
Öcc

Från åkerløtter

till Paradis

delbetänkande från Utredningenett om

universitetsfastigheter angåendem.m.

Överlåtelser och tomträttsupplâtelser av

vissa högskolefastigheter

1996:109





gä
ö-

W
w utredningarStatens oiicntligzi

19%: 109
Tinansdcpartementet

Från åkerløtter

till Paradis

delbetänkande från Utredningenett om

universitetsfastigheter angåendem.m.

överlåtelser och tomträttsupplåtelser av

vissa liögskolefastigheter

Stockholm 1996



SOU Dsoch kan köpas kundtjänst. För remissutsändningarfrån SOUFritzes och Dsav svarar
Fritzes. Offentliga Publikationer, Regeringskanslietsuppdrag förvaltningskontor.av

Beställningsadress: Fritzes kundtjänst
10647 Stockholm
Fax: 5008-20 21
Telefon: 9008-690 91

Svara remiss. Hur Varför. Statsrâdsberedningen,och 1993.
En liten broschyr underlättar förarbetet den skall remiss.som som svara-

Broschyren kan beställashos:
Regeringskanslietsförvaltningskontor
Distributionscentralen
103 33 Stockholm
Fax: 08-405 10 10
Telefon: 08-405 10 25

Tryckt av
REGERINGSKANSLIETS
OFFSETCENTRAL ISBN 91-38-20320-0
Stockholm 1996 ISSN 0375-25OX



SOU 1996: 109

Till statsrådet och chefen för

Finansdepartementet

Genom beslut den 15 september 1994 bemyndigade regeringen chefen för
Finansdepartementet tillkalla särskild utredareatt med uppdrag iatten en
första utreda de rättsliga och praktiskaetapp förutsättningarna för en
överlåtelse till Statliga Akademiska Hus AB de fastigheter harav som
betecknats "väntelägesfastigheter" och "utredningsfastigheter" ochsom

nyttjas universitet och högskolor.som av
l andra skall utredaren kartläggaetapp de fastigheter haren som

betecknats "övriga donationsfastigheter" "jordbruksfastighetersamtsom
vilka också nyttjas universitet och högskolor.m.m. av

Med stöd bemyndigandet förordnades fr.o.m. den januari1 1995av
särskild utredare förre generaldirektören Nore Sundberg. Utredarensom

kunde dock påbörja utredningsarbetet förrän omkring den 15 mars
1995 eftersom han fram till denna tidpunkt verksam särskildvar som
utredare för Byggnadsstyrelsens avveckling. Tiden 22 februari 30 april-
1996 utredaren frikopplad från utredningen eftersom regeringen för-var
ordnat honom under denna tid tf.att generaldirektör för Sverigesvara
Geologiska Undersökning i Uppsala.

Utredningssekreteraren, hovrättsassessom Marianne Wasteson, började
sin anställning vid utredningen den 27 1995.mars

Sakkunniga i utredningen är departementssekreteraren Monica
Lundberg, departementssekreteraren Lena Eriksson rådmannensamt
Lilian Wiklund.

Experter i utredningen är universitetsdirektören Johnny Andersson,
avdelningschefen Christina Arbin, universitetsdirektören Petervon
Honeth, hovrättsrådet Henning Isoz, fastighetsdirektören Rickard
Johansson direktören Thomas Norell.samt
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Utredningen får härmed överlämna delbetänkandet "Från âkerlotter till
Paradis delbetänkande från utredningenett universitetsfastigheterom-

angående överlåtelser och tomträttsupplåtelser vissa högskole-m.m. av
fastigheter".

Stockholm i juni 1996.

Note Sundberg

/Marianne vWbstesorz
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l Inledning

Enligt direktiv 1994: 105 för "Utredningen för förvaltningenansvaretav
statliga fastigheter inom universitets- och högskoleonrrâdetav m.m. se

bilaga skall utredningen i första utreda de rättsligaetapp ochen
praktiska förutsättningarna för överlåtelse till Statliga Akademiska Husen
AB SAH vissa högskolefastigheter, s.k. väntelägesfastigheter ochav
utredningsfastigheter. Dessa fastigheter finns angivna i bilagor till
ramavtal ombildning Byggnadsstyrelsen slöts mellanom av statensom
och SAH jämte dotterbolag den 30 september 1993. I utredningsupp-
draget ingår träffa preliminära avtalatt med SAH överlåtelseom
alternativt tomträttsupplålelse de fastigheter bedöms möjligaav attsom
överlåta eller upplåta med tomträtt.

Det konkreta resultatet utredningens insatser utgörs de avtalav av som
tecknas med SAH upplåtelse och överlåtelse fastigheter. Underom av
utredningens gång har Finansdepartementet praktiska skäl beslutat attav
avtal med SAH tecknas departementet och utredningsmannenav av
under förutsättning regeringens godkärmande, ursprungligenav som

i direktiven. Tomträttsavtalen tecknas enligtangavs utredningens förslag
Statens Fastighetsverk SFV eftersom marken kvarstannarav i statens

ägo och eftersom SFV kommer uppbära tomträttsavgälden.att
Utredningen har inriktats undanröjande hinder förmot ett över-av

lâtelser och upplâtelser fastigheter bl.a. förhandlingar medav genom
donatorer och universitet och högskolor. I detta arbete har också SAH
varit starkt involverat.

Utredningen har också själv och anlitade konsulter, biträttgenom
Finansdepartementet med fastighetsvärdering, utarbetande olika under-av
lag för överlåtelser och tomtråttsupplâtelser, utarbetande underlag förav
kapitalstruktur förhandlingar med SAHsamt och utarbetande avtals-av
paket. Vad beträffar de ekonomiska effekterna har utgångspunkten varit

uppnåatt med dagens situation så långt möjligt neutral lösning fören
berörda parter.

I fråga fastighetsvärderingen bör nämnas SFV i hög grad varitom att
behjälpligt i detta arbete.



Inledning SOU 1091996:

Eftersom avtalen tecknas Finansdepartementet och SFV biläggesav
dessa till betänkandet. Betänkandet redovisar vilka åtgärder vid-som
tagits för undanröja hinder för fastighetsöverlâtelser ochatt omträtts-
upplåtelser förslag utgör grunden för de avtal träffas medsamt som som
SAH.
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2 Huvudprinciperna för förslagen

2.1 Former för Statliga Akademiska Hus AB:s

Övertagande fortsatt statligt äganderesp.

De fastigheter har ingått i den första utredningsetappen nyttjassom ettav
flertal olika universitet och högskolor, från Uppsala universitet i tillnorr
Lunds universitet i söder. Delbetänkandets titel syftar dennapá
geografiska spridning. Vissa fastigheterna i Uppsala ha sittav anses

i de gamla s.k. âkerlottema på 1600-talet fördeladesursprung mellansom
professorer m.fl. vid universitetet familjestöd ochett extrasom som
pension under övergångstid till professoremas änkor och oförsörjdaen
bam. Den centrala fastigheten i Lund ligger i kvarteret Paradis.

De s.k. vänteläges- och utredningsfastighetema tillgángsredovisas hos
SFV. SAH handhar dock enligt uppdrag från SFV löpande förvaltning
och byggadrninistration för dessa fastigheter fram till den 30 juni 1996.

Utredningens förslag innefattar både äganderättsöverlâtelser och tomt-
rättsöverlâtelser till SAH utrednings- och väntelägesfastigheternaav
liksom i vissa fall fastighet eller del däravatt skall kvarbli i statlig ägo.

Vad beträffar de fastigheter nyttjas Uppsala universitet harsom av
utredningen haft ingående diskussioner med för universite-representanter

Under diskussionernatet. har det stått klart utredningen ochatt Uppsala
universitet har haft olika uppfattningar egentligen skallom vem som
betraktas ägare till ifrågavarande fastigheter, eller universitetetsom staten

sin fond- och egendomsförvaltning. Universitetetgenom hävdar fler-att
talet de aktuella markområdena och vissa byggnader iav Uppsala är
universitetets egendom. Man grundar sitt synsätt pâ mark har inköptsatt
och byggnader har uppförts för medel avkastats donationersom av som

de Gustavianskat.ex. arvegodsen. Vidare universitetet fleraattmenar av
de fastigheter utredningen har behandla kan härledasatt frånsom den
s.k. ákcrlottsmarken universitetet sig kunna hävda äganderättensom anser
till.
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Utredningen sinå sida har sig kunna visa samtliga fastigheteransett att
i Uppsala universitetet nyttjar är egendom. Utredningen harstatenssom

ifrågasattockså universitetets mening Uppsala universitet i vissaatt
avseenden är betrakta självständigt rättssubjekt, skilt frånatt ettsom
staten.

dockDet har funnits ambition hos både universitetet och utredningenen
försöka finna lösning inte fordrar prövning fråganatt en som en av om

fastigheterna,äger eller universitetet. Därigenom undviksstatenvem som
lång och besvärlig skulle kunna innebära förslagatt etten process som

fastigheternarörande i Uppsala skulle kunna bli svårt genomföra.att
Utredningen och universitetUppsala har därför förslagenats ettom som
innebär flertalet de berörda fastigheterna föreslås upplåtas medatt av

i stället förtomträtt överlåtas. blirPå så sätt det enbart byggnadernaatt
överlåts med tilläganderätt tomträttshavaren SAH medan markensom

upplåts med nyttjanderätt. ifrågavarande byggnader statligtAtt är ägdanu
råder, med nedan angivna ingenundantag, oenighet Förslaget inne-om.
fattar Uppsala universitet sitttecknar godkännande på tomträttsavtalen.att

Fastighetsdelen med Wallenberglaboratoriet i Uppsala föreslås överlåtas
och sammanläggas fastighetmed den angränsande redan ägssom av
SAH. råder ingen tvistHär äganderätten.om

Ett utredningsfastighetema i Uppsala föreslås bli kvar hos statenpar av
eftersom Riksantikvarieämbetet bedömt dessa del det natio-vara en av
nella kulturarvet, skall förvaltas SFV.avsom

fastigheterDe nyttjas Stockholms universitet, Kungl. Tekniskaavsom
Högskolan Idrottshögskolan föreslås upplåtas med tomträtt till SAH.samt
Orsaken dessa belägna urgårdsmark,är är på enligt de begräns-att som

givitsningar har utredningen, skall kvarstanna i ägo.statenssom
fastigheterDelar används Karolinska institutet, föreslåsav avsom

överlåtas till områden tillSAH. Dessa gränsar den fastighet redansom
sammanläggningSAH, varför kanägs ske.av

De fastigheter nyttjas universitetGöteborgs huvuddelensamtsom av
de fastigheter disponeras Chalmers Tekniska Högskola skallav avsom

enligt utredningens förslag överlåtas till SAH.
Lunds universitet framförtPå har liknande synsätt med motsvaran-man

i Uppsala. Också ide detta fall har utredningen ochargument som
universitetet förslag upplåtelse med Universi-tomträtt.enats ett omom

i påtecknar sitt godkännandeLund i tomträttsavtalen. Tandläkar-tetet
tillhögskolan i Malmö. hör Lunds universitet, skall dock enligtsom
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förslaget överlåtas med äganderätt. En fastighet i Lund föreslås bli kvar
i direkt statlig ägo eftersom den tillhöra det nationella kulturarvet.anses

Eftersom det enbart är de s.k. vänteläges och utredningsfastigheterna
enligt utredningens uppdrag behandlas i dettasom betänkande noteras

enbart det finns andra fastigheter,att Lund Studentkårent.ex. 3 med
Holger Crafoords Ekonomicentrum, fortfar tills vidare ägasattsom av

och förvaltasstaten SFV.av

2.2 Den principiella hanteringen donationerav

Enligt uttalanden i 1992/93:37 organisation för förvaltningprop. om ny
fastigheter ochstatens lokaler,av s. bör17 de fastigheter ellerm.m.

byggnader helt eller huvudsakligen finansierassom donationergenom
även i fortsättningen förvaltas De donationsfastigheterstaten. förav som
närvarande förvaltas respektive lärosäte skall kvarstanna i dennaav
förvaltningsform. Dock uttalas det vid sidanatt de "rena" donations-av
fastigheterna vid universiteten och vid vissa högskolor finns donationer

har använts för bekosta uppförandeatt ellersom ombyggnad vissaav
lokaler i statlig byggnad. För dessa får i varje särskilten fall prövas
vilken lösning är den lämpligaste; donationsinslaget är mindresom om av
omfattning bör därvid lösning innebär fastigheten kanatt över-en som
föras för förvaltning i aktiebolagsforrn inte utesluten.vara

Vid riksdagens behandling propositionen gjorde Utbildningsutskottetav
utlåtande i vilketett Finansutskottet instämde:

Beträffande den del universitetens och högskolornas fastigheterav
omfattas donationer Utbildningsutskottetsom liksomav anser

regeringen ifrågavarande fastigheteratt bör förbli direkt statlig
ägo" prop. 10. Utbildningsutskottet har därmed inte uttalats. sig
i frågan huruvida visst universitet iett visst avseende såsom

donation intarmottagare särställning självständigt,av frånen som
skilt, rättssubjekt.staten Utbildningsutskottet delar emellertid den

uppfattning framförs i motion Fill fp, kds,som v attm, c, avuniversitet och högskolor donationermottagna måste anses varariktade till visst enskilt lärosäte och inte till allmänt.staten mer
l 1993/94: 177 143-145 återkom regeringenprop. till frågan dens. om

framtida hanteringen donationsfastigheter vid lärosäten. Härvidav
konstateras det allmänna rättsgrundsatseratt får följaav attanses om

harstaten mottagit gåva under vissa bestämda förutsättningaren
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beträffande användninggåvans och disposition, kan inte stödstaten utan
i lag ensidigt bestämma sig för disponera donationen på sätt.att annat

ställningStatens skiljer integåvomottagare sig från andra rätts-som
subjekt. Villkor är knutna till gåva skall respekteras, gåvansom en om
skall Har fastighet donerats så donationen varit avseddtas emot. atten

komma universitet tillgodo och kanske till visso ocksåatt ett yttermera
under universitetets direktastå förvaltning och disposition, kan det

sålunda inte från rättslig synpunkt tillåtligt vidareatt staten utananses
disponerar egendomen för förmögenhetsbildning i statligt aktiebolagett
eller inte innefattar fullgodapå sätt garantier för universi-annat attsom

kommer i åtnjutande den förmån fastigheten givarentetet av av som
huvudregel iSom stället gälla imåste enlighet medavsett. att staten

förutsättningarna ñr donationen behåller egendomen tilloch denattser
används för avsedda ändamålet,det varvid de fastigheter ställtssom
under universitetens direkta förvaltning bör förbli där. Förutom de rent
rättsliga principer kan föråberopas begränsningarna i statenssom
dispositionsrätt kan också anföras förfarande skulle iståatt ett motsatt
strid vanligamed hedersbegrepp. börjarOm hantera donations-staten
egendom intepå kan ha varit donatorernassätt mening, riskenärett som
uppenbar benägenheten donationer till lärosätena kraftigt.att att avtarge

utvecklingEn sådan olycklig. sakEn är förändradattvore annan en
disposition donationerna i vissa fall kan tänkas möjlig efterav en
överenskommelse med donator.

Utredningen har naturligtvis haft sig efterrätta vad haratt som ovan
refererats och föreslår inom härför lösningar förekommanderamen av
donationsfrågor i samförstånd med donator och donationsmottagande läro-
säte.

Utredningens förslag till äganderättsöverlåteler och tomträttsupplåtelser
inteomfattar donationsfastighet,någon på några de fastig-ren men av

heter föreslås bli överlåtna eller upplåtna med tomträtt liggersom
byggnader helt eller delvis har donantionsfmansierats. Dessasom
donationer har skett i olika former, dels i form penningbidrag tillav
uppförande byggnad eller nybyggnad eller för bekostandetav en av en
ombyggnad och dels i form gåva redan färdigställd byggnad.av av en
Donationema har inte varit riktade till i allmänhet tillstaten utan ett
universitet, högskola eller institut. För detett att garantera atten
donationsmottagande lärosätet får den förmån donationen donatorav som
har har utredningen arbetat efter olikatvå modeller.avsett
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Den modell har använts i de fall då donationen har betydandesom ett
värde innebär lärosätet tillgodoförs värdet donationenatt i omedelbartav
samband med försäljningen donationsobjektet. l stället förav att
donationen kvarstår del byggnadsvärdet kommer den eftersom en av
försäljningen penningsummaatt motsvaras köpeskillingenav en som ur
överförs till lärosätet. De sålunda "frigjorda" donationsmedlen har
lärosätet använda i enlighet med syftet för donationenatt härvidlag sker-
ingen ändring. För få riktig bedömningatt värdet idenfram en av av
byggnaden investerade donationen har objekten marknadsvärderals ettav
värderingsbolag. Dock har någon värdering inte iskett de fall när
donationsmedel har utbetalats under de allra åren. Donationenssenaste
värde har då bedömts lika med den donationsmedel harvara summa som
investerats i byggnaden vid dessa nyligen gjorda donationer har någon-
värdeförändring betydelse inte förekomma. Det bör framhållasansettsav

i samtliga fall där denna modellatt föreslås föreliggerså enighet mellan
donator. lärosätet och utredningen beträffande både förfaringssättet och
donationsvärdet. Skriftliga bekräftelser på dessa överenskommelser
biläggs avtalen.

Den andra modellen har använts för tillgodose lärosätenasattsom
rättmätiga anspråk tillgodoförandepå kvarvarande donationsvärden iav
byggnader överlåts innebär SAH i avtalen medatt åtar sigsom staten att
beakta dessa förhållanden vid tecknandet nyttjanderättszivtal med detav

Ävendonationsmottagande lärosätet eller på vis. i dessa fallannat är
donationsrnottagande lärosäten införstådda med den föreslagna lösningen.

Enligt permutationslagen 1972:205 kan Kammarkollegiet efter
ansökan ändra. upphäva eller medge undantag från bestämmelse som
enskild har meddelat i gåvobrev, stiftelseförordnandetestamente, eller
liknande handling, bestämmelsen på grund ändrade förhållandenom av

längre kan iakttas eller bestämmelsen har blivit uppenbart onyttigom
eller uppenbart stridande givarens avsikter ellermot särskiltannatom
skäl föreligger. Utredningen har haft huruvidapröva överlåtelseratt av
på vänteläges- och utredningsfastigheterna förekommande donations-
byggnader kräver permutation. Härvid har utredningen funnit att
permutation inte kan erforderlig i de fall där överlåtelse föreslås.anses
Några överlåtelseförbud har inte föreskrivna. inte heller har mredxiingcrx
funnit vissa angivelser beträffandeatt donationernas användning utgör
sådana donator utfärdade bestämmelser i förekommande fallav som
kräver permutation. Detta gäller särskilt donatorema själva harsom
deltagit i överenskommelser rörande frigörandet donationsvärdenziav ur
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byggnadema i samband med de föreslagna överlâtelsema och då läro-
sätena skriftligen har förklarat de införståddaär medatt någon ändringatt
inte har skett det syfte för vilket donationen skall användas. Härtillav
kommer donationsinslaget i vissa fallatt utgör mindre del i bygg-en
nadens finansiering, i övrigt har skett med statsanslag. l tvâ fall därsom
donationshandlingama innehállit ändamálsföieskrifter beträffande bygg-
nademas användning och där donatorema privatpersonerär längresom
finns i livet innebär utredningens förslag byggnaderna tills vidare skaatt
kvarbli i statlig ägo.

Donationema har inte i något fall utgjort stiftelsebildning.
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Äganderättsöverlåtelser,3

tomträttsupplâtelser eller fortsatt
statligt ägande

3.1 Uppsala universitet

3.1.1 Förslag

Staten upplåter med tomträtt fastigheterna Uppsala Kåbo 14:3 Kvarteret
Kemikum efter mindre avstyckning för den s.k. prefektbostaden.en
Uppsala Kåbo 34:12 Lagerträdet och del Uppsala Luthagen 62:4av
Humanistcentrum till SAH i Uppsala.

Del Uppsala Kåbo 5:1 Wallenberglaboratoriet överlåts tillav SAH
med äganderätt.

Del Uppsala Kåbo 5:1 med institutionsbyggnader förav växtbiologi.
växthus kvarblir i ägo liksom Uppsalastatens lfiärdingunm.m. 30:3
Munken, del Uppsala Luthagen 62:4 Observatorieparkenl och.in
avstyckningen Uppsala Kåbo 14:3 prefektbostaden.av

3.1.2 Skäl för förslagen

Varför vissa fastigheterna föreslås upplåtas :nedatt tomträttav tramgitr
under avsnitt 2.ovan

Pâ den del Uppsala Kåbo 14:3 Kvarteret Kemikum föreslåsav som
upplåtas med tomträtt ligger donationsbyggnad med beteckningen Cen
0059 008. 1962 skänkte Anders Diös det då fárdigställda Diöslabo-
ratoriet till Uppsala universitet i förhoppning detta skulle bidra tillattom
den forskning i kämspektroskopi bedrevs professor Kai Siegbahnsom av
och hans medhjälpare. Anders Diös bidrog vidare med 500 000 kronor
till ombyggnad då investerade 850en statensenare 000 kronor i
byggnaden. Professor Siegbahn har flyttat sin forsknmgsverksamhetnu
till "Ångströmslaboratoriet".nyuppförtett rnaterialforskningscentrum
Anders Diös kta förhoppninguttryt byggnadens användning kan inteom

sådan för gåvan föreskriven bestämmelseanses vara en isom avses
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permutationslagen. Uppsala universitets framtida behov "Diös-av
laboratoriet" är osäkert. Tills vidare kommer byggnaden användasatt

evalcueringslokal i samband med pågående in- och utflyttningarsom ur
byggnader på området. Universitetet har nyligen träffat hyreskontraktett
med SAH i Uppsala. vari hänsyn tagits till donationsñnansieringen av
byggnaden, inte längre betingar något större värde laboratorieutrus-som -Ångströmslaboratoriet.tningen har flyttats till SAI-lzs i Uppsala åtagande
enligt generell klausul avseende kvarvarande donationsinslag i Över-en
låtna byggnader får tillräcklig garanti för universitetetattanses vara en
tillgodoförs eventuellt kvarvarande värde donationen.av

Gustaf Werner donerade 1952 cyklotronanläggning till Uppsalaen
universitet. Anläggningen är placerad på Uppsala Kåbo skall14:3som
inte ingå i överlåtelsen till SAH i Uppsala. Däremot bör SAH i Uppsala
även i detta fall åläggas vid hyressättningen beaktaatt kostnaderna föratt
uppförandet lokal för anläggningen del 0059C 005 betaladesav av av
Gustaf Werner.

På Uppsala Kåbo 14:3 ligger antal trähus Uppsala universitetett som
sig äga. Universitetet har i detta fall godtagit byggnadernaanser att
tomträttsupplåtelsen försäljs till SAH i Uppsala.genom Dettastatenav

universitetets ställningstagande innebär inte något principiellt fränavsteg
den linje universitetet hävdar i äganderättsfrågoma är enbartsom utan ett
undantag för i detta särskilda fallatt underlätta förslag till tomträtts-ett
upplåtelse.

Att del Uppsala Kábo 14:3 föreslås styckas för inte ingåen av attav
i tomträttsupplâtelsen till SAH beror denpå donationsñnansierade
byggnad ligger där. Den s.k. prefektbostaden C 0059 010som upp-
fördes enligt villkoren för fru Therese Anderssons donation 1910 som
bostad fysiskaåt institutionens prefekt, kostnadsfritt nyttjas honom.att av
1984 medgav Kammarkollegiet i permutationsbeslut prefektbostadenatt
får användas lokal för forskningsändamäl vid fysiska institutionen isom
syfte främja nyrekryteringenatt lärare eller i övrigt komma lärare vidav
institutionens forskarutbildning till godo. Pâ grund de villkorav som
sålunda gäller för gâvomottagarens, Uppsala universitets, användning av
byggnaden, utredningen inte permutationatt kanstaten över-utananser
låta byggnaden. Att permutation skulle beviljas i nuvarande situation när
ingen omedelbar ändring byggnadens användning är önskvärd har inteav

sannolikt.ansetts
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lnte någon byggnaderna U4psalapå Kåbo 34: 12 Lagerträdetav eller
på den del Uppsala Luthagen 62:4 Humanistcentrumav föreslåssom
upplåtas med tomträtt donationsfmansierad.är

Vad gäller Uppsala Kåbo 5:1 så har större delen denna fastighetav
redan tidigare överlåtits till SAl-l i Uppsala. Det sydöstra hörnet av
fastigheten, där Wallenberglaboratoriet ligger, ingick inte i denna
överlåtelse på grund donationsfmansieringen detta hus.av av
Wallenberglaboratoriet på Uppsala Kåbo 5:1 C 0062 017, uppfördes
1966-67 med från Wallenbergsstiftelsen. Byggnaden harpengar värderats

värderingsföretagett därvid har kommitav fram till donations-som att
värdet i byggnaden tilluppgår 4,5 miljoner kronor. Donationen uppgick
till 2,8 miljoner kronor, varefter Byggnadsstyrelsenstaten hargenom
investerat dryga 5 miljoner kronor i byggnaden under delensenare av
1980-talet. Utredningen föreslår Uppsala universitetatt i egenskap av
donationsmottagare tillgodoförs nuvärdet donationen den köpeskil-av ur
ling erhåller vid försäljningen.staten Beträffandesom marken föreligger
ingen oenighet rörande den statliga äganderätten. En äganderätts-
överlåtelse fastighetsdelen är därför det bästa alternativet.av

På den sydvästra delen fastigheten Uppsala Kåbo 5:1 föreslåsav som
tills vidare kvarbliatt i statlig ägo ligger institutionsbyggnadertvå för

växtbiologi är sammanbyggda med varandra. Den äldresom dessaav
uppfördes i början seklet med hjälp donation 25 000 kronorav av en om
från Frans Kempe. Donationen har donator knutits till den likasåav av
honom donerade och med antal villkor förbundnaett professuren i växt-
biologi. Utredningen har därför bedömt att staten permutation inteutan
kan överlåta byggnaden och permutation inteatt torde bli aktuell så länge
byggnaden skall fortsätta nyttjas institutionsbyggnadatt för dennasom

Övrigaprofessur. byggnader på denna fastighetsdel är kopplade till
användningen den intilliggande botaniska trädgården,av i egenskapsom

nationellt kulturarv förvaltas SFV.av Detta funktionssamband talar förav
fortsatt statlig äganderätt.

Att fastigheten Uppsala Fiärdingen 30:3 Munken och del Uppsalaav
Luthagen 62:4 Observatorieparken enligt förslaget bör kvarbli i statens
ägo beror i första hand på Riksantikvarieämbetetatt vid förnyaden
genomgång fastigheterna har funnit dessa fastigheterav att bör anses
tillhöra det nationella kulturarvet. För "Munkens" del är skälen härför i
huvudsak det vetenskapliga intressetstora i byggnaden Laboratorium
Chemicum" från mitten 1700-talet institutionsbyggnadensamt förav
patologi från 1800-talet med tillhörande kapell. Vidare har framhållits
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fastighetens centrala läge intill universitetskärnan. sistnämnda förhållande
gäller föräven Observatorieparken parken det förstarepresenterar-

utanför stadskärnan och är med observatoriet isteget märkligcentrum en
anläggning för sin tid sägs ursprungligen uppbyggdsom vara som en
pendang till stjärnbild. bör i dettaDet sammanhang även att etten anges
antal äldre byggnader nämndapå fastighet och fastighetsdel är heltnu
eller delvis donationsñnansierade.

3.2 Stockholms universitet, Kungliga Tekniska
Högskolan och Idrottshögskolan m.m.

3.2.1 Förslag

Fastigheterna Stockholm DjurgårdenNorra 1:43-l:46, 1:47-1:49 och
Stockholm Maskiningenjören 1 har bildats avstyckningar frånsom genom
den fastigheten Stockholm Norra Djurgårdenstora och1:1 utgörssom av
de områden nyttjas Stockholms universitet, Kungliga Tekniskasom av
Högskolan KTH och Idrottshögskolan IH upplåts med tilltomträtt

iSAH Stockholm. Områdena för de fastigheterna överensstämmer inya
huvudsak med markeringarna på karta, bilaga 2.

3.2.2 Skäl för förslagen

Djurgårdsmarken skall, tidigare har framgått se avsnitt 2.1, kvarblisom
i statlig ägo.

Konungen har för ovärderlig tid erhållit s.k. enskild dispositionsrätt till
Djurgårdsmarken. Denna Konungens rätt reglerades mellansenast

och rikets ständer 1809-1810. Till deregenten avstyckade områdenanu
har Konungen dock avstått från sin dispositionsrätt för universitets- och
högskoleåndamål. Konungens dispositionsrätt har latent på så visansetts

den återinträder det ändamål föratt vilket han har sinavstått rättom
skulle upphöra. längeSå ändamålen upprätthålls har Konungen således
inte möjlighet återinträda dispositioni över de aktuellaatt markområdena.
Avstyckningama har skett i samråd med Kungl. Djurgårdens förvaltning

även har godkänt ändamâlsbestämmelsen för tomträttsupplåtelsema,som
nämligen fastigheterna skall användas huvudsakligenatt för undervisning
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forskningoch och därtill hörande verksamhet. De fastigheterna börnya
förvaltas i ordning huvuddelen landets övrigasamma universitets-som av
och högskolefastigheter prop. 1992/93237 16. Institutionsbyggnadernas.
utgör statlig egendom. Eftersom de fastigheterna inom överskådlignya
tid kommer användas för universitets-att och högskoleändamål lämpar
sig tomträttsupplåtelser i dessa fall. Härigenom blir marken kvar i statlig
ägo, medan husen överlåts till SAH även får nyttjanderätt tillsom
marken. I tomträttsavtalen mellan staten SFV och SAH igenom
Stockholm föreskrivs ändamålet föratt tomträttsupplåtelserna inte får
ändras Kungl. Djurgårdensutan Förvaltnings godkännande.

På vissa de fastigheterna föreslås upplåtasav mednya tomträttsom
ligger byggnader med donationsinslag. Hur överlåtelse dessaav
byggnader enligt utredningen är möjliga redovisas nedan.

På Stockholm Norra Djurgården 1:45 ligger två byggnader med
donationsinslag, dels dubbel institutionsbyggnad AB 0058 004-005en
och dels fytotronbyggnad, dvs. klimatkammareen AB 0058 010.
Byggnaderna uppfördes på 1950- och 1960-talen då den dåvarande Skogs-
högskolan använde sig området.av

Institutionsbyggnaden uppfördes i två den förstaetapper stodvarav
färdig 1956. Pengarna till byggnationen kom från Wallenbergsstiftelsen
och Fonden för skoglig forskning statliga medel i form prisutjåm-av
ningsavgifter. Beloppen okända.är Tillbyggnaden färdig 1968 ochvar
bekostades till hälften 1 ,05 miljoner kronor Wallenbergsstiftelsen ochav
till hälften Fonden för skoglig forskning. Pengarna frånav Wallen-
bergsstiftelsen donerades till institutionen för skogsgenetik och de statliga
medlen gick till Institutionen för skogsförbättring, delade lokalersom
med Skogshögskolan. Gamla Skogshögskolans verksamhet har flyttatsnu
över till Lantbruksuniversitetet i Uppsala. Institutet för skogsförbâttring
är avvecklat. Den juli1 1992 överlämnades samtliga tillgångar och
skulder till Stiftelsen skogsbrukets forskningsinstitut skogFoxsk.
Numera använder Stockholms universitet lokalerna för institutionsånda-
mål. Staten har investerat drygt miljoner4 kronor i byggnaderna.

Fytotronbyggnaden används överhuvudtaget inte i dag. Byggnaden är
inredd klimatkammare och kan knappastsom användasen för någon

verksamhet. Lantbruksuniversitetet harannan klimatkanunare inya
Uppsala. Uppförandekostnadema för fytotronen uppgick till drygt
4 miljoner kronor. Staten genom Fonden för Skoglig Forskning, Norr-
landsfonden, Malmfonden och konjunkturutjämningsmedel stod för
huvuddelen finansieringen. Wallenbergsstiftelsen bidrogav med 610 000
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kronor, Cellulosastiftelsen med 585 000 kronor, Rockefeller Foundation
med 200 kronor000 och National Institut of Health med 25 000 kronor.

Med hänsyn till donationema skedde för cirkaatt 30 år sedan och
riktades till skola och institut har flyttat från området,ett uppgåtten som
i andra enheter och tilldelats ersättningslokaler, de statliga finans-ag
ieringsinsatsema dominerar fytotronbyggnaden idag intesamt att represen-

något värde, föreslår utredningenterar överlåtelse dessa byggnaderatt av
sker beaktande donationsinslagen.utan av

Wallenberglaboratoriet på Stockholm DjurgårdenNorra 1:46 AB 0133
020 uppfördes slutetpå 1960-talet med donationsmedel tillav
Stockholms universitet från Wallenbergsstiftelsen uppgående till
4,6 miljoner kronor. Staten har investerat knappa 2,5 miljonersenare
kronor i byggnaden. Ett värderingsbolag har värderat byggnaden och
fördelat byggnadsvårdet i "donati0nsdel" och "statlig del". Enligten en
denna värdering uppgår nuvärdet Wallenbergsstiftelsens donation tillav

miljoner11,2 kronor, vilket belopp därför föreslås överföras från staten
till Stockholms universitet i samband med överlåtelsen objektet.av

Laboratoriebyggnaden för biologi Stockholmpå Norra Djurgården 1:48
AB 0133 har023 delvis uppförts med hjälp donation frånav en
Wallenbergsstiftelsen till Stockholms universitet. börjanI 1990-taletav
investerades från Wallenbergsstiftelsens sida 20 600 kronor000 i
byggnaden. miljoner kronor4 dessa medel bekostade uppförandetav av

förbindelsegång mellan huskroppar.två Förbindelsegången föreslåsen
överlåtas kostnad till SAH i Stockholm bolaget iutan överlåtelse-mot att
avtalet förbinder sig inte kapitalkostnadsdelnågon iatt hyran förta ut
gången längeså Stockholms universitet hyresgäst.är Resterande
donationsmedel, dvs. 16 600 00 kronor, skall enligt utredningens förslag
tillgodoföras Stockholms universitet i samband med överlåtelsen av
byggnaden, till övervägande del har finansierats med statliga medel.som

Wallenbergsstiftelsen bidrog 1992 med miljoner kronor10 till KTH för
tillbyggnad avseende laboratorielokaler för grundforskning förenaden

med Marcus Wallenbergs professur i teknisk akustik del AB 0043av
014. miljoner9,3 kronor dessa donationspengar investerades iav
tillbygget. Denna föreslås tillgodoföras KTH i samband medsumma
tomträttsupplâtelsen den fastigheten Stockholm Norra Djurgårdenav nya
§52 har bildats KTH-omrâdet. KTH har under årens lopp ävensom av
mottagit del mindre donationer investeratshar i byggnader dären som
den statliga delen finansieringen varit klart övervägande. KTH ochav
SAH är överens hänsyn till eventuellt kvarvarandeatt ta värdenom av
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dessa donationer i samband med hyresprissättningen. En generell klausul
SAH:s i Stockholm skyldighet göra föreslåsså ingå iatt tomträtts-om

upplåtelsen.

3.2.3 Särskilt Cement- och Betonginstitutet och Institutetom
för metallfoiskning

1942 Kungl Maj:t donationmottog avseende forskningsinstitut företten
forskning rörande och betong. Donatorema uppfördecement- institu-en
tionsbyggnad på anvisad plats i anslutning till KTH. Tillbyggnad och
ombyggnad har skett. Byggnaderna ägs disponerasstaten,senare av men

kostnad den donationenutan bildade stiftelsen Svenska Forsk-av genom
ningsinstitutet för Cement- och Betong vid Kungliga Tekniska Högskolan
i Stockholm. Stiftelsen själv för drift och underhåll byggnadersvarar av
och anläggningar med tomtområde. Med hänsyn till de särskilda för-
hållanden gäller för Cement- och Betonginstitutet föreslås dettasom att
område inte ingår i den fastighet skall bildas vid KTH-områdetnya som
och därmed inte heller omfattas tomträttsöverlåtelsen. Byggnadernaav
föreslås således bli kvar i statlig ägo.

Stiftelsen Svensk järn- och metallforskning bedriver Institutetgenom
för metallforskning forskningsverksamhet i byggnader gränsar tillsom
KTH. Byggnaderna ägs och råder ordinärtstaten hyresför-ettav numera
hållande mellan och stiftelsen. Samarbete medstaten KTH förekommer.
Utredningen föreslår även den platsatt upplåtits för institutetssom
verksamhet omfattas den föreslagna tomträttsupplâtelsen KTH-av av
området, varvid byggnaderna överlåts till iSAH Stockholm.

3.3 Karolinska institutet

3.3.1 Förslag

Fastigheten Solna Haga 4:29 och del fastigheten Solna Haga 4:31av
överlåts till SAH i Stockholm medan fastigheten Solna Haga 4:30 och
resterande del Solna Haga 4:31 tills vidare kvarblir i statlig ägo,av se
karta bilaga 3.
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3.3.2 Skäl för förslaget

delenStörre Karolinska institutet överfördes till iSAH Stockholm iav
samband med nedläggningen Byggnadsstyrelsen 1993. På institutetsav
område i Solna finns dock statliga fastigheter liggertre enklaversom som
i det område redan ägs SAH i Stockholm, nämligen Solna Hagasom av
4:29-31.

Anledningen till fastigheterna Solna Haga 4:29-31 blev kvar iatt statlig
ägo förekommande1993 är donationsinslag i byggnaderna. Beträffande
de donationsñnansierade byggnader föreslås ingå i överlátelsersom nu
till iSAH Stockholm föreslås lösningar enligt följande.

Byggnaden för flödescytometri Solnapå Haga 4:31 95:6 på kartan
bilaga 3 âr gammal verkstadslokal ombyggnad i börjanen som genom en

1980-talet försågs med tillfällig laboratorieinredning. Wallenbergs-av
stiftelsen bidrog med 800 kronor000 till Karolinska institutet för
ombyggnaden och Byggnadsstyrelsen investeradestaten drygtgenom en
miljon kronor. Verksamheten i lokalen kopplad till den tidigarevar som
pågick i den intilliggande institutionsbyggnaden för tumörbiologi. Den
laborativa verksamheten har flyttat lokalen och laboratorie-utnu ur
utrustningen skall rivas Något donationsvärde kvarstår således inteut. i
byggnaden.

Institutionen för tumörbiologi 95 kartan18 på bilaga 3 färdigställdes:
1960. Den specialbyggdes för professor Georg Kleins forskning och
finansierades i sin helhet penningdonation till Karolinskagenom en
institutet från Riksföreningen Georg Kleins forsknings-mot cancer.
verksamhet har flyttat till och för tiden ändamålsenliganu nya mer
lokaler på institutsområdet. Bortsett från delar djuravdelningen stårav

Ävenhuset idag outnyttjat. resterande delar djuravdelningen skallav
flytta inom framtid. För möjliggöra formnågon ända-atten snar av
målsenlig användning byggnaden krävs omfattande och kostsammaav
ombyggnaden Ett värderingsföretag har uppskattat byggnadsvärdet tillnu
noll kronor. Eftersom byggnaden och därmed även donationen saknar
värde saknas förutsättningar tillgodoföra Karolinska institutetatt någon
penningsumma i samband med överlåtelsen.

Wallenberglaboratoriet Solnapå Haga 95:4:31 17 på kartan bilaga 3
färdigställdes 1961 med 1 890 kronor000 Wallenbergsstiftelsensom
skänkte till Karolinska institutet. harStaten sedan under början 1980-av
talet bekostat ombyggnationer för cirka miljoner kronor.2,3 Värderings-
bolaget har bedömt byggnadsvärdet till miljoner kronor.3 Denna summa
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skall enligt utredningens förslag tillgodoföras Karolinska institutet i sam-
band med överlåtelsen huset.av

Byggnaden kartan,pâ bilaga markeradär med 95: 14 finns intesom
längre.

fastighetenPå Solna Haga 4:29 ligger endast byggnad, Medicinsken
informationscentral och Nobelkommittén; MIC 95128 kartanpå
bilaga 3. "MlC-huset" uppfördes 1975 med hjälp 2 170 000 kronorav

Wallenbergsstiftelsen skänkte till Karolinska Institutet. Försom
närvarande till-pågår och ombyggnad bekostas 5 miljoneren som genom
kronor i statliga medel från SFV. Ett värderingsföretag har uppskattat
donationsvärdet i byggnaden till 3,3 miljoner kronor. Denna summa
föreslås via departementet överföras till Karolinskaatt institutet i
samband med försäljningen.

Solna Haga 4:30 och resterande del Solna Haga 4:31 bör enligtav
utredningens mening tills vidare kvar i hand. Vad gällerstatensvara
byggnaden Solnapå Haga 4:30, Nobelforum, så är den relativt nyligen
uppförd med betydande donationskapital från Wallenbergsstiftelsen och

obelstiftelsen.N Staten har överhuvudtaget inte bidragit till finansieringen
byggnaden används Karolinska institutets Nobelförsamling ochav som av

dess Nobelkommitté kansli- och möteslokaler. Till donationen frånsom
Nobelstiftelsen har knutits villkoret lokalerna skall stå tillatt
Nobelverksamhetens förfogande inskränkningar och kostnader.utan
Anledningen till någon överlåtelse inte föreslås denatt östra delenav av
Solna Haga 4:31 är utredningen inte har kunnatatt få erforderliga
uppgifter rörande de omfattande och komplicerade donationstörhållandena
avseende huvuddelen dessa byggnader.av

3.4 Göteborgs universitet

3.4. 1 Förslag

Fastigheterna Göteborg Lorensberg 21:2 med universitetsbiblioteket och
humanistiska institutionen, Göteborg Haga 22:1 med Handelshögskolan,
Göteborg Kungsladugård 31:5 med Seminariet för huslig utbildning och

Ängârdendelar Göteborg 718:3 Medicinarberget och delav av
ÄnggårdenGöteborg med botaniska34:1 institutionerna överlåts till SAH

i Göteborg.
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3.4.2 Skäl för förslagen

De områden föreslås bli överlåtna tidigare bundnasom nu var av
åndamålsbestämmelser. återgångsklausuler och överlåtelseförbud som
föreskrivits den tidigare ägaren, Göteborgs kommun. Dessa hinderav

överlâtelserna fastigheterna kvarstår inte.mot Utredningen föreslårav
lösningar avseende de donationsñnansierade byggnaderna på Göteborg
Änggården 718:3 och Göteborg Hage 22:1 enligt nedan.

Efter bidrag 50023 000 kronor från Wallenbergsstiftelsen tillom
Göteborgs universitet uppfördes i början 1990-talet kongress- ochettav

Änggårdenkonferenscentrum vid Wallenbergsalen på Göteborgnamn
718:3 Medicinarberget. Denna lokal är sammanbyggd med matsalen
Lyktan. Staten Byggnadsstyrelsen bidrog med 2,5 miljoner kronorgenom
i samband med uppförandet. I enlighet med träffad överenskommelse
med donatom och donationsmottagaren föreslås donationsbeloppet
överföras till Göteborgs universitet i samband med överlåtelsen.

Den nyligen uppförda och invigda handelshögskolebyggnaden pånya
fastigheten Göteborg Haga 22:1 har till belopp 150 miljonerett om
kronor inklusive ränta bekostats donationsbidrag till Göteborgsgenom
universitet. Staten SFV bidrog med ännu störregenom en summa.
Donationema följande: Från Stiftelsen Richard C Malmstens minnevar

miljoner120 kronor, från Aktiebolaget Volvo 10 miljoner kronor, från
SE-banken miljoner10 kronor, från Aktiebolaget SKF 5 miljoner kronor,
från STENA 2,1 miljoner kronor och från Celsius Industrier Aktiebolag

miljon1 kronor. Därutöver bidrog Handelsbanken med 2,5 miljoner
kronor för inredning och vilketutrustning belopp ännu inte utnyttjats av
universitetet. Då 150 miljoner donationsmedlen har utbetalats frånur
Göteborgs universitet till Byggnadsstyrelsen för projektet föreslås samma
belopp tillgodoföras Göteborgs universitet.

När den handelshögskolebyggnaden uppfördes företogsnya en om-
fattande ombyggnad den gamla byggnaden fastigheten.på Dennaav
byggnad frånär början helt donationsfinansierad mycketett stortgenom
antal bidrag till den dåvarande kommunala handelshögskolan i Göteborg.
Eftersom dessa bidrag utbetalades på 1940-talet har det varit svårt fåatt
fram rättvisande donationsvärde i detett ombyggda huset. Genom attnu
göra jämförelse mellan nybyggnadsvärdet för den byggnaden ochen nya
ombyggnadsvärdet för den gamla lokalen har dock enighet nåtts med
universitetet de ursprungliga donationema värdaatt är miljoner8om
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kronor, vilket belopp föreslås tillgodoföras Göteborgs universitet i
samband med iSAH:s Göteborg förvärv.

3.5 Chalmers Tekniska Högskola

3.5.1 Förslag

Fastigheterna Göteborg Johanneberg 31:5 och 7 Chalmersomrádet,
Göteborg Krokslätt 10928 och 18. llO:3, 708:559, 561 och 684
Matematiskt ochm.m. Göteborgcentrum Landala 709244 och f.d.113
Holtermanska sjukhuset överlåts till SAH i Göteborg. Fastigheterna
Göteborg Landala 15:1-7 Kvarteret Sångsvanen, fastighet för rymd-
observation på Råö och byggnad på ofri grund, klimatstation, på
fastigheten Göteborg Fiskebäck 7561404 skall däremot inte bli föremål
för någon sådan överlåtelse.

3.5.2 Skäl för förslagen

Stiftelsen Chalmers Tekniska Högskola har tidigare haft option på förvärv
nämnda fastigheter fastighetsbolag.av Då förstahandsrättenett förgenom

stiftelsen köpa fastigheterna har förfallitatt bör dessa i stället i enlighet
med statsmakterna uttalade intentioner se 1995/96:66av överlåtasprop.
till SAH.

Stiftelsen Chalmers Tekniska Högskola har gjort del investeringaren
i byggnader och anläggningar på Chalmersomrádet. Lärosätet och SAH
i Göteborg är överens värdet dessa investeringaratt skall till-om av
godoräknas Chalmers vid hyresprissättningen. I överlåtelseavtalet mellan

och SAH föreskrivsstaten SAH i Göteborgatt sigåtar sådanatt ta
hänsyn.

Anledningen till överlåtelse inte föreslåsatt beträffande Göteborg
Landala 15:1-7 kvarteret Sångsvanen är detta kvarter till hälftenatt
består kulturminnesmärkta bostäder vilket är rörelsefrämmandeav för
SAH viss tveksamhet rådersamt att beträffande Chalmers fortsatta
användning lokaler i kvarteret.av
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Finansieringen klimatstationen på den kommunalt ägda Fiskebäck-av
fastigheten är osäker och huset bör därför inte försäljas till SAH i
Göteborg.

Den Chalmers Tekniska Högskola disponerade fastighetenav för
observatorium på Råö skall enligt underhandsdirektiv från departementet
även fortsättningsvis förvaltas SFV.av

3.6 Lunds universitet

3.6.1 Förslag

Fastigheten Lund Paradis 51 upplåts med tilltomträtt SAH i Lund, del
fastigheten Lund Helgonagården 6:2 med Wallenberglaboratoriemaav

och fastigheten Malmö Klerken 4 med Tandläkarhögskolan överlåts till
bolaget, medan fastigheterna Lund Historiska muséet ochl Malmö
Heleneholm 4 med Lärarhögskolan och Musikhögskolan kvarblir i statlig
ägo och förvaltning.

3.6.2 Skäl för förslagen

Skälen för upplåta Lund Paradisatt 51 med tomträtt framgår iovan
avsnitt 2.1. På denna fastighet förekommer inte några donationsinslag i
byggnaderna.

Större delen fastigheten Lund Helgonagården 6:2 överlåts frånav staten
till SAH i Lund redan i samband med Byggnadsstyrelsens nedläggning.
På den del kvarstår i ägo,statens föreslås överlåtas,som men som nu
ligger byggnader för Wallenberglaboratoriet, och1 2.etapp

För finansieringen den första laboratoriebyggnaden uppfördesav som
1973 erhöll Lunds universitet 5 miljoner kronor från Wallenbergs-
stiftelsen. Byggnaden tillbyggdes 1990 med statliga medel genom
Byggnadsstyrelsen för cirka 2 850 000 kronor. Delar huset ochav om-
tillbyggs under 1996. Statens kostnad härför tilluppgår cirka 650l 000
kronor. Den andra byggnaden för Wallenberglaboratoriet heltär
donationsfinansierad. Det Wallenbergsstiftelsen Lundsvar som gav
universitet 22,5 miljoner kronor bekostade uppförandet husetsom av som
färdigställdes 1990. Byggnaderna har värderats. Utredningen föreslår att
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uppskattat donationsvärdeett sammanlagt 21 miljoner kronor överförsom
:ill Lunds universitet i samband med försäljningen byggnaderna tillav
SAH i Lund.

Då varken juridiska och praktiska hinder föreligger överlåtelsemot en
fastigheten i Malmö Klerkgj,av disponeras Tandläkarhög-som av

skolan, blir äganderättsövergâng till SAH i Lund utredningens förslag.
Riksantikvarieämbetet har anfört Historiska nruséet iatt Lund är en

arkitektoniskt välbevarad byggnad från 1800-talet, från början avsedd
biskopsbostad, med sinsom närhet till Lundagård ochsom domkyrkan

är hänföra till universitetskämanatt och därmed till det nationella
kulturarvet. Fastigheten Lund Historiska muséet föreslås1 därför kvarbli
i hand.statens

Genom avtal 1969 överlät Malmö stad ersättning fastighetenutan
MggjgéLHeleneholm 4 till förstaten skulleatt staten använda vissa
byggnader på fastigheten till lärarhögskola eller liknande ändamål.
Ändamålsbestämmelsen är kopplad till återgángsklausul före-en son1
skriver fastigheten skallatt återgå till kommunen det huvudsakligaom
användningsområdet de disponerade byggnadernastatenav ändras.av
Lunds universitet bedriver lärarhögskola och musikhögskola i dessa

Övrigalokaler. byggnader upplåter i enlighetstaten med överlåtelseav-
talet hyresfritt till kommunen. Här bedrivs kommunal skolverksamhet.
Endast den del fastigheten där högskolebyggnadema liggerav kan vara
aktuell för överlåtelse till SAH i Lund. En försäljningen skulle således
alltså kräva delning fastigheten med åtföljande kostnaderav avseende
delning el- och Vattenförsörjning brandskydd.av samt Vidare skulle enförutsättning för sådan överlåtelse kommunenen att hävervara ovan
nämnda ändamálsbestämmelse och átergángsklausul. För närvarande
arbetar statlig utredning med frågan huren etableringen av en nyhögskola i Malmö skall kunna genomföras Dir. 1995:135. Enligt
utredningens första betänkande SOU 1996:36 planeras en ny
"tvâkärnig" högskola i Malmö. Ett högskoleomrádena ligger vidav
Universitetssjukhuset MAS, där Tandläkarhögskolan finns, och det andra
skall byggas pá den s.k. universitetsholmen vidupp hamnen. Dit är det
enligt planerna meningen Lärarhögskolanatt skall flytta. Mot bakgrund

dessa planer har utredningenav funnit fastighetenatt Malmö
Heleneholm tills4 vidare bör kvarbli i statlig ägo eftersom överlåtelseen
till SAH i Lund skulle kräva förhandlingar med kommunen och kost-endelning fastigheten.sam av
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Övriga3.7 vänteläges- och utredningsfastigheter

bil.I 10 och till11 ramavtal ombildning Byggnadsstyrelsen frånom av
1993 utöver nämnda väntelâges- och utredningsfastigheter,anges, nu ett
fåtal fastigheter för vilka ställning hade tagits angående det framtida
ägandet och förvaltningen redan före utredningsarbetets början. Dessa
fastigheter redovisas därför inte i betänkandet.



Kommittédirektiv
WW

ñirvahningenansvaretförLhredningen av
universitets- ochstatliga fastigheter inomav Dir.

högskoleområdet m.m. 1994:1

september 1994vid regeringssammanträde den 15Beslut

Sammanfattning uppdragetav

angivnasärskild för utifrån statsmakternaEn utredare tillkallas att av
effektivtill avgränsningriktlinjer lämna förslag leder klar ochsom enen

myndigheter förvaltarfördelning förvaltningsansvar mellan de somav
Inledningsvis skallfastigheter inom universitets- högskoleområdet.och

förhållandena enligt redanutredaren de fastighetergranska som
avseddaträffade Statliga Akademiska Hus AB äravtal mellan staten-och

Utredarentill bolaget förnämiare utredning.överlåtas eller är föremålatt
överlåtelse ochkartlägga eventuella hinder förskall här kvarstår ensom

i dessa fall, det rättsligt möjligt, åtgärderär föreslå gör enom som
därefter kvarbli iöverlåtelse genomförbar. fastigheter bedömsDe som

detstatlig skall ingå i fortsattaägo uppdraget.

Bakgrund

oktoberByggnadsstyrelsen upphörde myndighet den 1993.lsom
iför de verket förvaltade fastigheterna fördelades enlighetAnsvaret av

med riksdagens beslut till i huvudsak organisationer, Vasakronan AB,tre
Statliga fastighetsverkAkademiska Hus ochAB Statens prop.

l992l93zFiU8,1992/93:37, bet. rskr. 1992/93:123. Huvuddelen av
fastigheterna universitet tillmed och högskolor hyresgäster överlåtssom
Statliga Akademiska Hus med dotterbolag. För FastigheterAB antalett

i linje med riksdagens beslut skulle överlåtas visade det sig detattsom
fanns intesådana oklarheter överlåtelse kunde ske. Oklarhetema avsågatt

förekomsten med tredje och vissa plan- fas-avtal ocht.ex. partav



tighetsbildningsfrágor. Dessa fastigheter, givits beteckningensom
väntelägesfastigheter", förtecknade särskild tilli bilaga överlåtelse-är en
avtalet mellan och bolaget. fastig-Enligt avtalet är avsikten attstaten
heterna, möjligt, Statliganär det är skall överlåtas till Akademiska
Hus AB.

Utöver dessa fastigheter finns fastigheter för vilka förut-en grupp av
sättningarna för skall fastig-Överlåtelse utredas De aktuellanärmare.en
heterna, kallats "utredningsfastigheter", har förtecknats isom en annan
bilaga till avtalet. Fastigheterna i förteckning har skiftandedenna en
historia och kan förvärvats både statsmedelha med och doneradeLex.
medel eller ha donerats till därefter utvidgats bebyggtsoch ellerstaten

Ävenmed statsmedel. åtskilliga nödvändigaklarlägganden kanom vara
när det gäller de fastigheterna inriktningen möjligt börhär deär att om
överlåtas till Statliga Akademiska "väntelägesfastigheter"Hus AB. Både
och "utredningsfastigheter" fortfarande De förvaltasalltsåägs staten.av

fastighetsverk redovisas särskilt. avvaktanStatens och l på attav en
överlåtelse Statligakan ske fastighetsverk tecknat avtal medhar Statens

fastigheter.Akademiska Hus drift för dessaAB och underhållom m.m.
sin uppfattningI nämnda proposition redovisade regeringen attovan

fastigheter till huvudsakligen finansierats meddonerats ellerstatensom
medel och förvaltas idonerade skall kvar statlig ägo myn-vara i

definieradedighetsform. universitetskärnorna i Lund,För i Uppsala och
tillbelägna fastigheter vilka kan hänföras det nationellacentraltsom

förvaltaskulturarvet, beslutade riksdagen de skulle Statensatt av
därigenomfastighetsverk. aldrig varitfastigheter aktuellaDessa har att

överlåta till Akademiska fastigheter därStatliga Hus För deAB.
donationsinslaget mindre omfattning bedömdes det framtida ägandetär av
kunna varje inte varit aktuellt ii enskilt fall. Det har hellerprövas att
samband med ombildningen Byggnadsstyrelsen ändra äganderefonnenav

förvaltningen grundvaleller de fastigheter lärosätena på avav som
donationsbestämmelser själva förvaltar.

för-"väntelägesfastigheter" "utredningsfastigheter",Utöver och som
finnsi bilagor till Statliga Akademiska AB,tecknats avtalet med Hus en

donations-tredje övrigafastigheter, betecknaskangrupp av som som
situation.fastigheter". För dessa fastigheter råder idag oklaren

eller de förvaltassamlad förteckning fastigheter hurNågon över dessa
fastigheternaoch finansieras finns inte. Förteckning saknas över huräven

villkor i donationsurkunder, huri delar har finansierats, eventuellaalla
investeringarförvaltningen disponeras, hur ieventuella överskott från



Utred-för hyressättningfinansieras eller grund:fastigheten m.m.ina
Uppsala.bl.a. ibeståndet,för vissaningar har dock gjorts dk lar av

uppdraget.förinombör i viss kunnamanDessa utnyttjas ramen
Även betecknadehärintresse,fastigheterfjärde är aven grupp av

jordbruksfztstig-antalhandlar"Jordbruksfastigheter Detm.nr.". ettom
bindandefrämst rättsligtolika skäl,och andra fastigheterheter som av

vissaByggnadsstyrelsendonationsurkunder, inte har förvaltats utan avav
Även Sveriges;i Uppsala i Lund.framför universiteten ochlärosäten, allt

försöksäritlamal antalforsknings-förvaltar för ochlantbruksuniversitet ett
jord- och skogsbruksfastigheter.rena

Kvalitet och konkur-Regeringen redovisade i propositionensenast
bet.forskning l993/94zl77,renskraft i utbildning och prop.

fastigheterdesin principiella pål993l94zUbU rskr. 1993/94139912, syn
propositionenmedel. ltill del finansierade med doneradeärnågonsom

doneradedonerade medel ellerredogjordes också för betydelsen attav
förtillgodo.universitet Dettafastigheter verkligen kommer respektive

trovärdighettill ochsäkerställa donatoremas intentioner atttasatt att vara
regeringen redovi-donationer. principskapas inför kommande Den som

utskottbetänlcandet lyderi propositionen och sammanfattas isade S011
varit avseddfastighet donationenenligt följande. "Har donerats så atten
visso ocksåkomma universitet till godo och kanske till yttermeraatt ett

disposition, kan detunder universitetets direkta förvaltning ochsta
inte från tillátligt vidaresålunda rättslig synpunkt statenatt utananses

i statligt aktiebolagdisponerar egendomen för förmögenhetsbildning ett
inte garantier för uni-eller innefattar fullgodapå sättannat attsom

givarenfastighetenversitetet kommer i åtnjutande den förmånav av som
avsett." .

i riksdagens beslut angeläget kart-Det är med utgångspunkt att en
donationsvillkor uppfyllsläggning genomförs säkerställer att m.m.som

effektivför övergripande målsättningen ochinom den skapaattramen en
samordnad statlig ñastighetsförvaltning. :

kulturpolitisktutifrånDet är angeläget kartläggningäven görsatt etten
fastig-perspektiv. kulturhistoriska vissa de berördaDe värden avsom

lämpligdärförheterna betydande. angelägetär Det är attrepresenterar
förvaltare fastställas.och kanägare



Utredningsuppdraget

riktlinjer förslagangivna lämnaUtredaren skall utifrån statsmakternaav
för dcfinansieringtill lämplig ordning för ägande, förvaltning, m.m.en

i direktivfastigheter inom universitets- dessaoch högskoleområdet som
"utredningsfastigheter", övriga"väntelägesfastigheter",betecknats som

donationsfastigheter" "jordbruksfastigheter m.m.".samt
praktiskai de rättsliga ochUtredaren skall första utredaetappen

förutsättningarna Akademiska Hus ABför överlåtelse till Statliga aven
de fastigheter väntelägesñ1stigheter" och utred-betecknatssom som

hinderningsfastigheter". eventuellaUtredaren skall kartlägga de som
möjligtjuridiskt föreslåfinns för och i de fall där detta äröverlåtelseen

siggenomförbar. röraåtgärder överlåtelse Det kangör t.ex. omsom en
det visarfastighetsbildning donationsvillkor. Omeller permutation avom

utredarenfastigheten med ärsig nödvändigt i stället upplåta tomträtt,att
bör samråda medoförhindrad föreslå lösning. Utredarensådanatt en

Riksantikvarieämbetet, närbehovfastighetsverk, och vid medStatens
möjlig.överlåtelsesådana praktiska behöver vidtas göråtgärder som en

Statliga Aka-träffa preliminära avtal medI uppdraget ingår även att
möjligabedömsfastigheterdemiska överlåtelse deHus AB somavom
Statligamedavtalende tidigareöverlåta. Avtalen skall baseras pâatt

godkän-för regeringensmed förbehållAkademiska och ingåsHus AB
nande.

betecknatsde fastigheterutredaren kartläggaI andra skalletapp somen
De"jordbruksfastigheter m.m."."övriga donationsfastigheter" samtsom

statlig börägokvarbli ifastigheter bedömsefter den första etappensom
ingå i denna kartläggning.

donationsurkundervillkoren iKartläggningen omfatta bl.a.skall etc.
hursamt

fastigheten finansierats,i alla delar har-
förvaltningen disponeras,eventuellt överskott frånett-

i fastigheten finansieras,investeringar-
för hyresprissättning fastställs.grunderna m.m.-

fastställdariksdagentillsammans med deKartläggningen bör av
utgångspunktfastighetsförvaltningen tjänariktlinjerna statligaför den som

förförvaltningsformerlämpliga framtidaför förslag till ägandeett samt
vilkainnehålla analysförslaget börfastigheterna. Redovisningen avenav



förvaltningenförför skapa tydliga gränserfinnsförutsättningar attsom
donationsvillkoruppställdadärmed säkerställafastigheter ochdessa attav

fastighets-organisation föreffektivsamtidigtuppfylls som enm.m.
för målsättningen uppnåInomförvaltningen eftersträvas. att enramen

vid vissa lärosätensjälvfallet denfastighetsförvaltning kaneffektiv
i enlighet med statsmakternasfastighetsförvaltningen bibehållas,bedrivna

in behovetvärderai sammanhang ävenUtredaren bör dettauttalanden.
värde och hur dessakulturhistorisktskydd för fastigheter med stortav

förvaltning.inom för statligtillvärden bäst tas ramen envara
förslagets ekonomiskaredovisa analysUtredaren skall även aven

jämfört med dagenseffekter utgångspunkten bördär uppnåatt envara
lösning förfinansiellt berördasituation, möjligt, neutrallångtså parter.

målsättningarlämpligt för dessa kandet kunna uppnåOm bedöms att
statliga förvaltare inom förbyggnad olikamark ocht.ex. ramen enges

registerfastighet.
kommittéeriaktta direktiven till samtliga utredare ochUtredaren skall

redovisningoffentliga åtaganden dir. och1994:23prövaatt om avom
regionalpolitiska dirkonsekvenser 1992:50.

Uppdraget i sin första del redovisas den juni 1995 ochskall 1senast
slutredovisas december 1995.före utgången av

Finansdepartementet
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