Svensk författningssamling

SFS 2006:377

Förordning
om ändring i förordningen (1996:1190) om
överlåtelse av statens fasta egendom, m.m.;

Utkom från trycket
den 31 maj 2006

utfärdad den 18 maj 2006.
Regeringen föreskriver att 5, 6 och 8 §§ förordningen (1996:1190) om
överlåtelse av statens fasta egendom, m.m. skall ha följande lydelse.
5 §1 Följande fastighetsförvaltande myndigheter får besluta om försäljning
av fast egendom som de förvaltar inom eller utom landet om egendomens
värde inte överstiger de belopp som anges nedan.
1. Fortifikationsverket
Statens fastighetsverk
2. Vägverket
Luftfartsverket
Banverket
Naturvårdsverket
3. Sjöfartsverket
Skogsstyrelsen
Kammarkollegiet
Affärsverket svenska kraftnät
Sveriges lantbruksuniversitet

20 000 000 kr
20 000 000 kr
15 000 000 kr
15 000 000 kr
15 000 000 kr
15 000 000 kr
5 000 000 kr
5 000 000 kr
5 000 000 kr
5 000 000 kr
5 000 000 kr

6 § Andra fastighetsförvaltande myndigheter än de som nämns i 5 § får
uppdra åt Statens fastighetsverk att besluta om försäljning av fast egendom
som de förvaltar om egendomens värde inte överstiger 15 000 000 kr.
Även de myndigheter som nämns i 5 § 3 får uppdra åt Statens fastighetsverk att besluta om försäljning av fast egendom som de förvaltar om egendomens värde överstiger 5 000 000 kr men inte 15 000 000 kr.
8 § En fastighetsförvaltande myndighet får sälja fast egendom om egendomen inte alls eller endast i ringa utsträckning behövs i statens verksamhet
och om det inte finns särskilda skäl för att egendomen fortfarande skall ägas
av staten.
Hänsynen till kulturminnesvården, totalförsvaret, naturvården och det rörliga friluftslivet kan utgöra särskilda skäl för att en egendom fortfarande
skall ägas av staten.

1

Senaste lydelse 1998:1298.
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Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2006.
På regeringens vägnar
PÄR NUDER
Lilian Wiklund
(Finansdepartementet)
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Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00
Elanders Gotab, Stockholm 2006

