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Kapitalkostnader i kommunal verksamhet 
Svenska Kommunförbundet kom 1985 ut med skriften Kapitalkostnader i 
kommunal verksamhet. I den rekommenderades kommunerna att använda sig 
av den reala annuitetsmetoden vid beräkning av kapitalkostnaderna. 
Metoden ansågs ge jämnare taxeutveckling, gynna nyinvesteringar och 
möjliggöra jämförelser. Kapitalkostnaderna var dessutom enkla att beräkna 
med metoden.  

Metoden fick ingen större tillämpning. Många kommuner har ifrågasatt 
metodens fördelar när det gäller  jämförbarhet och jämnare taxeutveckling. 
Metoden har dessutom ansetts vara pedagogiskt svår att använda. 

Mot bakgrund av bl a detta har det känns angeläget att se över 
rekommendationen från 1985. 

Vi har i vår översyn jämfört den reala annuitetsmetoden med de vanligaste 
kapitalkostnadsmetoderna utifrån teoretiska krav och några problem som 
många kommuner pekat på. 

I skriften har vi också lyft fram problematiken vid byte av metod, från real 
annuitetsmetod till rak nominell metod. Vi har i första hand tittat på 
taxefinansierad verksamhet.  

Skriftens slutsats blir att det finns inget rätt svar på frågan vilken 
kapitalkostnadsmetod som är bäst. De olika metoderna har sina för- och 
nackdelar.  Men rak nominell metod tycks ändå vara den metod som skapar 
minst problem. 

När det gäller problemen som dyker upp vid byte av metod redovisas några 
olika lösningar utifrån ett mycket enkelt exempel. Kontentan av vårt 
resonemang i skriften är att kommuner som byter kapitalkostnadsmetod bör 
vid övergången ta hänsyn till den nya metodens fördelning av 
kapitalkostnaderna över tiden, planerade investeringar, åldersstrukturen på 
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gjorda investeringar och tidigare utdebiterade kapitalkostnader, så att de får 
en adekvat taxeutveckling. 

Skriften får ses som en vägledning och ett underlag för diskussioner i 
kommunerna. 

Ytterligare exemplar av skriften kan beställas av Kommentus Förlag, 117 99 
Stockholm, telefon 08/709 59 90, fax 08/19 24 10. Priset är 80 kronor 
exklusive moms och frakt.   
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