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Förord
Rådet för kommunal redovisning (RKR) har som huvuduppgift att främja och
utveckla god redovisningssed i kommuner och landsting i enlighet med lagen om
kommunal redovisning. Förutom att göra uttolkningar av god redovisningssed och
sprida sina uttolkningar genom att utarbeta och publicerar rekommendationer, ska
RKR följa upp den egna verksamhetens genomslag på kommuners och landstings
externa redovisning. Detta görs bl.a. genom att RKR låter genomföra olika
praxisundersökningar.

Föreliggande rapport, är exempel på en sådan praxisundersökning, som RKR låtit
genomföra med anledning av att man i december 2013 reviderade rekommendationen som normerar redovisning av Materiella anläggningstillgångar. I
rekommendation 11.4 Materiella anläggningstillgångar, infördes ett explicit krav
på att kommuner och landsting ska tillämpa komponentavskrivning, om
skillnaden i förbrukningen av en materiell anläggningstillgångs betydande
komponenter är väsentliga.

Rapporten har utarbetats av Tekn. Dr. Bo Nordlund, på uppdrag av RKR. Bo
Nordlund är verksam som Redovisnings- och värderingsspecialist fastigheter, vid
BREC – Bo Nordlund Real Estate Consulting AB där han arbetar med
fastighetsekonomiska konsult- och utredningsuppdrag med. frågor kopplade till
redovisning samt värdering inom fastighetsbranschen.
Rådet för kommunal redovisning är utgivare av rapporten och har också, i samråd
med författaren, varit med och utformat rapportens syfte För rapportens
sakinnehåll och slutsatser svarar författaren. Rapporten ligger nu som
utgångspunkt för RKR:s fortsatta arbete.

Nicholas Prigorowsky
Ordförande styrelsen

Innehållsförteckning
Kapitel 1 - Inledning................................................................................................................................. 1
1.1 Bakgrund och avgränsning ............................................................................................................ 1
1.2 Rapportens syfte ........................................................................................................................... 1
1.4 Metod ............................................................................................................................................ 2
1.5 Rapportens struktur ...................................................................................................................... 2
Kapitel 2 Teori och regelverk ............................................................................................................... 3
2.1 Lag om kommunal redovisning ..................................................................................................... 3
2.2 RKR Rekommendation 11.4 Materiella anläggningstillgångar ...................................................... 3
RKR information avseende övergång till komponentavskrivning.................................................... 4
2.3 Teori och internationella redovisningsregler m.m. om komponentmetod .................................. 5
2.3.1 Vad är avskrivning och vad har avskrivning för funktion ...................................................... 5
2.3.2 Allokeringssynsätt .................................................................................................................. 5
2.3.3 Andra teorifrågor med koppling till komponentavskrivning och allokeringssynsätt ............. 6
2.3.4 Internationella redovisningsregler och de svenska K3-reglerna ............................................. 9
2.3.5 Väsentlighetsbegreppet i redovisningssammanhang med koppling till fastigheter/byggnader
....................................................................................................................................................... 10
Kapitel 3 Resultat och analys................................................................................................................. 14
3.1 Inledning ...................................................................................................................................... 14
3.2 Enkätfrågorna – Analys och sammanfattning av inkomna svar .................................................. 14
3.2.1 Frågor avseende omfattning när det gäller tillämpning av komponentmetod ...................... 14
3.2.2 Frågor avseende övergång till komponentmetod.................................................................. 16
3.2.3 Förekomst av olika byggnads-/fastighetstyper, antal komponenter och förekommande
avskrivningstider ........................................................................................................................... 18
3.2.4 Rutiner för omprövning av nyttjandeperioder och gränsdragningsfrågan avseende
underhållskostnad eller investeringsutgift ..................................................................................... 21
3.2.5 Frågor relaterade till anläggningsregister och budget – redovisning.................................... 24
3.2.6 Effekter av övergång till komponentmetod samt övriga frågor............................................ 26
Kapitel 4 Sammanfattning och slutsatser .......................................................................................... 28
Källförteckning/referenser mm ......................................................................................................... 32
Bilaga 1 – Mer detaljerade sammanställningar av inkomna svar på enkät .................................... 34
Bilaga 2 – Enkäten ............................................................................................................................... 44
............................................................................................................................................................... 44

Kapitel 1 - Inledning
1.1 Bakgrund och avgränsning
I december 2013 införde Rådet för kommunal redovisning (RKR) ett explicit krav på
komponentavskrivning för materiella anläggningstillgångar i sin normgivning – RKR 11.4 Materiella
anläggningstillgångar med ikraftträdande från och med räkenskapsår 2014.
Det har nu förflutit snart fyra år sedan ovan nämnda krav trädde ikraft. I föreliggande rapport görs en
uppföljning av vilket genomslag det explicita kravet på komponentavskrivning fått i praxis.
Föreliggande rapport är resultatet av ett uppdrag från RKR och här görs bl.a. en undersökning och vissa
analyser kring hur praxis ser ut i olika frågor när det gäller komponentredovisning i kommuner och
landsting.
Tillämpning av komponentmetod i redovisningen kan mycket översiktligt sägas bestå av tre
huvudproblem:
- Hur ska komponentindelning ske?
- Vilka nyttjandeperioder (avskrivningstider) ska åsättas olika komponenter?
- Vilka tillkommande utgifter ska aktiveras, så som komponentbyten eller nya komponenter,
respektive kostnadsföras direkt?
Denna studie avgränsas till att endast omfatta fastigheter samt fastighetsrelaterade tillgångar. Det
innebär att mark, byggnader, markanläggningar samt olika typer av installationer i eller på byggnader
omfattas. Olika typer av exempelvis maskiner, inventarier, väg- och vattenrelaterade materiella
anläggningstillgångar inkluderas ej i studien.

1.2 Rapportens syfte
Syftet med studien är att undersöka på vilket sätt kravet på komponentmetod/-avskrivning, som finns
uttryckt i RKR 11.4 Materiella anläggningstillgångar, fått genomslag i praxis. Studien kommer att vara
inriktad mot tillämpningen när det gäller fastigheter (byggnader m.m.)
Huvudsakliga uppföljningsfrågor:
• Har samtliga undersökta organisationer fullt ut gått över till komponentmetod?
• Från när har reglerna tillämpats?
• Vilka problem har de stött på?
• Hur ser kriteriet ut för gränsdragning mellan reparations-/underhållskostnad och investering i
respektive organisation?
• Försystem anläggningsregister
• Vad har effekterna blivit? Lägre underhållskostnader och högre avskrivningskostnader?
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1.4 Metod
Detta utredningsprojekt har genomförts på följande sätt:
En enkät utformades i samråd mellan rapportförfattaren och RKR:s expertgrupp. Enkätens utformning
är baserad på erfarenhetsmässiga bedömningar av vad som utgör viktiga frågeställningar vid
tillämpning av komponentmetod i samband med redovisning av fastigheter. Denna enkät har därefter
skickats ut till samtliga kommuner och landsting i Sverige, totalt 311 st. Antalet svarande på enkäten
utgör 173 st, det vill säga en svarsfrekvens på ca 56 %.
En bortfallsanalys visar på en viss snedvridning mot att svar har inkommit i högre grad från större än
från mindre kommuner. Detta kan i sig tyckas vara naturligt mot bakgrund av att de större
kommunerna sannolikt har större resurser att förfoga över i sina förvaltnings-organisationer. Dock
fanns det ingenting som tydde på att finansiell styrka (mätt som soliditet inklusive ansvarsförbindelser
för pensioner) påverkade svarsfrekvensen. Det är således svårt att uttala sig, med enbart denna studie
som underlag, hur utbredd tillämpningen är av regler om komponentavskrivning i mindre kommuner.
Vidare är det svårt att uttala sig om huruvida den problembild som framkommer i denna studie, när
det gäller tillämpning av komponentavskrivningsreglerna, även är representativ i samma omfattning
för mindre kommuner.

1.5 Rapportens struktur
Rapporten är, efter detta inledande kapitel, indelad i följande kapitel:
• Kapitel 2 som innehåller teori och regelverk i relevanta delar avseende komponentansats i
externredovisningen.
• Kapitel 3 tar upp de väsentligaste resultaten av den genomförda enkätundersökningen och
innehåller analys samt diskussion kring vad som framkommit i undersökningen
• Kapitel 4 slutligen, innehåller sammanfattning och slutsatser kring vad som framkommit i
rapporten.
Till rapporten har bifogats två bilagor. En bilaga innehållande enkäten som skickats ut till
respondenterna samt en bilaga med mer detaljerade beskrivningar av inkomna svar på enkätstudien.
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Kapitel 2 Teori och regelverk
Det föreligger ett antal olika regelverk som har hög relevans för de frågeställningar som omfattas av
denna rapport. Dessa regelverk bedöms i första hand vara:
- Lag (1997:614) om kommunal redovisning
- RKR:s rekommendation 11.4 Materiella anläggningstillgångar
Till dessa regelverk kommer mera teoretiska synsätt på komponentmetod samt vad som framkommer
vid studier av internationella regelverk på det aktuella området. Med internationella regelverk avses i
detta sammanhang främst International Accounting Standards Boards (IASB) regelverk, International
Financial Reporting Standards (IFRS) men även den kompletterande normgivning som ges ut av
Bokföringsnämnden (BFN) kan ha relevans i vissa delar.

2.1 Lag om kommunal redovisning
Lag om kommunal redovisning innehåller lagregler för de frågor som är föremål för analys i denna
rapport. I 6:e kapitlet i denna lag finns värderingsregler som kortfattat beskriver de övergripande
synsätt som gäller vad som utgör anläggningstillgång, värdering vid anskaffningstillfället,
avskrivningstid samt vilka tillkommande utgifter som ska aktiveras respektive kostnadsföras. Nedan
redovisas ett urval av dessa väsentliga lagregler:
1 § Med anläggningstillgång förstås tillgång som är avsedd för stadigvarande bruk eller innehav. Med
omsättningstillgång förstås annan tillgång.
3 § Anläggningstillgångar skall tas upp till belopp motsvarande utgifterna för tillgångens förvärv eller
tillverkning (anskaffningsvärdet), om inte annat följer av 4-6 eller 8 §.
….
Utgifter för värdehöjande förbättringar av en tillgång får räknas in i anskaffningsvärdet, om de har
lagts ned under räkenskapsåret eller balanserats från tidigare år. Lag (2000:890).
4 § Anläggningstillgångar med begränsad ekonomisk livslängd skall skrivas av systematiskt över denna
livslängd.

2.2 RKR Rekommendation 11.4 Materiella anläggningstillgångar
Redovisningsregler i form av kompletterande normgivning när det gäller materiella
anläggningstillgångar (fastigheter) i finns i rekommendationen 11.4 - Materiella anläggningstillgångar
utgiven av RKR.
Av RKR 11.4 framgår följande när det gäller komponentmetod i redovisningen:
Viktiga delar, komponenter, i anläggningstillgångar kan behöva ersättas regelbundet men med olika
tidsintervall. Det kan exempelvis gälla pumpar, styrutrustning, doseringsutrustning mm i reningsverk,
idrottsplatser, gator och vägar. Ett annat exempel på materiella anläggningstillgångar där viktiga
komponenter kan behöva särskiljas är byggnader. Byggnaden har normalt ett flertal betydande
komponenter såsom stomme, stammar, fasad, tak, hissar, ventilationsutrustning och liknande. Dessa
komponenter har vanligtvis väsentligt olika nyttjandeperioder och byts därför ut med olika tidsintervall
i takt med sin förbrukning.
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Eftersom avskrivningarna ska spegla hur tillgångars värde och/ eller servicepotential successivt
förbrukas, måste skillnader, i förbrukning och nyttjandeperioder av betydande komponenter i en
materiell anläggningstillgångs, beaktas. Förväntas skillnaden i förbrukningen av en materiell
anläggningstillgångs betydande komponenter vara väsentlig, ska tillgången delas upp på dessa.
Respektive komponent ska skrivas av separat. Återanskaffning av komponent redovisas som
anskaffning av ny anläggningstillgång och eventuellt kvarvarande redovisat värde för den ersatta
enheten kostnadsförs.
Vid utgifter som uppkommer efter det ursprungliga förvärvet av en fastighet som innebär byten av
byggnadsdelar, så ska dessa utgifter prövas mot tillgångskriteriet och huruvida detta är uppfyllt. Om
tillgångskriteriet är uppfyllt ska utgiften aktiveras och avskrivas enligt komponentavskrivningsreglerna. Detta synsätt är gemensamt för RKR, BFN:s K3-regler1 och IFRS. Nedan under avsnitt 2.3.3
framgår mer om huruvida utgifter ska klassificeras som tillgångar eller kostnader.
Vad som utgör en tillgång framgår redan av definitionerna inledningsvis i RKR 11.4:
”Tillgång – en resurs som kontrolleras till följd av inträffade händelser och som förväntas ge
ekonomiska fördelar eller servicepotential i framtiden.”
Utöver vad som framgår ovan innehåller RKR 11.4 en separat regel avseende tillkommande utgifter
som lyder enligt nedan och denna uppfattas ofta i praxis som ett komplement till
komponentavskrivningsreglerna i samma rekommendation:
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. Alla andra tillkommande utgifter ska
redovisas som kostnader i den period då de uppkommer.
Min bedömning är dock att denna separata regel i stycket ovan inte är tillämplig i de fall
komponentavskrivningsreglerna ska tillämpas.
Avsnitt avseende tillkommande utgifter i boken Komponentredovisning av fastigheter i förvaltningar
(SKL, 2014) ger dock uttryck för ett annat synsätt, nämligen att utbyte av befintlig men tidigare ej
särredovisad komponent skulle kunna redovisas på så sätt att endast den prestandahöjande delen av
sådana utgifter skulle kunna aktiveras. Av texten i boken framgår att ett sådant tillvägagångssätt skulle
kunna vara att föredra framför att göra en delutrangering vid partiellt komponentbyte. Min bedömning
är emellertid att det nyss beskrivna redovisningssättet vid partiella komponentbyten inte är förenligt
med komponentansatsen.
RKR information avseende övergång till komponentavskrivning
RKR gav ut information i juni 2014 gällande övergången till komponentavskrivning. Följande citat är
hämtade från RKR:s information avseende övergång till komponentavskrivning:
”Hur mycket arbete som läggs ned på övergång till komponentavskrivning för befintliga tillgångar,
måste vägas mot väsentlighet och nytta.”

1

Se BFNAR 2012:1
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”En rimlig utgångspunkt är att prioritera utifrån tillgångars bokförda värde samt kvarvarande
nyttjandeperioder.”
”Av praktiska skäl anser RKR att övergången till komponentavskrivning bör vara framåtriktad, varför
bokfört värde vid senast föregående bokslut i normalfallet utgör utgångspunkten för fördelning på olika
komponenter.”
Vidare framgår av denna information även hur tidigare för stora respektive för låga avskrivningar, som
identifieras, bör hanteras vid övergång till komponentavskrivning.

2.3 Teori och internationella redovisningsregler m.m. om komponentmetod
2.3.1 Vad är avskrivning och vad har avskrivning för funktion
Avskrivning kan beskrivas som att det är en redovisningsåtgärd som ska ge uttryck för den förbrukning
som sker över tid av en tillgångs möjlighet att generera nytta2. Fastighetsavskrivning kan i sin tur delas
upp i tre orsaksgrundande undergrupper: Förslitning, omodernitet och marknadsinverkan. Förslitning
och omodernitet kan vara ”botliga” till sin natur3. Detta på grund av att det går att motverka inverkan
av dessa två faktorer genom underhållsåtgärder, reinvesteringar och andra typer av investeringar om
detta anses ekonomiskt motiverat/ genomförbart. Marknadsinverkan är däremot relaterad till faktorer
utanför fastigheten ifråga. Marknadsinverkan kan vara en ekonomisk faktor, exempelvis kan
produktionen av lokalytor överstiga behovet på marknaden eller också kan fastigheten anses ha ett
oattraktivt läge eller någon annan form av negativ miljöpåverkan.4 En negativ marknadsinverkan kan
många gånger vara ”obotlig” till sin natur5.
Avskrivning kan även ses som ett slags avsättning för återanskaffning av tillgången i slutet av dess
nyttjandeperiod6. Ett annat sätt att uttrycka saken kan vara att avskrivningarna har en fonderings/finansieringsfunktion. Ett problem i sammanhanget kan också vara om kvalité i nya byggnader ökar
samtidigt som produktiviteten i byggsektorn är oförändrad. I ett sådant fall kan
nyanskaffningsutgifterna stiga i reala termer vilket leder till ytterligare avskrivningsbehov för de
verksamheter som långsiktigt vill erbjuda kunder/nyttjare moderna funktioner.7
2.3.2 Allokeringssynsätt
Ett sätt att se på avskrivning är ett allokeringssynsätt. Enligt detta synsätt på avskrivning så allokeras
anskaffningsutgiften för en tillgång över tillgångens nyttjandeperiod. Detta synsätt kan också beskrivas
som ett periodiseringsförfarande där anskaffningsutgiften portioneras ut över tillgångens
nyttjandeperiod för att överensstämma med det sätt på vilket nyttorna förknippade med den
ursprungliga anskaffningen successivt förbrukas. Ett problem i sammanhanget är
penningvärdesförändringen över tid (inflation). Historiska kapitalbelopp kan komma att periodiseras
mot framtida intäkter/nyttor i ett helt annat penningvärde. I vissa fall kan inflationen ha haft en så
pass väsentlig inverkan att denna periodiserade utgift någon gång i framtiden inte längre ger en
meningsfull ekonomisk information ställd i relation till exempelvis hyresintäkter eller driftkostnader i
2

Se bl.a. Kam, 1990
Se diskussioner i Wilhelmsson, 2008, där författaren framför att avskrivningstakten för småhus väsentligt har förändrats i
positiv riktning genom underhållsinsatser på och i fastigheten.
4 Appraisal Institute, 1996
5 Se exempelvis Baum, 1991 och kalkylexempel samt olika former av resonemang i SABO, 2009
6 Edwards, 1961
7 Lundström, 1992
3

5

ett framtida penningvärde. Den nyss nämnda problematiken aktualiseras många gånger för
byggnader/fastigheter då dessa typer av tillgångar vanligen förknippas med mycket långa
nyttjandeperioder.
Ett annat synsätt på vad avskrivning är eller kan vara är ett pris-/värdeförändringssynsätt som i korthet
skulle kunna förklaras på så sätt att i takt med att nyttoegenskaperna hos en tillgång konsumeras, så
betingar tillgången ifråga ett allt lägre pris/värde på marknaden. Detta synsätt behandlas dock inte i
framgent i denna rapport, då redovisning baserad på verkliga värden för fastigheter/byggnader
normalt inte är relevant i kommuner och landsting, åtminstone inte i ett redovisningssammanhang.
2.3.3 Andra teorifrågor med koppling till komponentavskrivning och allokeringssynsätt
Komponentavskrivning, som är implementerad i ovan refererade rekommendation 11.4 Materiella
anläggningstillgångar, baseras på allokeringssynsättet när det gäller synen på vad avskrivning är. En
fördel med komponentansats, när det gäller tillgångar med långa nyttjandeperioder och som består
av en moderkomponent samt flera andra komponenter med skillnader i nyttjandeperioder, är att
åtminstone de delar som byts ut kommer att uppdateras till aktuellt penningvärde vid utbytet.
Därigenom kommer de beräknade avskrivningarna på de utbytta delarna att utgöra bättre underlag
för att avsätta medel för framtida återanskaffningar än avskrivningar på äldre delar, exempelvis
modertillgång/stomme.
Komponentansats jämfört med standard-/prestandahöjandeansats
Skillnaden mellan ”komponentansatsen” och ”ansatsen standard-/prestandahöjande i förhållande till
det ursprungliga anskaffningstillfället”8 (fortsättningsvis benämnt prestandahöjandeansats) ligger
mycket kort beskrivet i vad som betraktas som relevanta avskrivningsenheter (exempelvis en hel
byggnad eller olika väsentliga delar av en byggnad) samt att komponentansatsen utgår från skicket på
tillgången omedelbart före genomförande av, och utgift för, utbytesåtgärder i verksamheten, medan
det andra synsättet går tillbaka och jämför skicket på tillgången vid ursprunglig anskaffning.
Skillnader i synsätt så som den ofta uppfattats i praxis åskådliggörs i nedanstående figur:

Figur 2.1: Ovanstående figur beskriver beskriver olika utgångspunkter för vad som utgör tillgångar/avskrivningsenheter vid
jämförelse mellan prestandahöjandeansats och komponentansats.

8

Se även resonemang i Hellman, Nordlund & Pramhäll, 2011
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I sammanhanget är det också viktigt att påpeka att prestandahöjandeansatsen, som den beskrivs i
detta sammanhang för byggnader, har stora likheter med vad som ansetts vara avdragsgillt som
reparation/underhåll i skatterättslig praxis med koppling till inkomstskattelagen (IL). Exempel på detta
kan vara om papptak byts mot nytt papptak så skulle normalt hela utgiften för det nya papptaket vara
avdragsgillt (kostnadsföras). Skulle dock papptaket bytas ut mot exempelvis plåttak istället, skulle
merkostnaden för plåttak kunna anses vara standard-/prestandahöjande i detta avseende. Detta skulle
kunna leda till att endast merkostnaden betraktas som en investering (aktiveras), inte hela utgiften för
takomläggningen. Det nyss beskrivna skulle kunna uttryckas som att skattemässiga regler/synsätt har
”smittat av sig” på den redovisningsmässiga hanteringen.
Komponentansatsen har en helt annan utgångspunkt när det gäller gränsdragning avseende
underhållskostnad och investeringsutgift. I princip identifieras, vid tillämpning av komponentansats,
vilka delar en sammansatt tillgång består av uppdelat på modertillgång och övriga delar av tillgången,
vilka i sin tur har kortare nyttjandeperiod än modertillgången. Modertillgången för en byggnad skulle
kunna identifieras som byggnadsstomme9 medan exempelvis innerväggar, vatten- och avloppssystem,
yttertak m.m. kan identifieras som separata komponenter. Anskaffningsutgiften vid byte av delar, med
kortare nyttjandeperiod än modertillgången, i den sammansatta tillgången, aktiveras varefter dessa
aktiveringar skrivs av över sina respektive nyttjandeperioder10. Eventuellt kvarvarande redovisade
(oavskrivna) värden på utbytta komponenter kostnadsföres i samband med utbytet (utrangeras) och
utgift för nya och tillkommande komponenter aktiveras.
Nedanstående figur beskriver olika förväntade utfall i ett längre perspektiv avseende nivå på
underhållskostnader respektive avskrivning vid tillämpning av olika klassificering och redovisning av
tillkommande utgifter. Ska sådana tillkommande utgifter aktiveras och skrivas av (komponentsynsätt)
eller kostnadsföras direkt? I beskrivningen nedan bortses från långsiktig inverkan av inflation, som vid
redovisning i nominella termer skulle kunna försvåra observerbarheten avseende utfallen.

Total
mängd
kostnad

Avskrivningskostnad
Underhållskostnad

Figur 2.2: Samband mellan underhållskostnader och avskrivningar vid olika ansatser

Ovanstående figur beskriver ett samband mellan underhållskostnader och avskrivningar sett över
längre tidsperioder ur ett realt perspektiv. Annorlunda uttryckt, om man aktiverar mycket
tillkommande utgifter (åtgärder på fastighet/byggnad) uppstår högre avskrivningskostnader och vice
versa, dvs kostnadsför man mycket tillkommande utgifter blir följden lägre avskrivningskostnader.
Övergripande sammanfattat kan det beskrivas som att ”prestandahöjandeansatsen” hamnar till
vänster i ovanstående figur (2.2) medan komponentansatsen hamnar mera till höger i samma figur.
Den redovisningsmässiga effekten vid tillämpning av komponentansats borde bli en jämnare
resultatutveckling i reala termer över tid än en tillämpning av prestandahöjandeansatsen eftersom
utgifter för väsentliga utbyten av delar (komponenter) redovisas som tillgång varefter utgifterna
9

Pelare, bjälklag, bärande väggar, takstolar, husgrund etc.
Nordlund, 2004
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periodiseras i form av avskrivning över nyttjandeperioden. Vid tillämpning av prestandahöjandeansatsen kan det med fog anföras att utbyten av delar med längre nyttjandeperioder, som medför
väsentliga utgifter, leder till en mindre bra redovisning av både tillgångsvärden och resultat för enskilda
perioder. Detta eftersom sådana typer av utgifter i praktiken ”direktavskrivs” genom att redovisas som
underhållskostnader. Vad som nyss beskrivits i text kan också beskrivas med nedanstående tre
illustrationer (se Hellman, Nordlund & Pramhäll, 2011). I korthet beskriver de tre illustrationerna en
byggnad som består av fyra komponenter där komponenter successivt byts ut under byggnadens
livscykel men på sådant sätt att byggnadens ursprungliga standard/prestanda hela tiden återställs.

Figur 2.3: Ovanstående illustrationer (källa: Hellman, Nordlund & Pramhäll, 2011) belyser skillnader i resultatmässiga
konsekvenser givet ovan redovisade antaganden mellan ”prestandahöjandeansats” och ”komponentansats” i redovisningen.
Notering: Med ”driftnetto” i ovanstående illustrationer avses hyra minskat med drift och kostnadsfört underhåll.
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Ett av huvudproblemen vid tillämpning av komponentmetod i redovisningen handlar om att skilja
tillkommande utgifter som ska kostnadsföras direkt vid utgiftens uppkomst från utgifter som ska
aktiveras och periodiseras i form av avskrivningskostnader över längre nyttjandeperioder.
Det är också viktigt att förstå att komponentansats och prestandahöjandeansats, som de beskrivits
ovan, representerar två helt olika konceptuella synsätt på hur tillkommande utgifter ska klassificeras.
Dessa konceptuella synsätt går inte att förena när det gäller väsentliga tillkommande utgifter.
För att titta närmare på denna fråga behöver vi återkomma till frågan om vad som kan passa in på
definitionen av en tillgång ur ett mera teoretiskt perspektiv. Om en utgift passar in på definitionen av
en tillgång bör utgiften aktiveras och skrivas av istället för att direkt kostnadsföras.
Utgifter – Tillgångar eller kostnader?
I RKR:s konceptuella ramverk för finansiell rapportering i kommuner och landsting framgår följande
definitioner på vad som utgör tillgångar respektive kostnader:
Tillgång – en resurs som kontrolleras till följd av inträffade händelser och som förväntas ge framtida
nytta i form av servicepotential och/eller ekonomiska fördelar.
Kostnad – en minskning av det ekonomiska värdet under redovisningsperioden till följd av
utbetalningar eller minskning av tillgångars värde, eller ökning av skulders värde (med en minskning
av eget kapital som följd).
En väsentlig utgift i en period som leder till framtida nyttor under många framtida perioder borde med
andra ord kunna passa in på definitionen av vad som utgör en tillgång. Viktigt här borde vara att
bedöma utgiftens väsentlighet i förhållande till något (vad?) och hur lång nyttjandeperioden är för att
korrekt periodisera uppkomna utgifter.

2.3.4 Internationella redovisningsregler och de svenska K3-reglerna
Det kan också anföras att vissa teoriaspekter när det gäller komponentansats i redovisningen finns att
återfinna i internationella redovisningsregler (IFRS). Sådana internationella regler kan vara IFRSreglerna IAS 16 – Materiella anläggningstillgångar eller IAS 40 – Förvaltningsfastigheter. Även
Bokföringsnämndens (BFN) regelverk BFNAR 2012:1, det så kallade K3-regelverket, som tillämpas av
många av de kommunalt ägda bolagen baseras i stor utsträckning på internationella regelverk (IFRS).
Såväl IFRS-regler som K3-regler föreskriver i korthet att utgifter ska vara väsentliga samt uppfylla
tillgångskriteriet för att aktiveras. Dock finns inga uttryckliga regler att en tillkommande utgift exakt
ska motsvara en tidigare identifierad komponent för att utgiften ska aktiveras. Snarare är det så att
dessa regler föreskriver att tillkommande utgifter som uppfyller tillgångskriteriet ska aktiveras oavsett
om de tidigare varit separata avskrivningsenheter (komponenter) eller ej.11
Varken relevanta IFRS-regler eller K3 innehåller någon separat regel av ”prestandahöjande-karaktär”
för tillkommande utgifter utan hänvisar enbart till en och samma regel för huruvida tillkommande
utgifter ska aktiveras eller kostnadsföras. Denna regel är huruvida tillgångskriteriet (i K3 utgörs denna
regel av texten i kapitel 2 punkt 18) är uppfyllt eller ej. Följden blir då i många fall att partiella utbyten
anses ha skett när utgifter uppkommer som anses väsentliga och motsvarar tillgångskriteriet men som

11

Se IAS 16 p 70 och BFNAR 2012:1 p 17.5A och kommentaren i vägledningen till det allmänna rådet till denna punkt samt
p 17.21A
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vid närmare analys av någon anledning inte motsvarar exakta definitionen/avgränsningen för en
komponent sedan tidigare. Orsakerna till att IFRS tekniskt sett är konstruerad på detta sätt går att
utläsa ur Basis for Conclusions till IAS 16, punkterna BC10-BC12, där det förs ett ganska utförligt
resonemang kring varför IASB inte har valt att ha två olika principer för huruvida utgifter ska aktiveras
eller kostnadsföras. Bland annat anförs att om det finns två principer/kriterier för detta ändamål finns
risk att det inte blir konsistent tillämpning av reglerna om det inte klart framgår i vilka fall respektive
princip är tillämplig. Följden skulle med andra ord kunna bli att en aktör tycker att separatregel om
prestandahöjande passar in i en situation när en annan aktör tycker att tillgångskriteriet passar bäst.
Exempelvis kanske inte en aktör identifierat en tegelfasad som en separat komponent och endast
aktiverar prestandahöjande del av en tillkommande utgift medan en annan aktör har identifierat
tegelfasaden som komponent, utrangerar denna komponent och aktiverar hela utgiften för den nya
tegelfasaden. En tänkbar anledning till att den förstnämnde aktören inte identifierat tegelfasaden som
komponent skulle kunna vara att denne aktör bedömt att tegelfasaden aldrig skulle komma att bli
föremål för byte under modertillgångens (stommens) nyttjandeperiod och följaktligen hänfört
tegelfasaden till stomkomponenten. Följden av en sådan praxis skulle bli det IASB sannolikt ville
undvika, nämligen att samma typ av utgift inte hanteras konsekvent av olika aktörer. K3 är numera,
efter uppdateringar i december 2016, skrivet med formuleringar som innebär att dessa regler, rent
teknisk, ska fungera på samma sätt i den aktuella frågan som IAS 16.
Vidare kan noteras särskilt i BC12 till IAS 16 att det i första hand är så kallade ”day-to-day servicing”utgifter som förväntas kostnadsföras direkt. På svenska borde detta begrepp närmast vara att likna vid
reparationer, akut/löpande underhåll.
Slutligen bör noteras uttalandet SIC 23 från dåvarande Standards Interpretations Committee (SIC) som
verkade under den tiden då International Accounting Standards Committee (IASC) var verksamt. IASC
var IASBs företrädare. SIC 23-uttalandet behandlade större besiktnings- och översynskostnader
avseende materiella anläggningstillgångar och är numera utfasat samt inkorporerat i IAS 16 –
Materiella anläggningstillgångar. Detta uttalande gav uttryck för att det inte måste vara fråga om att
det byts materiella komponenter för att en komponentredovisning kan komma ifråga. Det vill säga
utgiften för en tjänst/service, exempelvis besiktning och översyn, skulle med andra ord kunna utgöra
en komponent. SIC 23 översattes till svenska av dåvarande Redovisningsrådet och gavs ut av dem
under 2002, då under benämningen URA 31 – Större besiktnings- och översynskostnader avseende
materiella anläggningstillgångar. Förvisso anger URA 31 att den typ av utgifter, som uttalandet
behandlar, normalt ska redovisas som kostnad när utgiften uppkommer men att det kan finnas
situationer när företaget konstaterat att det i anskaffningsvärdet för tillgången ifråga ingår en väsentlig
komponent som utgörs av utgiften för större besiktning eller översyn. Vad som kan vara avgörande för
om sådana typer av utgifter utgör en komponent, och följaktligen ska aktiveras, är hur väsentlig
utgiften är och/eller hur ofta sådan typ av utgift uppkommer, eller annorlunda uttryckt, hur lång
nyttjandeperioden, som förknippas med utgiften, är.

2.3.5 Väsentlighetsbegreppet i redovisningssammanhang med koppling till fastigheter/byggnader
Förarbetena till årsredovisningslagen (ÅRL) beskriver på flera ställen12 att ifråga om bedömning av
relevanta avskrivningstider för anläggningstillgångar så ska detta normalt ske utifrån den enskilda
anläggningstillgången. Förarbetena till lag om kommunal redovisning (1996/97:52) innehåller inga
lydelser som motsäger detta synsätt. Hänvisningen till Basis for Conclusions till IAS 16 som beskrevs
ovan diskuterade hantering av tillkommande utgifter och att det torde vara viktigt att dessa
klassificeras på ett konsekvent sätt av olika tillämpare vid upprättande av finansiella rapporter. En
rimlig tolkning av detta är, vilket beskrevs ovan, att samma typ av utgifter så lång det är möjligt bör
hanteras/klassificeras på likartat sätt av olika upprättare. Det blir då lättare för användare av finansiella
12
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rapporter att tolka dessa. Ett mycket förenklat exempel på detta är att om de flesta upprättare av
finansiella rapporter tolkar utgift för en takomläggning som ett komponentbyte och aktiverar samt
skriver av en sådan utgift, så borde en takomläggning i normalfallet aktiveras. Detta borde i sin tur
normalt inte heller vara beroende av om takomläggning sker på en mindre fastighet eller en större
fastighet. Om vi exempelvis betraktar en organisation som innehar två fastigheter, en vars värde
uppgår till 10 miljoner och en annan vars värde uppgår till 100 miljoner, så borde takomläggningen
behandlas konsekvent på båda fastigheterna (samma typ av utgift). Detta för att bedöma en relevant
avskrivning för taket, men i förlängningen även för modertillgången (stomme och grund). I nyss
beskrivna exempel utgör takomläggningen en väsentlig utgift såväl på fastigheten vilken betingar ett
värde om 10 miljoner som på fastigheten vilken betingar ett värde om 100 miljoner, även om utgifterna
för att lägga om taket är olika stora för den mindre och den större fastigheten. Detta talar för att
väsentlighetsbegreppet rimligen skulle kunna variera med värdet på den relevanta tillgången ifråga.
Bedömning av väsentlighetsbegreppet är emellertid mer komplext än att bara hänvisa till belopp. Det
måste även vara fråga om att beakta nyttjandeperiod, det sätt som komponenten/tillgången används
och huruvida den är en del i ett funktionellt samband.
Väsentlighet enligt ramverket för finansiell rapportering utgivet av RKR
5.5 Öppenhet och transparens
En annan viktig aspekt är att rapporteringen präglas av transparens, öppenhet och fullständighet
genom att alla väsentliga ekonomiska händelser och väsentliga aspekter för bedömning av
redovisningsenhetens resultat och ställning innefattas och beaktas.
5.6 Avvägning och begränsningar
I vissa fall kan en avvägning och kompromiss mellan de kvalitativa egenskaperna vara nödvändiga
för att uppnå en lämplig balans och uppfylla den finansiella rapporteringens syfte. Den relativa
betydelsen av de kvalitativa egenskaperna är en fråga om professionellt omdöme i samband med att
uppskattningar och bedömningar görs.
Finansiell rapportering tar i sig resurser i anspråk och innebär följaktligen kostnader för
redovisningsenheten. En avvägning måste därför alltid göras avseende huruvida informationen är av
väsentlig betydelse och om nyttan med att ta fram informationen överväger kostnaden. Information
är väsentlig om ett utelämnande eller en felaktighet kan påverka användarens slutsatser avseende
ansvarsutkrävande och/eller resursanvändning. Graden av väsentlighet beror på postens eller felets
storlek och på omständigheterna kring utelämnandet eller felet. Väsentlighet är därför mer en fråga
om en tröskelnivå än en grundläggande kvalitativ egenskap som informationen måste ha för att vara
användbar. Vid avvägning av kostnad mot nytta, måste följaktligen behoven hos de olika användarna
av redovisningsinformationen beaktas.
Väsentlighet är en genomgripande begränsning, eftersom det gäller samtliga av de kvalitativa
egenskaperna. Utgångspunkten är att information är väsentlig om ett utelämnande eller en
felaktighet kan påverka det politiska ansvarsutkrävandet och utvärderingen av kommunen
eller landstingets resursanvändning eller beslut om resursallokering och utvärdering av framtida
resursbehov.
Rådet för kommunal redovisning: Information – Korttidsinventarier och inventarier av mindre värde
(September 2009)
Beträffande korttidsinventarier och inventarier av mindre värde har RKR gett ut information där det
förekommer ett resonemang avseende sådana anskaffningar samt kopplar till resonemang som finns
inom skatterätten vad som där medger omedelbart avdrag när det gäller anskaffningar av detta slag.
Det finns i denna information även en beskrivning av hur RKR uppfattar praxis:
11

I kommunala sammanhang har begreppet ”ringa värde” ansetts utgöra en anskaffningskostnad som
understiger 1/3 – 1 basbelopp, exklusive moms. Av de praxisundersökningar som Rådet för
kommunal redovisning genomfört framgår dock att högre, i vissa fall väsentligt högre, belopp
också tillämpas.
Vidare framgår följande av denna information, avseende bedömningar om kostnadsföring eller
aktivering ur ett väsentlighetsperspektiv:
Enligt Rådet för kommunal redovisnings uppfattning finns det skäl att med hänvisning till väsent lighetsprincipen inte aktivera korttidsinventarier och inventarier av mindre värde. Det är dock
viktigt att kravet på rätt visande bild tillgodoses genom att beloppsgränserna inte sätts för högt
eller varaktighetstiden för lång.
Rådet för kommunal redovisning anser att skattelagstiftningens bedömning och belopp kan vara
utgångspunkt för vad som kan anses vara rimligt även i kommuner och landsting. Lagstiftarens
bedömningsgrund bör sannolikt ha varit densamma som Rådet för kommunal redovisnings, nämligen
att det av rationella skäl är motiverat med en nedre gräns för aktivering.
Tillämpning av den beloppsram som skattelagstiftningen anger har den fördelen att det under lättar tillämpningen av enhetliga redovisningsprinciper i den sammanställda redovisningen. För
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 skall räknas som inventarier av
mindre värde göras utifrån inventariernas sammanlagda anskaffningsvärde. Vidare är det viktigt
att samma belopp gäller för samtliga nämnder inom kommunen eller landstinget. Man kan följaktligen
inte tillämpa olika belopp i olika nämnder, oavsett om skillnaden i ekonomisk omslutning är betydande.
I sammanhanget är det viktigt att påpeka att i rekommendationen 11.4 – Materiella
anläggningstillgångar finns infört följande lydelser när det gäller väsentlighet och koppling till
inventarier:
Upplysningar ska lämnas om vilka beloppsgränser som tillämpas vid bedömningen av vad som ska
anses vara inventarier av mindre värde och därför inte aktiveras. (Vägledning för denna bedömning
finns i Rådet för kommunal redovisningsinformation om korttidsinventarier och inventarier av mindre
värde.)
Specifika problem kopplat till fastigheter/byggnader
Investeringar kopplat till fastigheter/byggnader handlar ofta om betydligt större belopp än när det
gäller inventarieanskaffningar. Dessutom är fastighets-/byggnadsinvesteringar ofta förknippade med
betydligt längre nyttjandeperioder än vad som gäller inventarier. Av detta följer att det kan vara
motiverat att betrakta utgifter kopplade till tillgångsslaget fastigheter/byggnader på delvis annorlunda
sätt än vad som gäller för inventarier när det gäller väsentlighetsbedömningen.
När det gäller bebyggda fastigheter tillkommer en annan aspekt som kan belysas med nedanstående
grafik gällande utveckling av byggkostnader (anm. egentligen handlar det här om investeringsutgifter
avseende byggnadsrelaterade investeringar men benämnes i officiell statistik som byggkostnader) och
en redovisningsmiljö som baseras på historiska anskaffningsvärden:
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Figur 2.4 ovan beskriver utveckling av byggkostnader för flerbostadshus och gruppbyggda småhus i nominella termer
(löpande penningvärde) åren 1994-2015 respektive 1949/50-2015. Att anskaffa en flerbostadsbyggnad 1994 medförde
utgifter om strax över 10.000 kr/kvm medan utgifterna låg mellan 30.000-35.000 kr/kvm att anskaffa en sådan resurs 2015.
Grafiken till höger avseende gruppbyggda småhus visar utvecklingen avseende stigande utgifter ännu tydligare i ett längre
perspektiv. Graferna avser bearbetade data hämtade från Statistiska Centralbyrån (SCB).

Byggnader/fastigheter är tillgångar med långa nyttjandeperioder. Redovisning baseras på historiska
anskaffningsvärden och byggkostnaderna har uppvisat en ökande trend i längre perspektiv. Detta talar
mycket för att det skulle vara relevant att bedöma väsentlighetsbelopp för enskilda fastigheter i
förhållande till återanskaffningsvärde, eller liknande aktuellt värde, istället för i förhållande till
redovisade värden. Det redovisade värdet, om anskaffningsvärdet ligger långt tillbaka i tiden, skulle i
många fall kunna bli missvisande som relevant kapitalbas i detta avseende. Annorlunda uttryckt skulle
det kunna kosta ca 3 gånger så mycket i nominella termer att återanskaffa en liknande resurs 2015
som det gjorde 1994 när det gäller flerbostadshus. Detta har betydelse ur det fonderings-/
finansieringsperspektiv när det gäller återanskaffning av resurser som berördes ovan i avsnitt 2.3.1 där
en av avskrivningens funktioner beskrevs som ett slags fondering/finansiering för återanskaffning.
Annorlunda uttryckt, om avskrivningen baseras på anskaffningsvärden från 1994 och intäkter behöver
tas ut för att täcka avskrivning så räcker inte en intäktsnivå baserad på täckning av 1994 års
anskaffningsvärden till att återanskaffa samma resurs 2015.
I sammanhanget är det också intressant att notera att sammansättningen av utgiftsandelar för olika
byggnadsdelar förändrats väsentligt över tid. Allt större del av utgiften för att anskaffa en byggnad har
förskjutits mot delar med kortare nyttjandeperioder. Under första hälften av 1900-talet utgjorde själva
byggnadsstommen ca 80% av den totala byggkostnaden medan installationer och inredning stod för
resten. Idag är förhållandet nära på det omvända13. Dessutom ser logiken avseende nyttjandeperioder
och bytesintervall för olika byggnadsdelar helt olika ut för olika typer av byggnader i olika lägen och
med olika användningsområden. Det nyss beskrivna kan ha betydelse både vad avser
anskaffningsvärden på exempelvis byggnadsstommar som anskaffats långt tillbaka i tiden, men även
vad en relevant avskrivningstid för modertillgång/stomme vid en framåtriktad bedömning kan uppgå
till. Eftersom kortlivade delar utgör en allt större del av anskaffningsutgiften för byggnader, uppstår
den ”kritiska perioden” under byggnaders nyttjandeperioder, då mycket stora reinvesteringar behöver
övervägas, med kortare intervaller än vad som varit fallet baserat på historiska erfarenheter.

13

Se Lundström & Nordlund, 2001
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Kapitel 3 Resultat och analys
3.1 Inledning
Som beskrevs i inledningskapitlet ovan, skickades en enkät ut till 311 respondenter. Detta utskick
skedde under första hälften av juni månad 2017. Respondenterna var kommuner och landsting i
Sverige. 173 respondenter svarade på enkäten och innan definitiv svarstid gick ut fick respondenter
som inte svarat dessutom en påminnelse. Den totala svarsfrekvensen motsvarar ca 56 %.

3.2 Enkätfrågorna – Analys och sammanfattning av inkomna svar
I följande avsnitt nedan återges de frågor som ställts i enkäten följt av analys och sammanfattning av
inkomna svar. Frågorna, formulerade exakt så som de ställts i enkäten, är i texten nedan återgivna med
fet och kursiv stil.
3.2.1 Frågor avseende omfattning när det gäller tillämpning av komponentmetod

Har er organisation gått över till komponentmetod/-avskrivning för fastighetsrelaterade
tillgångar i redovisningen?

Figur 3.1 Omfattning av tillämpning komponentmetod/-avskrivning hos respondenterna

Kommentar: 4 st av de respondenter som angett att de ej har planer på att införa
komponentavskrivning anger att de kommunala fastigheterna ägs av kommunalt bolag. Om de
kommunala bolagen i sin tur följer BFN:s K3-regelverk träffas dessa bolag av krav på
komponentavskrivning via detta regelverk istället. 1 respondent anger dock man precis har bytt
ekonomisystem och denna respondent är även starkt frågande till nyttan/mervärdet i förhållande till
arbetsinsatsen med att införa komponentavskrivning.
Vidare kan konstateras att en överväldigande majoritet av respondenterna redan infört
komponentavskrivning och ytterligare respondenter anger att de är på väg att införa detta.
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Vilket år påbörjade ni övergången till komponentmetod/avskrivning i redovisningen?

Figur 3.2 När påbörjades övergång till komponentmetod/-avskrivning hos respondenterna

Vilket år planerar er organisation att gå över till komponentmetod/avskrivning i redovisningen?

Figur 3.3 Vilket år planeras övergång till komponentmetod hos de som ännu inte börjat tillämpa detta

Av 173 respondenter uppger 168 att de redan har gått över till komponentmetod eller avser att göra
det inom en angiven tidsram. 148 st har redan börjat tillämpa de nya reglerna i detta avseende. Av
dessa hade 9 st redan infört tillämpningen innan rekommendation 11.4 explicit föreskrev krav på detta.
Följaktligen införde 139 respondenter komponentavskrivning efter det att kraven infördes i
rekommendation 11.4 och detta har skett under åren 2014-2017, varav 10 st har infört under 2017. 5
st anger att de inte har för avsikt att införa denna tillämpning men 4 st av dessa uppger som skäl att
fastigheterna är överförda till kommunala bolag. Dessa bolag redovisar i sin tur enligt annan
normgivning.
Följande kan konstateras: Bland respondenterna uppger en överväldigande majoritet att de tillämpar
komponentavskrivning, eller avser att tillämpa sådan redovisning inom de närmaste åren. Några få har
tillämpat komponentansats redan innan det blev krav enligt normgivningen enligt rekommendation
11.4, men det stora flertalet har infört tillämpningen sedan det blev krav på detta i normgivningen.
Vidare kan konstateras att det har förekommit en eftersläpning i praktiken när det gäller tillämpning
av komponentavskrivningsreglerna i förhållande till när dessa regler trädde ikraft. En sannolik
förklaring till denna eftersläpning är att övergång till komponentavskrivning är mer än bara en
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redovisningsfråga. Det är egentligen en processfråga från planering, design av projekt, kalkylering,
bedömning av innehåll i projekten i förhållande till redovisningsregler till dess att projekten färdigställs
och resultatet ska hanteras av redovisningssystemet. Denna process omfattar bl.a. inblandade parter
från teknik/förvaltning till ekonomer/redovisningshandläggare. Utöver detta är det viktigt att
poängtera att även budgetprocessen påverkas vad avser medel till reparationer/underhåll (som
kostnadsföres) och investeringsmedel (som aktiveras). Utöver detta ställer komponentavskrivningsreglerna krav på flexibla försystem till redovisningen (anläggningsregister).

3.2.2 Frågor avseende övergång till komponentmetod

Tillämpar ni komponentmetod/avskrivning för samtliga fastigheter?

Figur 3.4 Beskriver huruvida komponentmetod tillämpas för samtliga fastigheter

På frågan om respondenterna tillämpar komponentmetod för samtliga fastigheter svarar 86 st att de
gör det medan 62 st svarar att de inte gör det. För att få ytterligare information om hur tillämpningen
ser ut har några följdfrågor ställts. Intrycket av svaren på dessa frågor är att det förekommer att vissa
av respondenterna sorterar ut objekt av olika skäl vilket medför att de utsorterade objekten ännu inte
fullt ut är föremål för tillämpning av komponentansats. Det kan vara så att de endast tillämpar detta
för nybyggda eller nyförvärvade (22 st + 3 st) eller för fastigheter som överstiger viss beloppsgräns (16
st + 10 st) eller att det finns inslag av successiv övergång på olika sätt (7 st + 1 st+ 1 st). Nyss nämnda
beloppsgränser varierar mellan olika aktörer, men de synes variera för objekt med redovisade värden
på mellan 175 tkr och 5.000 tkr. Skillnaderna mellan dessa beloppsgränser skulle i sin tur förmodligen
kunna vara relaterade till storleken på den verksamhet där fastigheten återfinns. Bland svaren
återfinns ytterligare 1 respondent som anger att fastigheterna ligger i kommunalt bolag och ej
återfinns i kommunens balansräkning.
Den sammantagna bedömningen av de inkomna svaren är att det ser olika ut i olika organisationer
men att det är vanligt att nya eller nyförvärvade fastigheter alltid omfattas av komponentmetod i
redovisningen medan äldre fastigheter ofta omfattas av sådant redovisningssätt om de på olika sätt
bedöms som väsentliga vad avser redovisat värde. Visst inslag av successiv övergång till
komponentmetod förekommer också, då främst bland äldre fastigheter.
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Arbetet med övergång till komponentmetod har i allt väsentligt skett på följande sätt
När det gäller hur arbetet gått till vid övergång till komponentmetod svarar de flesta att de gjort
arbetet i allt väsentligt med egna resurser (93 st), eventuellt med stöd avseende utbildningsinsatser
som inhämtats externt (35 st). Ett antal har dock arbetat med övergången uteslutande med extern
konsulthjälp (1 st) eller delvis med extern konsulthjälp (19 st).
Kommentar: Åtminstone 2 av de företag som angivits, när det gäller externa konsultföretag som
anlitats för att få stöd vid införande av komponentmetod, bedöms i första hand vara
programvaruföretag (CGI, uppges av 3 st och Visma, uppges av 1 st) och 2 företag bedöms vara
redovisnings-/revisionsinriktade (PWC, uppges av 7 st och EY, uppges av 1 st). 7 respondenter anger
att de anlitat KEF (Kommunalekonomernas förening).

Hur många olika komponenter har ni typiskt sett delat in era äldre byggnader indelat i?
Denna fråga besvaras vid successivt införande av komponentmetod när det gäller äldre byggnader, det
vill säga ej nyproduktion och/eller nyförvärv
Denna fråga i enkäten handlade om de fall då äldre byggnader är föremål för successivt införande till
komponentmetod. 49 respondenter har svarat att de behandlar äldre byggnader som 1 komponent i
startskedet och att de successivt lägger upp komponenterna efterhand som utbyten sker av delar och
installationer i dessa byggnader. 19 av dessa 49 anger att de dessutom maximerat hur många
komponenter det får bli totalt i framtiden efter att de gått igenom hela byggnaden. Medel/medianvärde för de som maximerat antalet komponenter uppgår till 10/9 st komponenter (Max 24
komponenter och min 4 komponenter). 43 st har svarat att det ej är tillämpligt att fasa in äldre
byggnader fullt ut i komponentmetoden på nyss beskrivna sätt medan 55 st har angett en egen kortare
beskrivning som de anser bättre beskriver deras tillvägagångssätt. Av dessa 55 egna svar anger 21 st
svar som tolkas som att de inte gör skillnad på nyare och äldre byggnader. Relativt många svar handlar
om hur många komponenter de äldre byggnaderna indelats i och här förekommer svar som att det i
dessa fall kan handla om 2 till 8 komponenter eller att de i sin tur skiljt på äldre fastigheter utifrån ålder
på husen eller hur mycket de investerat i fastigheterna (20 st + 3 st). Ytterligare 6 st svar kan tolkas
som en variant på de svar som getts av 49 respondenter att de startar med äldre byggnader som 1
komponent i startskedet varefter tillkommande utgifter avseende komponentbyten aktiveras.
Sammanfattningsvis verkar det vara ett förhållandevis vanligt tillvägagångssätt att starta tillämpning
av komponentmetod för äldre byggnader (som fanns före övergång till komponentmetod) på så sätt
att byggnaden utgör en komponent varefter komponenter läggs upp efterhand som större åtgärder
görs på fastigheterna (49+6=55 st). I vissa fall sker utrangeringar när detta bedöms relevant och i andra
fall sker inga utrangeringar. Det förefaller också vara vanligt att respondenterna inte gör skillnad på
fastigheterna utifrån om de fanns före övergång eller ej, utan att komponentmetod tillämpas på
likvärdigt sätt för alla fastigheter (21 st). Ett annat vanligt förekommande sätt att behandla äldre
fastigheter synes vara att dela in dem i ett fåtal komponenter.
RKR:s information om övergång till komponentavskrivning14 anger att arbetet som läggs ner på
komponentavskrivning måste vägas mot väsentlighet och nytta samt att en rimlig utgångspunkt är att

14

Se RKR, 2014 – Information övergång till komponentavskrivning
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prioritera utifrån tillgångars bokförda värde samt kvarvarande nyttjandeperioder. En av frågorna i
enkäten handlade om huruvida komponentavskrivning endast tillämpas för fastigheter som
överskrider viss beloppsgräns när det gäller redovisat värde och denna fråga är kopplad till det synsätt
som nyss nämnda information från RKR gav uttryck för. Det visade sig vara ganska stora spann mellan
vad som i detta avseende bedömdes som väsentliga belopp (175 tkr till 5000 tkr). Detta skulle dock
kunna förklaras utifrån storleken på den verksamhet/organisation som haft att förhålla sig till det
synsätt som RKR:s information om övergång till komponentavskrivning gav uttryck för. Antalet svar
med nyss angivna belopp är dock ganska få, 16 st.

3.2.3 Förekomst av olika byggnads-/fastighetstyper, antal komponenter och förekommande
avskrivningstider

Skiljer ni på olika byggnads och fastighetstyper för komponentindelning?

Figur 3.5 Beskriver huruvida respondenterna skiljer på olika fastighetstyper vid tillämpning av komponentavskrivning

På frågan huruvida respondenterna skiljer på olika fastighetstyper vid tillämpning av komponentmetod
svarar ungefär lika många att de gör det som att de inte gör det.
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Vilka olika byggnads/fastighetstyper har identifierats (kryssa i flera om tillämpligt)

Figur 3.6 Beskriver olika fastighetstyper som identifierats vid tillämpning av komponentavskrivning

På förfrågan om vilka olika byggnadstyper de identifierat så exemplifieras i enkäten ett antal olika
byggnadstyper och i ovanstående diagram framgår antal respondenter som uppger att olika
byggnadstyper förekommer hos dem fördelat per byggnadstyp.

Ange normalt antal komponenter per byggnadstyp

Figur 3.7 Beskriver medelvärden avseende antal identifierade komponenter för olika byggnadstyper vid tillämpning av
komponentavskrivning

I ovanstående diagram framgår medelvärde för antalet komponenter som uppges per byggnadstyp av
respondenterna. Spridningen mellan uppgivna min och maxvärden per byggnad är dock relativt stor
vilket framgår av mera specificared redogörelser för inkomna svar i bilaga 1. Max antal komponenter
ligger mellan 17 och 25 komponenter med olika utfall för olika byggnadstyper. Det kan tyckas
förvånande att för de flesta byggnadstyperna finns bland inkomna svar angivet ett min-värde om 1
komponent. En sådan tillämpning kan knappast anses förenlig med komponentreglerna i
rekommendation 11.4 i ett längre perspektiv. Det kan dock finnas förklaringar som att det för
byggnadstypen ifråga handlar om oväsentliga belopp eller att det finns en komponent i ett startskede
för vissa äldre byggnader men att antalet komponenter kommer att utökas efter hand i takt med att
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det görs åtgärder på fastigheterna. Sådana eventuella förklaringar skulle kunna utgöra exempel på
varför endast en komponent ändå kan vara i enlighet med regelverket15.

Nyttjandeperioder
Antag att ni bland annat fått följande komponenter identifierade för en ny skolbyggnad (se nedan)
Vilka nyttjandeperioder har ni satt (skulle ni sätta) för de olika komponenterna, ange antal år?

Figur 3.8 Beskriver medelvärden avseende nyttjandeperioder för olika tänkbara typ-komponenter i en ny skolbyggnad

På frågan om hur respondenterna skulle sätta nyttjandeperioder för några typiska tänkbara
komponenter tillhöriga en hypotetisk nybyggd skolbyggnad framgår i diagrammet ovan vilka medelvärden som framkom i undersökningen.
Även här finns en väsentlig spridning mellan max och min-värden avseende angivna nyttjandeperioder
för de exemplifierade komponenterna, vilket framgår av specifikationen av lämnade svar på enkätens
fråga i detta avseende i bilaga 1. En väsentlig spridning i angivna nyttjandeperioder kan i sin tur bero
på många olika orsaker. Sådana förklaringsfaktorer skulle kunna vara:
- Byggmaterial och byggteknik
- Definition och avgränsning vad som ingår i komponenten ifråga när det gäller åtgärder som
omfattas av utbyte i framtiden och som har naturliga samband när det gäller utbyte
- Andra faktorer skulle kunna vara geografiskt läge för byggnaden, befolkningsutveckling på
orten, översikts-/detaljplaner (tänkbara behov av nya synsätt på bebyggelsens framtida
placering, kvartersutformning) etc.
Olika kommentarer har lämnats till svaren och en mycket viktig poäng bland dessa kommentarer är att
det i verkligheten handlar om olika bedömningar av nyttjandeperioder som exempelvis kan bero på
olika materialval. Sådana överväganden borde vara en mycket viktig del i tillämpning av
komponentmetod.

15

Se även resonemang som förs i RedU 13 Övergång till komponentmetod – Fastigheter, utgiven av FAR.
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3.2.4 Rutiner för omprövning av nyttjandeperioder och gränsdragningsfrågan avseende
underhållskostnad eller investeringsutgift

Finns rutiner för löpande omprövning av nyttjandeperioder för olika komponenter?

Figur 3.9 Antal respondenter som anger att det finns respektive inte finns rutiner för löpande omprövning av
nyttjandeperioder.

Respondenterna har fått frågan huruvida det finns rutiner för löpande omprövning av
nyttjandeperioder för olika komponenter. Anledningen till denna fråga är att rekommendation 11.4
föreskriver att sådana ombedömningar ska ske när det finns skäl för detta. På denna fråga svarar så
många som 91 att det inte finns rutiner för detta medan 31 svarar att det finns sådana rutiner. 15 st
anger att rutiner inte finns ännu eller att sådana kommer att tas fram. Sedan framkommer olika
varianter på tillvägagångssätt hur respondenterna försöker hantera denna problematik på olika sätt, 8
st.
Mot bakgrund av att det är ett krav i normgivningen att ombedömningar ska ske av nyttjandeperioder
vid behov, kan det tyckas vara något förvånande att så många respondenter svarar att detta inte
förekommer.

Beskriv kortfattat era rutiner för löpande omprövning av nyttjandeperioder för olika
komponenter kortfattat nedan:
På frågan om de kortfattat kan beskriva sina rutiner för löpande omprövning av nyttjandeperioder
inkommer 54 olika svar men den typ av svar som är vanligast är att de ej infört rutiner eller att arbete
pågår med införande (17 st). Många av svaren (13 st) tolkas som att de försöker leva upp till
normgivningen med regelbundna bedömningar men sannolikt saknas formaliserade rutiner i många
av dessa fall. Några beskriver att ombedömningar sker i samband med att större åtgärder sker på
fastigheten (6 st), i samband med budgetprocess eller årlig inventering eller i samband med
underhållsplaneringen (5 st).
Det sammantagna intrycket är att löpande ombedömningar av nyttjandeperioder är en komplex och
tidskonsumerande aktivitet där normgivningen sannolikt inte efterlevs fullt ut i många fall.
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Tillkommande utgifter: Gränsdragningsfrågan reparation/underhåll (kostnadsförs) och
investering (aktiveras) tycker vi

Figur 3.10 Uppfattning hos respondenterna huruvida gränsdragningsfrågan avseende underhållskostnad eller
investeringsutgift fungerar bra eller ej.

Inledningsvis kan konstateras att hela 104 respondenter anger svarsalternativ som att
gränsdragningsfrågan underhållskostnad eller investering fungerar problemfritt (14 st) eller att den
fungerar men då och då är problematisk (90 st). Ytterligare 3 respondenter anger att den hittills
fungerat problemfritt men att det inte kan uteslutas att sådana problem kan uppkomma i framtiden.
32 st anger dock att denna gränsdragningsfråga ofta är en källa till tolkningsproblem.
För att om möjligt öka förståelsen för vari problemen kan ligga i den aktuella gränsdragningsfrågan har
ett antal följdfrågor ställts.

Tillkommande utgifter: Finns ett väsentlighetskriterium för gränsdragning mellan
reparationer/löpande underhåll och investeringar?
Beslutsregel om tillkommande utgifter utgör investering eller reparationskostnad (löpande underhåll)

Figur 3.11 Förekomst av väsentlighetskriterium för att skilja på utgifter som klassificeras som underhållskostnad respektive
investeringsutgift

Andra frågor handlade om huruvida det fanns tydligt formulerade väsentlighetskriterier som i
förlängningen skulle hjälpa olika bedömare att skilja reparationer och underhåll, som ska
kostnadsföras, från utgifter/åtgärder som ska aktiveras (investeringar). Endast ungefär hälften av
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respondenterna angav
gränsdragningssyfte.

att

det

fanns

ett

väsentlighetskriterium

definierat

för

detta

Beskriv ert väsentlighetskriterium
Välj de alternativ som passar bäst.

Figur 3.12 Hur är väsentlighetskriteriet relaterat till tillgångar i verksamheten

När det gäller de väsentlighetskriterier som finns, så förefaller det vara vanligast att de är generella
och inte kopplade till enskilda fastigheters/byggnaders värde. Exempelvis anger endast 6 st
respondenter att väsentlighetskriteriet är relaterat till byggnadens återanskaffningsvärde/
marknadsvärde eller liknande aktuellt värde.

Tillkommande utgifter: Kryssa i den eller de beslutsregler som stämmer bäst med hur ni
hanterar tillkommande utgifter relaterat till fastigheter/byggnader

Figur 3.13 Närmare beskrivning av väsentlighetskriteriet avseende exempelvis belopp, nyttjandeperiod m.m.
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Beslutsregler som ska ge stöd i gränsdragningsfrågan (underhåll eller investering) vilka är formulerade
som att de har en beloppsgräns, eventuellt också med krav på att utgiften ska ge upphov till nytta
/servicepotential i minst 3 år eller likande förefaller vanligast (14 st + 91 st = 105 st). Relativt många
anger istället att de har krav på att åtgärder som omfattas av utgiften i ett projekt mer eller mindre
exakt ska motsvara en tidigare identifierad komponent eller innebära att helt ny komponent
uppkommer för att utgiften ska kunna aktiveras (21 st).

Om tillkommande utgifter gällande specifikt begreppen reparationer och underhåll
(kostnadsförs)

Figur 3.14 Uppfattning hos respondenterna huruvida begrepp som reparation/underhåll uppfattas enhetligt i
verksamheterna

En fråga handlade om huruvida begrepp som reparation och underhåll (vilka ska kostnadsföras)
används i organisationen, om de är tydligt avgränsade/definierade eller om de kan tolkas olika av olika
aktörer i organisationen. Åtminstone ca hälften av de inkomna svaren tyder på att begreppen används
men att de inte är tydligt definierade eller att de tolkas olika av olika aktörer.
3.2.5 Frågor relaterade till anläggningsregister och budget – redovisning

Anläggningsregister

Figur 3.15 Uppfattning hos respondenterna huruvida använda anläggningsregister fungerar på ett bra sätt i
komponentavskrivningsmiljö.
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När det gäller försystem (anläggningsregister) svarar 147 att de har ett anläggningsregister som klarar
att hantera komponentavskrivning. Av dessa anser 84 st att det anläggningsregister de har klarar detta
på ett bra sätt medan 63 st anser att systemet behöver utvecklas/förbättras. 1 respondent uppger att
anläggningsregister saknas.

Utrangeringar

Figur 3.16 Uppfattning hos respondenterna huruvida utrangeringsfrågor fungerar bra eller ofta ger upphov till problem.

Beträffande utrangeringsfrågor anser 109 st att detta fungerar i allt väsentligt bra. Av dessa anser 29
st att det är problemfritt medan 80 st uppger att de då och då stöter på problem. 36 st anger dock att
det ofta är problem förknippat med utrangeringar i samband med åtgärder på/i fastigheterna.

Om ni stöter på problem i samband med utrangeringar, svara de alternativ som ni anser
stämmer bäst med er situation
De som stöter på olika former av problem i samband med utrangeringar anger oftast att det handlar
om problem att identifiera anskaffningsvärden, ackumulerade avskrivningar och redovisade värden på
utbytt del (84 st). Relativt många (40 st) anger att problemen mest handlar om rutiner och
beslutsregler gällande gräns mellan underhållskostnad och investering och mindre om själva
anläggningsregistrets funktionssätt. Dock anger 21 st att problem i samband med utrangeringar mest
handlar om själva anläggningsregistrets funktionssätt.

Budgetfrågor

Figur 3.17 Uppfattning hos respondenterna huruvida budget, redovisning och komponenthantering fungerar bra eller ej.
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På frågor om huruvida budget, redovisning och komponenthantering fungerar eller inte fungerar bra
som helhet anger ungefär hälften av respondenterna som svarat att detta fungerar bra i allt väsentligt,
medan andra hälften (ungefär) anser att detta ännu inte fungerar bra.

3.2.6 Effekter av övergång till komponentmetod samt övriga frågor

Effekter av övergång till komponentmetod

Figur 3.18 Uppfattning hos respondenterna huruvida införandet av komponentmetod lett till påverkan på redovisade
avskrivningskostnader och hur det påverkat gränsdragningsfrågan hur mycket tillkommande utgifter som kostnadsförs
(reparationer/underhåll) respektive aktiveras.

På frågor om vilka effekter som iakttagits efter övergång till komponentmetod är det vanligaste svaret
(47 st) att detta lett till väsentliga förändringar när det gäller andel utgifter som direkt kostnadsförs
som reparationer/underhåll (som minskat) och hur mycket som aktiveras (som ökat) och att
kostnaderna för avskrivning istället ökar successivt. Ett annat vanligt svar är att införandet av
komponentmetod lett till omprövningar av nyttjandeperioder vilket märkbart påverkat kostnaderna
för avskrivning (39 st). Nästan lika många (35 st) uppger dock att inte väsentligt mer utgifter aktiveras
än tidigare (vid tillämpning av prestandahöjandeansats) och så många som 21 st svarar alternativet att
övergång till komponentmetod inte upplevs ha lett till några större förändringar vad avser utgifter som
kostnadsförs (reparationer/underhåll) och utgifter som aktiveras (investeringar).
Att så pass många anger att övergång till komponentmetod inte medfört väsentliga förändringar i
gränsdragningsfrågan underhåll/investering eller att detta inte lett till några större förändringar väcker
frågor kring hur denna gränsdragningsfråga hanterades tidigare vid tillämpning av
prestandahöjandesynsättet alternativt om komponentmetoden är implementerad på rätt sätt. Detta
eftersom det konceptuellt är fråga om två olika synsätt i gränsdragningsfrågan vilket beskrevs ovan i
avsnitt 2.3.3.
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Övriga frågor
Är det något annat utöver det som tagits upp i enkätens frågor när det gäller komponenthantering
avseende fastigheter/byggnader som ni tycker känns angeläget att lyfta fram och uppmärksamma?
Avslutningsvis i enkäten har respondenterna haft möjlighet att kortfattat skriva in text om de anser
det angeläget att ta upp något annat än det som frågats om i enkäten. 38 st har valt att skriva något i
svarsformuläret om detta.
De vanligaste svaren som lämnats här bedöms kunna kategoriseras enligt nedan:
- Kommunens fastigheter ägs av kommunalt bolag och omfattas av annan normgivning (11 st)
- Bättre vägledning efterfrågas i tillämpningsfrågor för bättre jämförbarhet mellan olika
kommuner landsting (8 st)
- Kommentarer som i huvudsak ifrågasätter huruvida nyttan överstiger kostnaden när det gäller
krav på tillämpning av komponentmetod (5 st)
Några kommentarer handlar också om att anläggningsregister behöver förbättras och att det
förekommer problem med utrangeringar i det praktiska arbetet (3 st) och i något fall tas det specifikt
upp efterlysning av resonemang hur komponentmetod påverkar hyresnivåer.
Summeras det som kommit in under övriga frågor kan konstateras att tillsammans med svar som
kommit in i andra delar av enkäten att:
- Totalt har 15 respondenter på ett eller annat sätt fäst uppmärksamheten på att kommunala
fastigheter ägs av kommunalt bolag och därmed omfattas av annan normgivning (i
normalfallet BFN:s normgivning).
- Totalt har 8 st på olika ställen framhävt på ett eller annat sätt att de ifrågasätter nyttan av
tillämpning av komponentmetod och även ifrågasatt om nyttan överväger kostnaden för
detta.
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Kapitel 4 Sammanfattning och slutsatser
Inledningsvis i denna rapport togs upp att följande var exempel på huvudproblemfrågor vid införande
eller tillämpning av komponentmetod/-ansats i externredovisningen:
- Hur ska komponentindelning ske?
- Vilka nyttjandeperioder (avskrivningstider) ska åsättas olika komponenter?
- Vilka tillkommande utgifter ska aktiveras, så som komponentbyten eller nya komponenter,
respektive kostnadsföras direkt?
Tillämpning av komponentmetod handlar dock om mycket mer än bara redovisningsfrågor. Det
handlar om budgetfrågor, underhållsplanering, projektidentifiering, upphandling/kalkylering och
redovisningsfrågor. Gemensamma synsätt och samspel mellan teknik/förvaltning –
ekonomi/redovisning samt budgetering är viktigt för att denna process ska fungera väl hela vägen.
Ur ovanstående analyser, sammanställningar och diskussioner framträder ett antal väsentliga
iakttagelser och frågor som kort kan sammanfattas nedan.
• Nästan alla respondenter tillämpar redan komponentmetod i enlighet med rekommendation
11.4 eller står i begrepp att införa det. I de få fall då komponentansats inte tillämpas i
kommunen, är förklaringen vanligtvis att kommunens fastigheter ägs av ett kommunalt bolag
och då omfattas av annan normgivning (i normalfallet BFN:s normgivning).
• Det förekommer i några få fall ifrågasättanden av normgivningens krav på tillämpning av
komponentmetod och bland annat anförs att kostnaderna för detta inte skulle uppväga nyttan
att tillämpa denna ansats. Dessa tydliga ifrågasättanden är dock inte vanliga och har
summerats ihop till 8 st av totalt svarande, 173 st.
• Det förekommer i stor utsträckning att olika byggnadstyper för olika ändamål identifierats och
delats upp i komponenter på olika sätt, exempelvis skolor, simhallar osv. Ungefär hälften de
respondenter som besvarat enkäten anger att så är fallet.
• Olika kommuner och landsting har hittat olika sätt att hantera övergång till komponentmetod
när det gäller äldre byggnader (som fanns före komponenttillämpning). Vissa har delat upp
även äldre byggnader fullt ut i komponenter på liknande sätt som gäller för nya eller
nyförvärvade byggnader. Relativt vanligt förekommande synes dock en tillämpning vara att
dela in äldre byggnader i ett fåtal komponenter eller bara en komponent inledningsvis varefter
successivt införande sker av komponentmetod för dessa i takt med att åtgärder sker på eller i
fastigheterna/byggnaderna. När det gäller nybyggda/nyförvärvade fastigheter/byggnader
verkar praxis vara ganska enhetlig att komponentmetod tillämpas fullt ut för sådana tillgångar.
• Gällande gränsdragningsfrågan underhållskostnad/eller investering (aktivering) ger
enkätstudien intrycket att majoriteten av de svarande anger att problematiken är hanterbar
men att det ändå förekommer många problem i praktiken. Detta torde även i viss utsträckning
leda till de följdproblem som verkar vara vanliga när det gäller att hantera utrangeringar i
samband med komponentbyten.
• Det är sannolikt relativt vanligt att det förekommer tillämpningar som kan väcka frågetecken
kring om den tidigare prestandahöjandeansatsen tillämpades på rätt sätt alternativt om
komponentansats implementerats på rätt sätt. Exempel på sådana svar handlar om att det inte
blivit några större skillnader efter införande av komponentmetod mot tidigare när det gäller
hur stor andel av tillkommande utgifter som kostnadsförs direkt som underhåll i jämförelse
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•

•

med hur stor andel som aktiveras (bokförs som investering). Detta skulle i sin tur tillsammans
med att relativt många respondenters svar tolkas som att det är vanligt i praktiken att det
uppstår frågetecken kring gränsdragningsfrågan underhållskostnad och investering, kunna
leda till tankar kring att det kan behövas förtydliganden i normgivning och/eller vägledningar
i dessa frågor.
När det gäller anläggningsregister som ska verka som försystem och stöd i
komponentredovisnings-processen är intrycket att tillräckligt många påpekar behov av
förbättringar för att det skulle kunna vara motiverat att diskutera vidare i frågan om behov av
att eventuellt ta fram gemensam specifikation på minimikrav från leverantörer av sådana
system.
När det gäller samspelet budget-underhållsplanering-redovisning förefaller det som om det i
många fall finns behov av förbättringar även i detta avseende.

Avslutande reflektioner från författaren
- Min egen bedömning är att det förvisso är viktigt att lägga ner arbete på att försöka identifiera
komponenter på ett så riktigt sätt som möjligt, men att det är ännu viktigare att i förlängningen
ha en, så långt möjligt, enhetlig tillämpning i praxis när det gäller gränsdragningsfrågan
underhåll respektive investering för att tillämpning av komponentmetod ska bli så bra som
möjligt i ett längre perspektiv.
- Komponentidentifieringen borde i första hand ta sin utgångspunkt i en underhållsplan för att
identifiera vilka aktiviteter som hör ihop och kan vara naturliga utgångspunkter för vad som
kan utgöra komponenter men även för att bedöma relevanta avskrivningstider
(nyttjandeperioder) för olika komponenter och relevanta kostnadsandelar för olika sådana
delar. Därmed är inte sagt att bara för att en åtgärd/aktivitet finns med i underhållsplan så ska
den utgöra komponent i redovisningssammanhang. Detta torde få avgöras utifrån ett
väsentlighetsperspektiv. Kostnadsandelar för olika komponenter borde vidare bedömas ur ett
utbytesperspektiv, kanske med utgångspunkt från utgiftsnivåer i en underhållsplan och vilka
delar som faktiskt byts när åtgärder vidtas. Vad är det exempelvis som byts när en
takomläggning sker och vad är det som inte byts samt vad är den beräknade utgiften för att
göra detta. De delar som inte byts torde hänföras till modertillgången (stommen) eller någon
form av restpostkomponent.
- Eftersom gränsdragningsfrågan underhållskostnad-investeringsutgift är så viktig för en
långsiktigt tillfredsställande tillämpning skulle detta kunna aktualisera frågor som att i likhet
med K3 och IFRS endast ha ett kriterium (tillgångskriterium) i RKR-regelverket istället för två
olika kriterier som anger när tillkommande utgifter ska aktiveras respektive kostnadsföras.
Detta skulle sannolikt även kunna leda till mer enhetlig tillämpning i hela kommunkoncernen
inklusive kommunala bolag, eftersom en sådan förändring skulle innebära att RKR:s regler mer
liknar BFN:s regler (och även IFRS) i detta avseende. Ett alternativ skulle möjligen kunna vara
att förtydliga att den regel som hänvisar till prestandahöjande del av utgifter i nuvarande
rekommendation 11.4 endast är tillämpbar för tillgångar som inte är föremål för
komponentavskrivning.
- Min bedömning är att det kan vara befogat att diskutera och eventuellt förtydliga hur
tillämpare ska se på och tillämpa begreppet väsentlighet när det gäller kapitalintensiva
resurser med långa nyttjandeperioder som byggnader/fastigheter. Här skulle frågor som hur
väsentlighet ska bedömas i förhållande till värde behöva diskuteras och sannolikt förtydligas.
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Ska väsentlighet bedömas i förhållande till specifika fastigheters eller byggnaders värde och
ska värdet ifråga vara ett aktuellt värde (återanskaffningsvärde, marknadsvärde eller liknande)
eller ska det vara i förhållande till redovisat värde, anskaffningsvärde eller liknande.
Fastighetsrelaterade tillgångars långa nyttjandeperioder ställt i relation till utvecklingen av
exempelvis byggkostnadsindex talar för att det inte omedelbart går att avfärda ett aktuellt
värde som mest relevant vid en sådan bedömning.
Enligt min uppfattning och baserat på egna erfarenheter borde den ursprungliga
komponentindelningen inte vara avgörande för huruvida tillkommande utgifter ska aktiveras
(utbyte av tidigare identifierad komponent eller skapande av helt ny komponent) eller ej. Jag
förespråkar tydliggörande av att det är ett tillgångskriterium, som mera liknar K3 och/eller
IFRS, som avgörande i denna fråga. En av förklaringarna till min ståndpunkt är att
fastigheter/byggnader är komplexa tillgångar och att åtgärder för att upprätthålla, alternativt
förlänga, nyttjandeperioden kan ske på många olika sätt samt att den tekniska utvecklingen
ibland leder till lösningar som inte tidigare kunde förutses när det gäller hur åtgärder kan göras
i dessa avseenden.
Ett tillgångskritierium som avgörande för aktivering eller kostnadsföring av tillkommande
utgifter leder dock sannolikt till behov av partiella utrangeringar av tidigare identifierade
komponenter i vissa fall, vilket också har förutsetts av de som tagit fram IFRS och K3. I K3regelverket har följande lydelser införts i p 17.21A16 till ledning hur partiella utrangeringar kan
tänkas ske:
”Är det praktiskt ogenomförbart att fastställa det redovisade värdet på den del som byts ut får
det redovisade värdet uppskattas med utgångspunkt i anskaffningsvärdet för den del som
ersätter den utbytta delen. (BFNAR 2016:9)”
Det är alltså inte fråga om att finna det exakt rätta beloppet vid utrangeringar utan att bedöma
rimliga värden avseende anskaffningsvärden, ackumulerade avskrivningar samt eventuellt
kvarvarande redovisade värden för den bytta delen och utrangera dessa. Detta ställer i sin tur
vissa krav på flexibilitet i använda anläggningsregister.

Rekommendationer till Rådet för kommunal redovisning
1. Det finns sannolikt behov av att uppdatera rekommendation 11.4 – Materiella
anläggningstillgångar så att det framgår på samma sätt som i BFN:s K3-regler p 17.5A, samt
vägledningen till det allmänna rådet, att det är tillgångskriteriet i redovisningsreglerna (i K3
motsvaras detta av p 2.18) som avgör huruvida tillkommande utgifter ska aktiveras eller
kostnadsföras vid tillämpning av komponentmetod. Dessutom finns sannolikt ett behov av att
vägleda på sådant sätt som K3 p 17.21A hur förfarandet med bedömningar borde tolkas i de
fall det blir fråga om bedömda utrangeringsbokningar vid partiella komponentbyten.
2. Ta eventuellt bort den separata regeln som idag finns i rekommendation 11.4 gällande
tillkommande utgifter som föreskriver att den del av utgifter som höjer
16

Se även lydelser i IAS 16 p 70 i detta avseende:

”Om, enligt redovisningsprincipen i punkt 7, ett företag i det redovisade värdet för en materiell anläggningstillgång innefattar
utgiften för att byta ut en del av denna tillgång, så tar företaget bort det redovisade värdet för den utbytta delen från rapporten över
den finansiella ställningen oavsett om den utbytta delen hade skrivits av separat. Om det inte är praktiskt genomförbart för ett
företag att fastställa det redovisade värdet för den utbytta delen, kan företaget använda anskaffningsvärdet för den nya delen som en
indikation på vad anskaffningsvärdet var för den utbytta delen när den förvärvades eller uppfördes.” Anm. Den punkt 7 som
hänvisas till i inledningen av citatet motsvarar K3 p 2.18.
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prestanda/servicepotential ska aktiveras, alternativt förtydliga att denna regel inte är
tillämplig då det är fråga om tillgångar som är föremål för komponentavskrivning.
3. Eventuellt behövs förtydliganden gällande löpande omprövningar/ombedömningar av
nyttjandeperioder som ska ske i enlighet med rekommendation 11.4. Möjligen skulle
vägledningar/meddelanden kunna tas fram som ett komplement till rekommendationen ifråga
för att vara ett stöd vid tillämpning, varvid sådana vägledningar/meddelanden skulle kunna
föreslå lämpliga rutiner för att leva upp till vad regelverket säger i denna fråga.
4. Vad som togs upp i punkt 3 ovan om behov av förtydliganden gäller även i viss utsträckning
även vad avser begreppet väsentlighet och hur detta skulle kunna tolkas när det är fråga om
fastigheter/byggnader. Stöd och vägledning i denna fråga bedöms vara nödvändigt för att
underlätta den praktiska verksamheten i kommuner/landsting och framförallt har jag då i
åtanke hur väsentlighet ska bedömas när gränsdragningsfrågan kostnadsföring-aktivering
aktualiseras vid klassificering av tillkommande utgifter.
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Bilaga 1 – Mer detaljerade sammanställningar av inkomna
svar på enkät
Har er organisation gått över till komponentmetod/-avskrivning för fastighetsrelaterade
tillgångar i redovisningen?
JA, helt eller delvis
148 st
Vilket år påbörjade ni övergången till komponentmetod/avskrivning i redovisningen?
2003
2 st
2007
1 st
2011
1 st
2012
1 st
2013
4 st
2014
34 st
2015
55 st
2016
40 st
2017
10 st
NEJ, men kommer att införa
20 st
Vilket år planerar er organisation att gå över till komponentmetod/avskrivning i redovisningen?
2017
11 st
2018
8 st
2019
1 st
NEJ, har inga planer på att införa
5 st
Kommentar: 4 st av de som ej har planer på att införa anger som orsak att de kommunala fastigheterna
ägs av kommunalt bolag. Om de kommunala bolagen i sin tur följer BFNs K3-regelverk träffas dessa
bolag av krav på komponentavskrivning via detta regelverk istället. 1 respondent anger dock de precis
har bytt ekonomisystem och denna respondent är även starkt frågande till nyttan/mervärdet i
förhållande till arbetsinsatsen med att införa komponentavskrivning.

Tillämpar ni komponentmetod/avskrivning för samtliga fastigheter?
JA
NEJ
Ej svarat

86 st
62 st
25 st

Svara de alternativ som passar bäst för er situation nedan
1. Endast för nya fastigheter (nybyggda och/eller nyförvärvade på annat sätt) – 22 st
2. Endast för fastigheter som överskrider viss beloppsgräns när det gäller redovisat värde – 16 st
Ange beloppsgräns (tkr): Svaren, 16 st, varierar mellan 175 tkr till 5000 tkr
Ange om ni har flera beloppsgränser. Beskriv kortfattat nedan:
Endast fyra respondenter har svarat på detta och deras svar återges nedan
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För nya byggnader har vi en beloppsgräns på 2 mnkr. För befintligt bestånd vid
övergången delade vi upptillgångar med ett restvärde över 5 mnkr.
De objekt som överskred 5000 tkr vid övergången delades upp i komponenter.
För nya objekt finns ingen beloppsgräns
Historiken hanterades genom att alla fastigheter med ett bokfört värde
överstigande 5 mnkr delades upp i komponenter, alla nya aktiveringar av
fastigheter hanteras enligt komponentmetoden där vi säger att komponenterna
bör utgöra minst 5 procent av tillgångens totala värde samt att minimibeloppet
för en enskild komponent bör uppgå till minst 1,5 mnkr
Beloppsgräns 1 mnkr tog vid på befintliga fastigheter när vi gick över till
komponentavskrivning. Nya fastigheter har vi ingen beloppsgräns.

3. Endast för fastigheter som överskrider viss nyttjandeperiod – 0 st
4. Annat, ange vad: - 24 st har svarat på annat sätt och dessa svar sammanfattas nedan
Nya fastigheter och successivt för äldre/befintliga
i samband med väsentliga utbyten av komponenter
7
Endast för nya fastigheter

Alla nya fastigheter men även äldre/befintliga som
överstiger visst belopp och/eller inte överstiger
viss ålder
10
Alla fastigheter, men det sker successivt

3
Nya fastigheter och resterande i den utsträckning
de hinner med

1
Fastighetsrelaterade tillgångar ligger i kommunalt
bolag och således ej i kommunens balansräkning

1

1

Ovanstående kategorisering omfattar 23 st svar. 1 av svaren var svårtydbart.
111 st har ej svarat på denna fråga

Arbetet med övergång till komponentmetod har i allt väsentligt skett på följande sätt
Svara det alternativ som passar bäst.
1. Uteslutande extern konsulthjälp med förslag på indelning i komponenter – 1 st
Ange konsultföretag: PWC
2. Delvis med extern konsulthjälp resterande arbete har skett med interna resurser – 19 st
Ange konsultföretag: KEF – 7 st; CGI – 3 st; EY – 1 st; PWC – 6 st; Visma – 1 st
3. Vi har gjort allt väsentligt arbete med interna resurser men har haft hjälp med
utbildningsinsatser från extern resurs – 35 st
4. Vi har gjort allt väsentligt arbete själva med egna resurser (ev med jämförelser med andra
kommuner/landsting eller fastighetsföretag som finns i koncernen exempelvis det kommunala
bostadsföretaget) – 93 st
25 st har ej svarat på frågan
Kommentar: Åtminstone 2 av de företag som angivits när det gäller externa konsultföretag ovan
bedöms i första hand vara programvaruföretag (CGI och Visma) och 2 företag bedöms vara
redovisnings-/revisionsinriktade (PWC och EY). KEF avser Kommunalekonomernas förening.
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Hur många olika komponenter har ni typiskt sett delat in era äldre byggnader indelat i?
Denna fråga besvaras vid successivt införande av komponentmetod när det gäller äldre byggnader, det
vill säga ej nyproduktion och/eller nyförvärv
1. Byggnad som endast en komponent i startskede som utökas efterhand som projekt
genomföres vilka innebär partiella utrangeringar av byggnaden och det finns inga tydliga
begränsningar hur många komponenter det kan bli i framtiden – 19 st
2. Vi tillämpar alternativet ovan med byggnad som en komponent i startskedet och lägger upp
komponenterna efterhand som utbyten sker men har maximerat hur många komponenter det
får bli i framtiden. – 30 st
Ange maximerat antal komponenter:
Max
Min
Medel Median
29
4
10
9
3. Ej tillämpligt – 43 st
4. Annat, ange vad: - 55 st
Dessa svar/kommentarer kategoriseras sammanfattningsvis nedan:
Äldre byggnader som 1 komponent. Vid komponent- Äldre fastigheter är uppdelade på 2-8 komponenter
byte aktiveras investeringsbelopp, eventuellt utan
utrangering. Viktad avskrivning baserad på komponent
6
20
Äldre byggnader komponentavskrivs ej

Äldre fastigheter skrivs av enligt principer som i allt
väsentligt stämmer med nya/nyproducerade

2

21

Vissa retroaktiva inslag där äldre fastigheter indelats
beroende på ålder eller gjorda investeringar. Färre
komponenter för de äldsta och fler för "nyare"
3

Annat, svårtydbart eller ej relevant

3

Inget svar 26 st

Skiljer ni på olika byggnads och fastighetstyper för komponentindelning?
JA
NEJ
Ej svarat

72 st
76 st
25 st

Vilka olika byggnads/fastighetstyper har identifierats (kryssa i flera om tillämpligt)
Skolbyggnader
Sjukhusbyggnader
Badhus/simhall
Kontor
Äldreboende/bostäder
Förskolor/fritidsgårdar
Förråd/lager
Verkstads/servicelokaler
Idrottshallar
Annat

64
20
42
56
58
62
39
36
59
21
36

Ange normalt antal komponenter per typ
Antal komponenter
Byggnadstyp
Max
Min
Skolor
20
1
Sjukhus
17
5
Bad/Simhall
25
1
Kontor
18
1
Äldreboende/bostäder
17
1
Förskola/Fritidsgård
17
1
Förråd/Lager
18
1
Verkstad/Service
18
2
Idrottshall
19
1
Annat
18
2

Medel
9
9
9
8
9
9
8
8
9
7

Median
9
8
8
8
8
9
8
8
9
6

Nyttjandeperioder
Antag att ni bland annat fått följande komponenter identifierade för en ny skolbyggnad (se nedan)
Vilka nyttjandeperioder har ni satt (skulle ni sätta) för de olika komponenterna, ange antal år?
Nyttjandeperioder
Max
Min
Medel Median
Stomme/grund
100
40
69
65
Fasad
80
20
40
40
Tak
70
20
37
40
Värme och Sanitet (VS)
50
10
29
30
Ventilation
50
10
25
25
Eventuell kommentar till valda komponenter och/eller nyttjandeperioder:
På denna fråga har 63 st respondenter lämnat kommentarer. De flesta kommentarerna kan
sammanfattas på följande sätt:
- Många svar understryker att det i verkligheten handlar om olika intervall i avskrivningstider för
komponenter beroende på materialval, exempelvis har tegelfasader längre avskrivningstider
än träfasader
- Vissa har kommenterat att den exemplifierade komponentindelningen inte överensstämmer
med hur de själva skulle ha gjort indelningen
- Vissa har motiverat sitt svar som att angiven siffra exempelvis avser vägt snitt av olika möjliga
material, eller maxlivslängder/-nyttjandeperioder eller liknande.
- Några kommentarer handlar om att respondenterna inte innehar någon skolbyggnad utan har
hämtat exempel från annan typ av byggnad som finns i deras förvaltning.

Finns rutiner för löpande omprövning av nyttjandeperioder för olika komponenter?
JA
31 st
NEJ
91 st
Annat, ange vad:
26 st
Dessa svar/kommentarer kategoriseras sammanfattningsvis nedan:
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Rutiner finns inte ännu eller rutiner kommer att
tas fram

Omprövning sker i samband med komponentbyten
eller renoveringar av fastigheten

15
Omprövning sker när behov uppstår alternativt att
det inte finns någon specifik rutin men att detta sker
med jämna mellanrum
3

2
Vid förvärv av nya anläggningar men inga rutiner
i övrigt
2

Listor skickas löpande ut med uppgift om komponen- Svar som är svårtydbara huruvida det finns
ter och avskrivningstider för eventuell åtgärd vid
rutiner för detta ändamål
behov
1
3

Inget svar 26 st

Beskriv kortfattat era rutiner för löpande omprövning av nyttjandeperioder för olika
komponenter kortfattat nedan:
54 st svar har inkommit på denna fråga.
Dessa svar/kommentarer kategoriseras sammanfattningsvis nedan:
Ej infört eller pågår arbete med införande

17
Ombedömningar sker regelbundet, eventuellt dock
utan att formaliserad rutin beskrivs
13
Vid uppdatering/framtagande av underhållsplaner

I samband med komponentbyten/renoveringar/
reinvesteringar eller minst en gång på hela
"livslängden"
6
Inför varje budgetprocess och före ibruktagande av
investering/vid årlig inventering/rutiner finns och sker
flera gånger per år
2
Svårtydbart svar eller tveksamt om svaret är
relevant för frågan

3

13

Tillkommande utgifter: Gränsdragningsfrågan reparation/underhåll (kostnadsförs) och
investering (aktiveras) tycker vi
1.
2.
3.
4.

fungerar problemfritt – 14 st
fungerar men är då och då problematisk – 90 st
är ofta en källa till tolkningsproblem – 32 st
Annat, ange vad: - 12 st
Dessa svar/kommentarer kategoriseras sammanfattningsvis nedan:

Kan ej bedöma, eventuellt på grund av att problem
ännu inte uppstått

Allt underhåll har hittills kostnadsförts

6

1

Fungerar men tillämpar beloppsgränser på 400 tkr till Fungerar hittills problemfritt men kan inte uteslutas
1 Mkr för att aktivering ska aktualiseras. Ev med
att det i vissa fall kommer att uppstå problem
gränskriterium att minst 25 % ska uppnås vid partiellt
komponentbyte
2
3

Inget svar 25 st
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Tillkommande utgifter: Finns ett väsentlighetskriterium för gränsdragning mellan
reparationer/löpande underhåll och investeringar?
Beslutsregel om tillkommande utgifter utgör investering eller reparationskostnad (löpande underhåll)
1. JA, vi har ett väsentlighetskriterium definierat för när utgifter ska aktiveras respektive
kostnadsföras – 78 st
2. NEJ, vi har inget specifikt väsentlighetskriterium definierat för när utgifter ska aktiveras
respektive kostnadsföras – 56 st
3. Annat, ange vad: - 14 st
Dessa svar/kommentarer kategoriseras sammanfattningsvis nedan:
Beloppsgräns 0,5-2 prisbasbelopp eller motsvarande

Generellt väsentlighetskriterium, ej kvantifierat,
som gäller alla fastigheter

3

2

Beloppsgräns 350 tkr eller mer för att aktivering
ska aktualiseras

Planerat underhåll aktiveras och akut underhåll
kostnadsföres

2

1

Har ej tagit fram riktlinjer ännu

Annat eller tveksamt om relevant svar avgivits

2

4

Inget svar 25 st

Beskriv ert väsentlighetskriterium
Välj de alternativ som passar bäst.
1. Väsentlighetskriteriet är relaterat till byggnadens bokförda värde – 2 st
2. Väsentlighetskriteriet är relaterat till byggnadens återanskaffningsvärde/marknadsvärde eller
liknande – 6 st
3. Väsentlighetskriterium ja, men det är inte relaterat till specifika byggnaders värde – 52 st
4. Annat, ange vad: - 17 st
Dessa svar/kommentarer kategoriseras sammanfattningsvis nedan:
Byte av hel tidigare identifierad komponent eller
Större än 0,5 - 1 prisbasbelopp eller motsvarande
beloppsgräns vid partiellt komponentbyte om 500 tkr
1

3

Beloppsgräns >5-10 prisbasbelopp eller motsvarande
Eventuellt med krav på viss %-sats utbyte av tidigare
identifierad komponent. Under 1 prisbasbelopp kostnadsföres
2

Krav på att minst 50 % av tidigare identifierad
komponent byts ut eller att utgift > 1 Mkr samt vid
partiellt utbyte ska minst 25-50 % av tidigare identifierad komponent bytas ut
3

Om utgift < 100-200 tkr så kostnadsförs denna,
eventuellt också att utgifter som omfattar <25% av
tidigare identifierad komponent kostnadsföres
3

Ej beslutat om regel än, alternativt otydligt svar eller
tveksamt om svar är relevant för frågeställningen
5

Inget svar 96 st
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Tillkommande utgifter: Kryssa i den eller de beslutsregler som stämmer bäst med hur ni
hanterar tillkommande utgifter relaterat till fastigheter/byggnader
1. Vi använder endast en beslutsregel, exempelvis "Om utgiften utgör mer än ett eller ett halvt
prisbasbelopp ska den aktiveras" – 14 st
2. Vi använder ett beloppskriterium exempelvis som föregående alternativ, men kombinerar det
med ett krav på att utgiften ska ge upphov till nytta/servicepotential i minst 3 år eller liknande
– 91 st
Ange beloppsgräns: Den som angett beloppsgräns (13 st) anger följande:
0,5 prisbasbelopp eller motsvarande – 1 st
1 prisbasbelopp eller motsvarande – 5 st
2 prisbasbelopp eller 100 tkr – 4 st
3 prisbasbelopp – 1 st
4 prisbasbelopp eller 200 tkr – 1 st
8 prisbasbelopp – 1 st
3. Vi har krav på att utgiften i ett projekt mer eller mindre exakt ska motsvara en tidigare
identifierad komponent för att utgiften ska kunna aktiveras, eller att utgiften avser en helt ny
komponent som inte tidigare fanns, vilket också medför aktivering av utgiften – 21 st
4. Annat, ange vad: - 20 st
Dessa svar/kommentarer kategoriseras sammanfattningsvis nedan:
Ännu ej bestämt eller oklart svar

9
Prestandahöjande del av utgift aktiveras på tidigare
identifierad komponent om komponentbyte ej sker
1

Beloppskriterium styr, eventuellt att förvaltare eller
annan beslutsfattare avgör om mervärde skapats
eller att ny komponent skapats genom utgiften
4
Bedömning sker av vad som har gjorts. Större underhåll aktiveras. Ev beloppsgräns 1 prisbasbelopp och/
eller krav på 3 års nyttjandeperiod
6

Inget svar 27 st

Om tillkommande utgifter gällande specifikt begreppen reparationer och underhåll
(kostnadsförs)
1. I vår organisation har vi en enhetlig lätt begriplig definition på vad som är
reparationer/underhåll och som innebär att då denna definition är uppfylld så ska utgifterna
omedelbart kostnadsföras (driftunderhåll) – 66 st
2. I vår organisation använder vi begrepp som reparationer/underhåll (driftunderhåll) men
begreppen är inte tydligt definierade och kan tolkas olika av olika aktörer i organisationen eller
i olika projekt – 60 st
3. Annat, ange vad: - 20 st
Dessa svar/kommentarer kategoriseras sammanfattningsvis nedan:
Ej aktuellt ännu, under utveckling eller ej
skriftligt identifierat

Har försökt definiera tydligt men tokas olika ändå

8
Väsentligt belopp är avgörande mer än om det är
fråga om löpande underhåll/reparationer eller ej

9
Begrepp som värdehöjandeoch återinvestering
är styrande för om aktivering ska ska

2

1

Inget svar 27 st
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Anläggningsregister
1. Vi har ett anläggningsregister som klarar att hantera komponentavskrivning på ett bra sätt i
allt väsentligt – 84 st
Ange vilket system ni använder:
Visma/Aditro/RoR

Unit 4/Agresso
31

Raindance

26

Å-Data
18

Excel

7

MEA
1

1

2. Vi har ett anläggningsregister som klarar att hantera komponentavskrivning men behöver
utvecklas – 63 st
Ange vilket system ni använder:
Visma/Aditro/RoR

Raindance/CGI
24

Economa

23

Agresso/Unit4
1

Excel

10

Å-Data
1

A+

1

Incit Expand
1

1

3. Vi har inget anläggningsregister som kan hantera komponenter i nuläget – 1 st
Inget svar 25 st

Utrangeringar
1. Vi tycker att hantering av utrangeringsfrågor i samband med åtgärder på/i fastigheterna
fungerar problemfritt – 29 st
2. Vi tycker att hantering av utrangeringsfrågor i samband med åtgärder på/i fastigheterna
fungerar bra i allt väsentligt men stöter då och då på problem – 80 st
3. Vi upplever att det ofta är svårt att hantera frågor kopplade till utrangeringar i samband med
åtgärder på/i fastigheterna – 36 st
Inget svar 28 st

Om ni stöter på problem i samband med utrangeringar, svara de alternativ som ni anser
stämmer bäst med er situation
Du kan ange flera svar.
1. Problem handlar mest om själva anläggningsregistrets funktion – 21 st
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2. Problem handlar inte så mycket om anläggningsregistrets funktionssätt utan mera om hur
rutiner och beslutsregler ser ut för att dra gränser mellan reparationer/löpande underhåll
(kostnadsförs) och investering (aktiveras) – 40 st
3. Problem handlar om att identifiera anskaffningsvärden, ackumulerade avskrivningar och
redovisade värden på utbytt del – 84 st

Budgetfrågor
1. Vår uppfattning är att budget, redovisning och komponenthantering i allt väsentligt fungerar
bra som en helhet vad avser medel för reparationer/underhåll (driftmedel) och
investeringsmedel – 68 st
2. Vår uppfattning är att budget, redovisning och komponenthantering ännu inte fungerar bra
som en helhet vad avser medel för reparationer/underhåll (driftmedel) och investeringsmedel
– 64 st
3. Annat, ange vad: - 15 st
Dessa svar/kommentarer kategoriseras sammanfattningsvis nedan:
Arbete pågår med detta eller kan inte svara på detta
i nuläget eller för tidigt att utvärdera

Omläggning avseende gränsdragning mellan underhåll och investering ligger i framtiden

7

2

Fungerar men budgetering av avskrivning har blivit
svårare alternativt att det är svårt att hantera
komponenter i tidiga kalkylskeden
2

Fungerar bra men har inte fått fullt genomslag på
budget ännu/Redovisning fungerar bra men kan inte
uttala sig om budget
2

Svårt att hantera svängningar mellan åren då drift
och investering omfattas av två olika budgetar

Vi upplever att komponentindelning tar för mycket tid
att administrera

1

1

Inget svar 26 st

Effekter av övergång till komponentmetod
Du kan välja flera alternativ.
1. Införandet av komponentmetod har lett till omprövningar av total nyttjandeperiod som
märkbart påverkat avskrivningsstorlek – 39 st
2. Vår bedömning är att övergång till komponentmetod har lett till väsentliga förändringar vad
avser andel utgifter vilka redovisas som reparationer/underhåll (kostnadsförs) och
investeringar (aktiveras) och förändringen innebär att väsentligt mer utgifter aktiveras och
mindre kostnadsförs. Kostnaderna för avskrivningar ökar dock successivt – 47 st
3. Vår bedömning är att övergång till komponentmetod har lett till vissa förändringar vad avser
andel utgifter vilka redovisas som reparationer/underhåll (kostnadsförs) respektive
investeringar (aktiveras) men förändringen innebär inte att väsentligt mer utgifter aktiveras
och mindre kostnadsförs än före införandet av komponentmetod. – 35 st
4. Vi upplever inte att övergång till komponentmetod har lett till några större förändringar vad
avser utgifter som kostnadsförs (reparationer/underhåll) och utgifter som aktiveras
(investeringar) – 21 st
5. Kan inte bedöma de effekter som efterfrågas i ovanstående alternativ i nuläget – 39 st
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Övriga frågor
Är det något annat utöver det som tagits upp i enkätens frågor när det gäller komponenthantering
avseende fastigheter/byggnader som ni tycker känns angeläget att lyfta fram och uppmärksamma?
Förklara kortfattat nedan: 38 olika svar har lämnats in på denna fråga
Nedan sammanfattas det väsentligaste budskapet i dessa 38 olika inkomna svar/kommentarer
Kommunens fastigheter ägs helt eller i allt väsentigt
av ett kommunalt bolag och omfattas därför av
annan normgivning
11

Kommentarer som i huvudsak handlar ifrågasättande
huruvida nyttan uppväger kostnaden för att införa
komponentavskrivning
5

Bättre vägledning efterfrågas i tillämpningsfrågor
för bättre jämförbarhet mellan olika kommuner och
landsting/Problem med gräns mellan underhållskostnad och investering
8

Anläggningsregister som finns tillgängliga behöver
förbättras för att klara komponentmetod/Problem
med utrangeringar i det praktiska arbetet
3

Svar som förklarar att lärdom fortfarande dras av
Resonemang kring hur detaljfrågor lösts i en specifik
successiva erfarenheter eller att omklassificering från organisation/Efterlyser resonemang kring påverkan
underhållskostnad till investering ligger i framtiden
på hyresnivåer/Övriga svar
3
8
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Bilaga 2 – Enkäten
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