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Lantmäteriverkets årsredovisning 2003 
 

Riksrevisionen har granskat Lantmäteriverkets (LMV) årsredovisning, 

daterad 2004-02-20. Syftet har varit att bedöma om redovisningen och 

underliggande redovisning är tillförlitlig och räkenskaperna rättvisande samt 

om ledningens förvaltning följer tillämpliga föreskrifter och särskilda beslut. 

Riksrevisionen vill efter granskningen av årsredovisningen och avlämnandet 

av revisionsberättelse fästa styrelsens uppmärksamhet på nedanstående. 

Riksrevisionen önskar information senast 2004-05-14 med anledning av våra 

iakttagelser i denna rapport. 

Finansiering av anläggningstillgångar 

Iakttagelse 

Operationell leasing 

I syfte att undvika att beviljad låneram för 2003 avseende investeringar skulle 

överskridas har LMV utnyttjat operationell leasing med ca 12 mkr. 

Bedömning 

Operationell leasing 

Statliga myndigheter skall normalt finansiera investeringar i anläggnings-

tillgångar som används i verksamheten med lån i Riksgäldskontoret (RGK). 

 

Enligt 12 § kapitalförsörjningsförordningen (1996:1188) får myndigheterna 

endast ingå avtal om leasing under förutsättning att det, sett över hela den 

ekonomiska livslängden, leder till en lägre kostnad för staten än anskaffning 

genom köp.  

 

Av Ekonomistyrningsverkets (ESV) allmänna råd till 12 § kapital-

försörjningsförordningen framgår att man vid investeringsbedömningen bör 

ta hänsyn till samtliga effekter av investeringen i pengar mätbara effekter och 

övriga såväl kvantitativa som kvalitativa effekter. De i pengar mätbara 

effekterna av en investering bör sammanfattas i en kalkyl som dokumenteras. 

För sådan beräkning har ESV tagit fram en investeringskalkyl som jämför 

leasing med att ta lån i RGK. 
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LMV har gjort en beräkning med hjälp av ESV:s kalkylmodell och den visar  

att lån i RGK är något fördelaktigare. Det finns dock vissa omständigheter 

som gör att leasing trots allt kan löna sig för en myndighet. Dessa 

omständigheter är oftast av mer kvalitativ natur och därför svåra att ta med i 

investeringskalkylen. 

 

ESV har pekat på några sådana kvalitativa omständigheter som kan beaktas 

såsom : 

 

 Behov under begränsad tid 

 Behov av service och underhåll 

 Behov av den senaste tekniska utrustningen 

 

Riksrevisionen har noterat att LMV i första hand utnyttjat operationell 

leasing för att undvika ett överskridande av låneramen och inte utifrån något 

uttalat behov grundat på något av ovanstående kvalitativa omständigheter.  

 

Riksrevisionen rekommenderar därför LMV att vid fortsatt utnyttjande av 

operationell leasing, förutom ekonomisk kalkyl, även redovisar de kvalitativa 

omständigheter som legat till grund för beslut om leasing .   

 

Iakttagelse 

Låneram 2004 

Enligt  verksamhetsplan och budget för 2004 uppgår det totala investerings-

behovet för 2004  till 137 mkr varav 71 mkr avser utvecklingskostnader för 

uppdrag från regeringen. LMV har beräknat att den totala investerings-

volymen kräver en låneram om 240 mkr. För 2004 har LMV beviljats en 

låneram om 170 mkr vilket således är 70 mkr lägre än beräknat behov. 

Bedömning 

Låneram 2004 

LMV har bl.a genom regeringsuppdrag ett omfattande utvecklingsarbete för 

nya system under 2004 och även därefter. Dessa anses av LMV som 

strategiskt viktiga för dess verksamhet för att kunna bidra till en effektiv och 

långsiktigt hållbar användning av fastigheter, mark och vatten, som utgör en 

viktig del av samhällets grundläggande infrastruktur. 

LMV:s investeringsbudget för 2004 anges till 137 mkr, men som nämnts 

ovan så fattas utrymme på låneramen på hela 70 mkr. I klartext innebär det 

att mindre än hälften av planerad investeringsvolym inte kan realiseras inom 

beviljad låneram. Enligt Riksrevisionens bedömning kan LMV inte i någon 

större omfattning utnyttja operationell leasing som under 2003. 

Den uppkomna situationen med bristande utrymme för investeringar har 

sådan omfattning och negativa effekter att Riksrevisionen rekommenderar  

LMV att omgående informera departement/regering om att LMV i nuläget 

har stora svårigheter att genomföra investeringar i planerad omfattning av 
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bl.a. de strategiska investeringar som regeringen uppdragit och förväntar sig 

att LMV genomför. 

Revisionsdirektör Dan Pederson har beslutat i detta ärende. Revisionsdirektör 

Göran Selander har varit föredragande. Revisionschef Staffan Nyström har 

deltagit i den slutliga handläggningen. 

 

 

Dan Pederson                                                       Göran Selander 

 

 

Kopia för kännedom: 

Miljödepartementet 

Finansdepartementet/budgetavdelningen 

 

 

 

 
 

 

 
 
 


