringskostnad belastar den verksamhet där anläggningen 

tillhör. Se särskild rutin. 
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6. Inventering av anläggningar och nedskrivning 

Anläggningstillgångarna bör regelbundet bedömas för att avgöra om 

nedskrivningsbehov föreligger. Ett nedskrivningsbehov kan uppstå om 

tillgången inte används och man har beslutat att avveckla den eller om 

tillgången inte längre används till det den var avsedd. Det kan också uppstå 

ett nedskrivningsbehov om tillgången skadats och därför minskat i värde 

eller servicepotential, det vill säga om den inte längre bidrar till att de mål 

som fastlagts uppnås. 

6.1 Nedskrivning av anläggningar 

För att nedskrivning, eller återföring av nedskrivning, ska vara aktuell görs 

en prövning i två steg. Denna prövning sker vid varje rapporttillfälle, det vill 

säga vid upprättande av delårsrapport (augusti) och årsredovisning 

(december). Först bedöms om det finns indikationer som ger anledning till 

en prövning av tillgångens värde. Om så är fallet görs därefter en värdering 

som jämförs med redovisat värde. 

6.2 Indikationer vid nedskrivning 

Vid bedömning av om det föreligger ett nedskrivningsbehov ska minst en av 

följande indikationer vara uppfylld: 

 Tillgången används inte och beslut har fattats om att avveckla tillgången. 

 Tekniska eller legala förändringar har gjort att tillgången inte längre kan 

användas (eller används) för sitt ursprungliga ändamål. 

 Tillgången har fått fysiska skador som sänker dess värde och årliga 

servicepotential. 

Överkapacitet som uppstått på grund av att tillgången inte nyttjas i den 

utsträckning som förväntats, är inte skäl för nedskrivning, då 

servicepotentialen inte påverkas av låg nyttjandegrad. 

6.2.1 Exempel på situationer när nedskrivningsprövning kan vara aktuell 

 Nedläggning av skola 

 En bro får minskad bärighet och kan inte användas för biltrafik 

6.2.2 Exempel på situationer när nedskrivningsprövning inte bör vara aktuell 

 Badhus med färre besökare än beräknat 

 Verksamhetsfastighet med högt bokfört värde i förhållande till 

marknadsvärde 
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