
STATLIGA MYNDIGHETERS FÖRSÄLJNING AV FAST 
EGENDOM  
Hur ser försäljningsprocessen ut för statliga förvaltningsmyndigheter som avyttrar fast 

egendom? Försäljningar ska genomföras till marknadsvärde och flertalet intressenter har 

företrädesrätt till förvärv. Kommuner har rätt att förvärva före fastighetsmarknadens övriga 

aktörer vid behov av egendom för samhällsbyggnadsändamål, men vad innefattas inom 

detta ändamål och på vilket sätt måste kommunen styrka sitt behov?   

        Av: Fanny Martinsson

Jag har i mitt examensarbete ”Statliga 

myndigheters försäljning av fast egendom” 

undersökt innebörden av de regler som de statliga 

förvaltningsmyndigheterna har att förhålla sig till 

vid fastighetsförsäljningar. Dessutom har jag 

undersökt den praxis som har utvecklats inom 

myndigheterna vad gäller försäljningsprocessen. 

Försäljningsprocessen 

Till skillnad från när kommunala myndigheter 

säljer fast egendom finns det för de statliga 

förvaltningsmyndigheterna en större volym av 

bestämmelser om under vilka förutsättningar 

fastighetsförsäljningar får genomföras och hur 

myndigheterna ska gå tillväga i sina 

försäljningsverksamheter. Merparten av de 

bestämmelser som styr försäljningsförfarandet 

för statliga myndigheter återfinns i förordningen 

(1996:1190) om överlåtelse av statens fasta 

egendom, m.m. (försäljningsförordningen). Det är 

framförallt denna förordning som ligger till 

grund för den översiktliga försäljningsprocess 

som beskrivs nedan.   

1. Den statliga myndigheten får besluta om en 

fastighetsförsäljning om egendomens värde inte 

överstiger den i försäljningsförordningen angivna 

beloppsgränsen för aktuell myndighet. 

2. En försäljning får initieras om fastigheten inte 

alls eller endast i ringa utsträckning behövs i 

statens verksamhet och om det inte föreligger 

särskilda skäl för att egendomen ska ägas av 

staten.  

3. Samråd ska ske med övriga statliga 

myndigheter om det kan antas att någon av dessa 

kan vara i behov av egendomen. Ifall ett behov 

finns ska fastigheten överlåtas till myndigheten. 

4. Vid försäljning av en bostadsfastighet för 

permanent bruk föreligger företrädesrätt till 

förvärv för bostadsrättsföreningar, kooperativa 

hyresrättsföreningar, kommuner, hyresgäster, 

bostadsarrendatorer och gårdsarrendatorer. 

5. Därutöver har kommuner företrädesrätt till 

förvärv vid behov av egendom för samhälls-

byggnadsändamål. 

6. Den statliga myndigheten går ut med 

försäljningen på öppna marknaden ifall en 

överlåtelse inte sker till en annan statlig 

myndighet och ifall en försäljning inte sker till en 

intressent som har företrädesrätt enligt punkt 4 

eller 5.  

7. En köpeskilling bestäms genom att fastigheten 

värderas. Utöver detta finns flertalet 

specialregleringar för att fastställa ett pris.  

Samhällsbyggnadsändamål 
Kommuner har företrädesrätt till förvärv av 

egendom för samhällsbyggnadsändamål. Av 

förarbeten och rättspraxis följer att samhälls-

byggnadsändamål avser mark som med hänsyn 

till den framtida utvecklingen krävs för 



tätbebyggelse eller därmed sammanhängande 

anordning. Denna lydelse innefattar obebyggd 

eller glesbebyggd mark som i framtiden kommer 

behöva tas i anspråk för tätbebyggelse och även 

befintlig tätbebyggd mark där det finns ett behov 

av att förändra bebyggelsen. Begreppet samhälls-

byggnadsändamål omfattar endast mark som är 

avsedd att undergå någon förändring men någon 

uttömmande reglering av vilka ändamål som 

ingår finns inte. Bostäder, kontor, dagis, 

industrier, sjukhus, återvinningscentraler, 

grönområden, vägar samt utrymmen för fritid och 

rekreation utgör exempel på samhällsbyggnads-

ändamål. 

Godtagbar bevisning 

För att kommuner ska få förvärva egendom för 

samhällsbyggnadsändamål före fastighets-

marknadens övriga aktörer måste de styrka sitt 

behov. Enligt förarbetena ska kommunen göra 

antagligt att marken eller utrymmet behövs med 

hänsyn till belägenheten och kommunens 

utveckling. Det handlar om att prestera en 

sannolikhetsbevisning där kraven inte ska vara 

alltför höga.  Kommunen kan styrka sitt behov 

genom till exempel översiktsplaner, fördjupade 

översiktsplaner, utvecklingsplaner, detaljplaner, 

bostadsbyggnadsprogram och befolknings-

prognoser. Min uppfattning är dock att de statliga 

myndigheterna i praktiken lägger relativt stor 

vikt vid att kommunerna kan bevisa att 

samhällsbyggnadsändamålen verkligen kommer 

att verkställas. Undersökningen har visat att de 

statliga myndigheterna bland annat villkorar 

köpeavtal eller skriver avsiktsförklaringar för att 

säkerställa att egendomen kommer att användas 

för det avsedda ändamålet.   

 

Examensarbetet kan beställas från 

Fastighetsvetenskap, LTH eller laddas ner från 

www.lantm.lth.se. 

 


