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Riktlinjer för hantering av flytt- och återställningskostnader 
 
Nedanstående riktlinjer gäller endast när flytt av verksamhet är initierad av fakulteten. 
 

Kostnader i samband med flytt 
Fyra kategorier av lättidentifierbara kostnader uppkommer i samband med flytt av verksamhet: 
1. Direkta kostnader för flytt (packa, bära, transportera, försäkringar, avfallshantering etc.) 
2. Kostnader för att återställa de lokaler som lämnas (enligt separat överenskommelse med 

hyresvärden för varje enskild byggnad) 
3. Behov av ny inredning (inkl. viss installationsbunden utrustning t.ex. dragskåp) 
4. Komplettering och uppgradering av utrustning 
 
Kostnader som ersätts av fakulteten 
Fakulteten ersätter: 
- direkta kostnader för flytt 
- kostnader för återställande av lokaler som lämnas 
 
Motivering 
Fakulteten vill styra institutionerna till att använda professionella flyttfirmor för att utföra 
flyttarbetet (när det gäller stora flyttar t.ex. BioCentrum och Mark-Vatten-Miljöcentrum är det 
ett krav). Hanteringen med att återställa lokaler som vi lämnar hanteras bättre om det sköts 
gemensamt på fakultetsnivå. En annan viktig aspekt är att en del av det positiva med att flytta 
kan motverkas om institutionerna tvingas att hantera återställningskostnader. 
 
Kostnader som inte ersätts av fakulteten 
Fakulteten ersätter ej kostnader för: 
- eget nedlagt arbete 
- inköp av ny inredning (inkl. viss installationsbunden utrustning) 
- komplettering och uppgradering av utrustning 
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Motivering 
Eget nedlagt arbete ersätts ej av samma anledning som att fakulteten ersätter användandet av 
flyttfirmor. Inredning och viss installationsbunden utrustning kommer i och med införandet av 
intendenturorganisationen att ägas och förvaltas av respektive områdesintendentur. Utrustning 
ägs och förvaltas av respektive institutionen. Det är rimligt att den som har ansvar för (äger och 
förvaltar) även hanterar kostnader för detta. 
 
Övrigt 
Det är omöjligt att formulera heltäckande riktlinjer för hur kostnader som uppkommer i samband 
med flyttar skall hanteras. För kostnader som ej specificeras ovan kan institutionerna precis som 
idag äska ersättning hos fakulteten. Dekanus beslutar om denna ersättning. 


