
 

 

 

 

SAMMANFATTNING 

 

Frågor om statsstöd och stöd i strid mot kommunallagen 

 ÖFAB ska överlåta fastigheterna till marknadspris, annars riskerar överlåtelsen att 

utgöra ett otillåtet statsstöd i strid mot EU:s regler eller ett otillåtet stöd till enskild 

näringsidkare i strid mot kommunallagen.  

 ÖFAB kan säkerställa att fastigheterna överlåts till marknadspris på två sätt: genom 

att konkurrensutsätta överlåtelsen av fastigheterna eller genom att överlåta 

fastigheterna till ett pris som fastställs genom en eller flera oberoende värderingar.  

 En konkurrensutsättning av överlåtelsen innebär per automatik att överlåtelsen sker 

till marknadspris och därmed inte innefattar ett statsstöd. Det alternativet är därför att 

föredra enligt de statsstödsrättsliga reglerna. 

 Det är emellertid tillåtet att tillämpa en oberoende expertvärdering. Om ÖFAB 

bedömer att det finns särskilda skäl för att ingå avtal med Hemsö utan 

konkurrensutsättning, exempelvis Hemsös inriktning mot samhällsfastigheter, kan 

det alternativet därför tillämpas. En oberoende värdering innehåller dock en 

osäkerhet om det korrekta marknadsvärdet och därmed en högre risk för 

överklagande eller sanktioner, än vad en konkurrensutsättning innebär.  

 Om ny-, om- eller tillbyggnad ska genomföras på fastigheterna i anslutning till 

överlåtelsen och kommunen kan komma att ha ett bestämmande inflytande över 

byggnationen kan lagen (2007:1091) om offentlig upphandling (LOU) vara tillämplig 

på överlåtelsen. Det finns då skäl att överväga om ett ovillkorligt anbudsförfarande 

av överlåtelsen och byggentreprenaden ska ske med tillämpning av de 

annonseringsregler som gäller enligt LOU.  

Avsiktsförklaringen och frågor om skatt 

 ÖFAB bör göra en noggrann simulering av de olika transaktionsalternativen – det vill 

säga paketering eller överlåtelse av fastigheterna direkt – och låta denna simulering 

utgöra en bas för de fortsatta förhandlingarna med Hemsö, eller en annan potentiell 

köpare.  

 Om fastighetsöverlåtelsen sker genom så kallad paketering bör överlåtelsen av 

fastigheterna till ÖFAB:s nybildade dotterföretag ske till ett pris som motsvarar 

fastigheternas skattemässiga restvärde. Då undviks en realisering av den latenta 

skattpliktiga vinst som i dag finns i ÖFAB, eftersom fastigheternas marknadsvärde 

sannolikt är betydligt högre än det skattemässiga restvärdet. 

 ÖFAB bör överväga att se över avsiktsförklaringen och låta delar av den bli föremål 

för fortsatt förhandling med Hemsö, eller en annan potentiell köpare. Bland annat bör 

förhandlingarna avse hur kostnaden för den latenta skatten ska fördelas.  
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                                                   PM  

Till: Hans Andreasson, Öckerö Fastighets AB 

Från: Advokaterna Helena Rosén Andersson och Johan Myrén samt biträdande 

juristen Hanna Lundqvist 

Datum: den 7 november 2016 

Ang: Vissa legala aspekter rörande överlåtelse av fastigheter 

 

1 UPPDRAG OCH BAKGRUND 

Öckerö Fastighets AB (ÖFAB) och Öckerö Bostads AB (ÖBAB) äger och 

förvaltar lokaler som hyrs ut till Öckerö kommun, bostäder, kommersiella lokaler 

och stadsnät för fiber. ÖFAB och ÖBAB överväger att avyttra ett antal av de 

fastigheter som hyrs av kommunen till en extern fastighetsägare. Det rör sig 

inledningsvis av sju fastigheter som kommer att avyttras. De verksamheter som 

bedrivs på fastigheterna är låg-, mellan- och högstadieskola, förskola, matsal till 

låg- och mellanstadieskola och äldrevård, med både service- och vårddel och 

boendedel. Gemensamt för fastigheterna är att de är i behov av upprustning 

som kräver vissa investeringar. ÖFAB och ÖBAB har i dagsläget inte den 

soliditet som krävs för att genomföra nödvändiga investeringar.  

I denna promemoria kommer vi endast att använda begreppet ÖFAB för att 

beteckna fastighetsägaren, men därmed avses även ÖBAB i relevanta delar. 

ÖFAB har sedan våren 2016 fört diskussioner med Hemsö Fastighets AB 

(Hemsö) om en överlåtelse av fastigheterna till Hemsö. ÖFAB och Hemsö har 

tagit fram ett utkast till avsiktsförklaring om överlåtelsen. ÖFAB har ännu inte 

beslutat att underteckna avsiktsförklaringen. Före ett beslut om överlåtelse 

avser ÖFAB att inhämta kommunfullmäktiges ställningstagande till beslutet 

eftersom det bedöms vara av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt. 

Mot ovanstående bakgrund har ÖFAB gett Advokatfirman Lindahl i uppdrag att 

utreda hur bolaget ska agera för att genomföra överlåtelsen av fastigheterna i 

enlighet med reglerna om statsstöd i fördraget om Europeiska unionens 

funktionssätt (FEUF) och kommunallagen (1991:900). ÖFAB har också gett 

Lindahl i uppdrag att kommentera utkastet till avsiktsförklaring och ge inledande 

och översiktliga skatterättsliga kommentarer på transaktionsstrukturen. 
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2 SAMMANFATTANDE BEDÖMNING 

Frågor om statsstöd och stöd i strid mot kommunallagen 

2.1 ÖFAB ska överlåta fastigheterna till marknadspris, annars riskerar överlåtelsen 

av dem att utgöra ett otillåtet statsstöd i strid mot EU:s regler därom. Det kan 

annars också utgöra ett otillåtet stöd till enskild näringsidkare i strid mot 

kommunallagen.  

2.2 ÖFAB kan säkerställa att fastigheterna överlåts till marknadspris på två sätt: 

genom att tillämpa ett villkorslöst anbudsförfarande, dvs. konkurrensutsätta 

överlåtelsen av fastigheterna, eller överlåta fastigheterna till ett pris som är 

marknadsmässigt enligt en oberoende värdering, eller helst två oberoende 

värderingar.  

2.3 En konkurrensutsättning av överlåtelsen genom ett sådant villkorslöst anbuds-

förfarande som följer av statsstödsreglerna säkerställer ÖFAB per definition att 

överlåtelsen sker till marknadsvärde. Ett sådant förfarande innebär per 

automatik att överlåtelsen inte innefattar ett statsstöd. Det alternativet är därför 

att föredra. 

2.4 Det är emellertid också statsstödsrättsligt tillåtet att som ett alternativ tillämpa 

en oberoende expertvärdering, i vart fall om inte någon annan spekulant än 

Hemsö erbjuder ett högre pris än vad som framgår av värderingen. En 

oberoende värdering innehåller dock en osäkerhet om det korrekta marknads-

värdet eftersom det alltid i efterhand kan ifrågasättas om värderingen korrekt 

speglar marknadsvärdet. Det gäller även om två eller flera värderingar 

genomförs. Förfarandet innebär därmed en högre risk för att överlåtelsen 

ifrågasätts av en eller flera konkurrenter till Hemsö eller av kommuninvånare 

eller fastighetsägare som har rätt att begära laglighetsprövning av fullmäktige i 

Öckerö kommuns eventuella beslut att godkänna överlåtelsen.  

2.5 Om kommunfullmäktiges beslut i frågan om överlåtelsen överklagas till 

förvaltningsdomstol kan domstolen – om den anser att överlåtelsen utgör ett 

statsstöd i strid mot FEUF eller strider mot kommunallagen – upphäva 

kommunfullmäktiges beslut. Överlåtelserna av fastigheterna kan också bli 

föremål för utredning av Europeiska kommissionen (kommissionen), som kan 

besluta att ÖFAB har utgett ett otillåtet statsstöd. Vidare kan en konkurrent till 

Hemsö väcka talan vid svensk domstol på statsstödsrättslig grund. Om 

överlåtelsen utgör ett otillåtet statsstöd har ÖFAB en skyldighet att kräva 

tillbaka stödet från Hemsö.   

2.6 Mot den bakgrunden, och eftersom det får antas finnas en fungerande marknad 

med fler potentiella anbudsgivare, och det inte heller finns några generella skäl 

som medför att överlåtelsen bör ske till en viss köpare, är det vår 

rekommendation att ÖFAB – för att möjligen undvika överklaganden och 

utredningar om otillåtet stöd – bör välja att konkurrensutsätta överlåtelsen 

genom ett ovillkorligt anbudsförfarande.  

2.7 ÖFAB kan ändå bedöma att det finns särskilda skäl för att ingå avtal med 

Hemsö utan konkurrensutsättning, exempelvis Hemsös inriktning mot samhälls-

fastigheter och den långsiktighet och hållbarhet som den erfarenheten innebär. 

Vi rekommenderar i det fallet att ÖFAB genomför i vart fall två oberoende 
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expertvärderingar av fastigheternas marknadsvärde. Detta i syfte att bättre 

säkerställa att överlåtelsen till Hemsö sker till marknadsvärdet. 

2.8 Vi anmärker att de entreprenadarbeten som kan komma att ingå i en ny-, om- 

eller tillbyggnad på de överlåtna fastigheterna kan vara upphandlingspliktiga av 

Öckerö kommun, som fortsatt lokalhyresgäst, enligt vad vi har redovisat i vår 

promemoria av den 10 juni 2016. Om ny-, om- eller tillbyggnad planeras 

genomföras på fastigheterna i anslutning till överlåtelsen av fastigheterna och 

kommunen kan komma att ha ett bestämmande inflytande över byggnationen 

finns det skäl att överväga om ett ovillkorligt anbudsförfarande av överlåtelsen 

ska ske tillsammans med kommunen och med tillämpning av de 

annonseringsregler som gäller enligt lagen (2007:1091) om offentlig 

upphandling och inkludera sådan ny-, om- eller tillbyggnad. 

2.9 Vi anmärker vidare att ÖFAB:s eventuella överlåtelse av fastigheterna till 

skattemässigt restvärde till ett dotterföretag (se p. 2.10 om paketering) normalt 

inte utgör ett statsstöd, även om försäljningspriset då understiger marknads-

värdet. En sådan transaktion anses nämligen marknadsmässig, bland annat av 

det skälet att dotterföretagets aktier ökar med ett värde som motsvarar 

fastigheterna.  

Avsiktsförklaringen och frågor om skatt 

2.10 ÖFAB planerar att genomföra fastighetsöverlåtelsen genom så kallad 

paketering. Överlåtelsen av fastigheterna till ÖFAB:s nybildade dotterföretag 

kan typiskt sett ske till ett pris som motsvarar fastigheternas skattemässiga 

restvärde. Då undviks en realisering av den latenta skattpliktiga vinst som i dag 

finns i ÖFAB, eftersom fastigheternas marknadsvärde sannolikt är betydligt 

högre än det skattemässiga restvärdet. 

2.11 ÖFAB bör överväga att se över avsiktsförklaringen och låta delar av den bli 

föremål för fortsatt förhandling med Hemsö, eller en annan potentiell köpare. 

Bland annat bör förhandlingarna avse hur kostnaden för den latenta skatten 

ska fördelas.  

2.12 ÖFAB bör göra en noggrann simulering av de olika transaktionsalternativen – 

det vill säga paketering eller överlåtelse av fastigheterna direkt – och låta denna 

simulering utgöra en bas för de fortsatta förhandlingarna med Hemsö, eller en 

annan potentiell köpare.  

2.13 Vi listar i avsnitt 4.2 ett antal kommentarer till avsiktsförklaringen. 
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3 STATSSTÖDSRÄTTSLIGA OCH KOMMUNALRÄTTSLIGA ASPEKTER 

3.1 Statsstöd 

3.1.1 Innebörden av statsstöd 

Statsstöd är ett stöd som stat, kommun eller landsting ger till en verksamhet 

som bedrivs på en marknad. För att en åtgärd ska utgöra statsstöd ska den 

enligt artikel 107.1 i FEUF:  

(i) komma från offentliga medel,  

(ii) ge en ekonomisk fördel,  

(iii) vara selektivt genom att vissa företag eller viss produktion får den 

ekonomiska fördelen och  

(iv) påverka handeln och konkurrensen inom EU. 

En ekonomisk fördel behöver inte bestå av ett direkt ekonomiskt bidrag från en 

offentlig aktör utan kan även vara ett indirekt bidrag, till exempel genom 

överlåtelse till ett inte marknadsmässigt pris. 

Om det är fråga om ett statsstöd och det inte har förhandsanmälts till 

kommissionen för godkännande är stödet otillåtet i sig. Det gäller även om det 

senare kommer att godkännas av kommissionen. 

I de aktuella fastighetsöverlåtelserna ges det eventuella stödet från ÖFAB – ett 

kommunalägt bolag – till Hemsö. Därmed uppfyller stödet kriterierna i 

punkterna (i) och (iii). Ekonomiska fördelar som uppfyller kriterierna i punkterna 

(i) och (iii) presumeras i praktiken påverka handel och konkurrens enligt 

punkten (iv). Den avgörande frågan i den aktuella situationen är därför om 

fastighetsöverlåtelserna utgör en ekonomisk fördel enligt punkt (ii). 

Vi bortser i det följande från de regler om gruppundantag och de minimis som 

kan vara tillämpliga i särskilda fall. Vi bedömer att de inte är tillämpliga här.  

3.1.2 Ekonomisk fördel  

En ekonomisk fördel föreligger om Hemsö får en fördel som bolaget inte skulle 

ha fått i sin normala verksamhet, under normala marknadsvillkor och utan 

ÖFAB:s offentliga ingripande, se exempelvis EU-domstolens dom i mål C-39/94 

SFEI m.fl., p. 60.  

Utgångspunkten är att fastighetsöverlåtelserna inte utgör något statsstöd om 

överlåtelserna sker till marknadsmässiga villkor. Det finns enligt 

Kommissionens meddelande om inslag av stöd vid statliga myndigheters 

försäljning av mark och byggnader (97/C 209/03) två alternativa förfaranden 

som ÖFAB kan använda för att säkerställa att en överlåtelse av en fastighet 

sker till marknadsvärdet och därmed inte utgör ett otillåtet statsstöd:  

(i) ett villkorslöst anbudsförfarande, eller  

(ii) en oberoende expertvärdering. 

En överlåtelse av mark och byggnader efter ett vederbörligen offentliggjort, 

öppet och villkorslöst anbudsförfarande (av auktionstyp), där det bästa eller det 

enda anbudet antas, utgör per definition en överlåtelse till marknadspris och 

innefattar följaktligen inte statsstöd. Om en offentlig myndighet avser att inte 

använda sig av ett sådant villkorslöst anbudsförfarande föreskrivs i 
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meddelandet att en oberoende värdering bör genomföras av en eller flera 

oberoende värderingsmän före förhandlingarna om överlåtelsen för att fastställa 

marknadsvärdet på grundval av allmänt accepterade marknadsindikatorer och 

värderingsstandarder.  

De båda åtgärderna för att undvika att statsstöd utges är visserligen alternativa 

till varandra. Som framgår av redovisningen är ett villkorslöst anbudsförfarande 

emellertid ett förfarande som per definition innebär att överlåtelsen inte 

innefattar ett statsstöd. Alternativet oberoende värdering innehåller en större 

osäkerhet eftersom det kan ifrågasättas om värderingen utvisar ett korrekt 

marknadsvärde. En tidigare värdering förlorar också sin betydelse om en 

offentlig myndighet väljer att tillämpa ett villkorslöst anbudsförfarande. Ett 

verkligt bud lämnat i konkurrens anses alltså bättre motsvara marknadsvärdet 

än en värdering.   

Kommissionen har också i beslut i enskilda statsstödsärenden utgått från att 

överlåtelsen kan ske genom antingen ett villkorslöst anbudsförfarande eller en 

oberoende expertvärdering, se exempelvis Kommissionens beslut av den 

8 februari 2012 om det statliga stöd SA.28809 (C 29/10) som Sverige har 

genomfört till förmån för Hammar Nordic Plugg AB. I det beslutet anger 

kommissionen att en överlåtelse av en fastighet till ett pris som understiger 

marknadsvärdet utgör en fördel för köparen. Kommissionen anger också att 

förekomsten av ett statligt stöd till förmån för köparen automatiskt utesluts när 

överlåtelsen sker genom ett villkorslöst anbudsförfarande. Eftersom den 

aktuella överlåtelsen varken hade skett genom ett villkorslöst anbudsförfarande 

eller efter en oberoende expertvärdering, hade överlåtelsen inneburit en 

ekonomisk fördel för köparen. 

3.1.2.1 Villkorslöst anbudsförfarande 

Om ÖFAB väljer detta förfarande bör överlåtelsen exempelvis offentliggöras i 

tidningar, via fastighetsmäklare och på kommunens hemsida så att annonsen 

når en bred krets med potentiella köpare.  

Vi anmärker att de entreprenadarbeten som kan komma att ingå i en ny-, om- 

eller tillbyggnad på de överlåtna fastigheterna kan vara upphandlingspliktiga av 

Öckerö kommun, som fortsatt lokalhyresgäst, enligt vad vi har redovisat i vår 

promemoria av den 10 juni 2016. Om ny-, om- eller tillbyggnad planeras 

genomföras på fastigheterna i anslutning till överlåtelsen av fastigheterna och 

kommunen kan komma att ha ett bestämmande inflytande över byggnationen 

finns det skäl att överväga om ett ovillkorligt anbudsförfarande av överlåtelsen 

ska ske tillsammans med kommunen, med tillämpning av de annonserings-

regler som gäller enligt lagen (2007:1091) om offentlig upphandling och 

inkludera sådan ny-, om- eller tillbyggnad av fastigheterna. 

För att förfarandet ska vara villkorslöst krävs att alla potentiella köpare, oavsett 

om de är företag eller privatpersoner och oberoende av vilken typ av 

verksamhet företaget eller privatpersonen bedriver, har rätt att förvärva 

fastigheten. ÖFAB får emellertid göra inskränkningar för att förhindra 

olägenheter för allmänheten, för att skydda miljön eller för att undvika rena 

spekulationsanbud. 

ÖFAB kan också koppla särskilda förpliktelser till överlåtelsen för att tillvarata 

samhällsintresset. Det gäller förutsatt att alla tänkbara köpare är skyldiga och i 
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princip i stånd att uppfylla dem. En sådan särskild förpliktelse skulle exempelvis 

kunna vara att kommunen ska få fortsätta hyra lokalerna för en fortsatt drift av 

skolverksamhet och äldrevård. 

3.1.2.2 Oberoende expertvärdering 

Vid en oberoende expertvärdering bör ÖFAB låta en eller flera oberoende 

fastighetsvärderare värdera fastigheterna för att fastställa marknadsvärdet. En 

lämplig fastighetsvärderare är till exempel är auktoriserad fastighetsvärderare 

eller någon som på annat sätt har erfarenhet och kompetens i frågan om 

värdering av mark och byggnader, såsom en fastighetsmäklare. ÖFAB 

kommer, enligt uppgift, låta NAI Svefa genomföra värderingen om detta 

alternativ väljs, vilket bör uppfylla kravet på en oberoende fastighetsvärderare. 

ÖFAB bör emellertid, om detta alternativ väljs, överväga att låta ytterligare en 

oberoende fastighetsvärderare värdera fastigheterna för att säkerställa det 

korrekta marknadsvärdet. 

Med marknadsvärde förstås det pris som mark och byggnader på värderings-

dagen skulle betinga vid en privat överlåtelse mellan en villig säljare och en 

oberoende köpare, under antagandet av att egendomen offentligt utbjuds till 

salu, att marknadsförhållandena möjliggör överlåtelse i normal ordning och att 

det med beaktande av egendomens art står en skälig tidsrymd till förfogande 

för förhandling av köpet. 

Det marknadspris som fastighetsvärderaren fastställer är det lägsta pris som 

ÖFAB kan överlåta fastigheten till, utan att överlåtelsen riskerar att betraktas 

som ett otillåtet statsstöd. Som framgår nedan bör ÖFAB emellertid överlåta 

fastigheterna till ett högre pris än vad som framgår av värderingen om någon 

spekulant lämnar ett högre bud. 

3.2 Kommunallagens förbud mot stöd 

Även av 2 kap. 8 § kommunallagen följer ett förbud mot individuellt inriktat stöd 

till enskild näringsidkare. Kommunallagen gäller för Öckerö kommun. Det 

framgår inte helt tydligt av ÖFAB:s bolagsordning att den principen också ska 

tillämpas av ÖFAB. ÖFAB ska dock enligt bolagsordningen bedriva 

verksamheten enligt affärsmässiga grunder. Den är därför förstås viktigt att 

ÖFAB inte vidtar en åtgärd som riskerar att strida mot 2 kap. 8 § 

kommunallagen eftersom det inte kan anses vara affärsmässigt grundat. Det 

gäller särskilt vid ett beslut som är av principiell beskaffenhet eller annars av 

större vikt och som kommunen har att respektera när den ska pröva ÖFAB:s 

beslut om överlåtelse.  

Vi redovisar i det följande några rättsfall som rört principen om förbud mot 

individuellt inriktat stöd.  

I RÅ 2010 ref. 119 prövade Högsta förvaltningsdomstolen Karlskoga kommuns 

överlåtelse av en fastighet. Kommunen hade varken genomfört någon 

oberoende värdering eller något öppet anbudsförfarande. Av utredningen i 

målet framgick att ett annat bolag än köparen hade lämnat ett högre bud på 

fastigheten, men att kommunen trots det hade valt att sälja till köparen. Högsta 

förvaltningsdomstolen konstaterade att särskilt det konkurrerande budet och 

avsaknaden av oberoende värdering innebar att överlåtelsen innebar ett 

individuellt riktat stöd till köparen. Det framgår inte av domen vad utfallet hade 
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blivit om kommunen hade genomfört en oberoende värdering som visade att 

köparens offererade pris utgjorde marknadspris.  

I Kammarrätten i Jönköping, mål 2494-07, ansåg domstolen att en kommuns 

tillskott till ett delägt aktiebolag – som möjliggjorde etablering av ett antal butiker 

i kommunen – utgjorde ett otillåtet stöd eftersom tillskottet indirekt genererade 

hyresintäkter till den privata delägaren i aktiebolaget. Kammarrätten ansåg 

alltså att följdeffekterna av tillskottet, det vill säga framtida inkomster för den 

privata delägaren, utgjorde ett individuellt inriktat stöd till en enskild 

näringsidkare. 

Kammarrätten i Sundsvall prövade i mål 1715-06 om Åre kommuns överlåtelse 

av en fastighet till Konsum Jämtland utgjorde ett individuellt riktat stöd till en 

enskild näringsidkare och ett otillåtet statsstöd. Kammarrätten konstaterade att 

överlåtelsen hade skett till ett pris som väsentligt understeg marknadspriset och 

att en annan spekulant på fastigheten – Lidl – hade varit beredd att betala ett 

högre pris. Kammarrätten fäste inte någon vikt vid att kommunen i 

kammarrätten hade anfört att det fanns ett värderingsunderlag för 

köpeskillingen från Ernst & Young Real Estate. Överlåtelsen utgjorde, enligt 

kammarrätten, ett individuellt inriktat stöd till en enskild näringsidkare. I frågan 

om statsstöd hänvisade kammarrätten till ett beslut fattat av kommissionen, av 

vilket det framgick att den aktuella överlåtelsen enligt kommissionen utgjorde 

statsstöd. Kommissionen, som också prövade Åre kommuns överlåtelse, ansåg 

alltså att överlåtelsen utgjorde statsstöd.1 Kommissionen grundade den 

slutsatsen bland annat på att Lidls bud ansågs vara ett bättre mått på 

marknadspriset än den värdering som kommunen hade genomfört. Om 

kommunen hade använt ett anbudsförfarande hade ju priset minst uppgått till 

det högre bud som Lidl lämnade. Kommissionen ansåg att en oberoende 

värdering endast är det näst bästa sättet att fastställa marknadsvärdet på en 

fastighet och så snart det finns ett verkligt bud bör i stället det budet anses 

motsvara marknadsvärdet. Sverige överklagade emellertid kommissionens 

beslut till Tribunalen, som kom till motsatt slutsats, se mål T-244/08. Tribunalen 

konstaterar att överlåtelsen av den aktuella fastigheten hade ett samband med 

övriga fastighetsöverlåtelser i Åre centrum och att kommunens detaljplan inte 

hade kunnat genomföras om Lidl hade köpt fastigheten. Lidls högre bud var 

därför inte jämförbart med Konsum Jämtlands lägre bud och det utgjorde inte 

något statsstöd att kommunen accepterade det lägre budet. 

3.3 Ny princip om konkurrensneutralitet 

Utredningen om en kommunallag för framtiden föreslår i betänkandet En 

kommunallag för framtiden (SOU 2015:24) att en målsättningsstadga om 

konkurrensneutralitet ska införas i en ny kommunallag. Enligt den föreslagna 

målsättningsstadgan ska kommuner, när de agerar på en marknad, verka för 

att uppträda konkurrensneutralt. För att utreda vad som är konkurrensneutralt 

agerande bör den offentliga verksamheten prövas mot den marknadsmässige 

investerarens princip, det vill säga ett övervägande ska göras om en 

                                                

 

1
 Kommissionens beslut av den 30 januari 2008 om det statliga stöd C 35/06 (f.d. NN 37/06) som Sverige har genomfört 

till förmån för Konsum Jämtland ekonomisk förening. 
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konkurrerande privat aktör skulle ha gjort likadant eller fått samma fördelar som 

den offentliga. Om svaret på den frågan är jakande bör den kommunala 

verksamheten anses vara konkurrensneutral. 

Förslaget till målsättningsstadga om konkurrensneutralitet gäller visserligen inte 

enligt nuvarande kommunallag men förslaget visar på det ökade behov för 

kommuner och kommunala företag att proaktivt verka för konkurrens och 

säkerställa konkurrensneutralitet för att undvika att agera i strid mot regler om 

konkurrens och statsstöd.  

3.4 Val av förfarande 

Det finns skäl att överväga följande i frågan om ÖFAB bör tillämpa ett 

villkorslöst anbudsförfarande genom att konkurrensutsätta överlåtelsen eller en 

oberoende expertvärdering. 

3.4.1 Skäl för att konkurrensutsätta överlåtelsen 

Som redovisats ovan innebär konkurrensutsättning genom ett villkorslöst 

anbudsförfarande i sig att överlåtelsen sker till marknadspris. Det är då inte 

fråga om något statsstöd. Det förhållandet att konkurrensutsättning fungerar 

som en garanti för att statsstöd inte utges talar starkt för att överlåtelsen ska 

konkurrensutsättas. Det finns också en fungerande marknad, även om de 

fastighetsförvaltande bolag som kan vara intresserade av att lämna anbud kan 

ha en varierande inriktning mot sådana så kallade samhällsfastigheter som de 

aktuella fastigheterna utgör. Det ligger i ÖFAB:s och kommunens intresse att 

aktivt verka för konkurrensneutralitet genom att konkurrensutsätta överlåtelsen. 

Eftersom kommunen avser hyra lokalerna på fastigheterna även efter 

överlåtelsen finns det också en risk för att överlåtelsen anses utgöra ett otillåtet 

statsstöd, och möjligen också ett individuellt inriktat stöd i strid mot 

kommunallagen och de skyldigheter som gäller för ÖFAB enligt företagets 

bolagsordning, även om ÖFAB genomför en oberoende expertvärdering. 

Hemsö har ju nämligen, beroende av hur hyresavtalen utformas, intäkter från 

hyran tryggade. I Kammarrätten i Jönköping, mål 2494-07, som redovisas ovan, 

ansågs följdeffekterna av kommunens tillskott till ett delägt aktiebolag, det vill 

säga framtida inkomster för den privata delägaren, utgöra en otillbörlig fördel. 

Det nu redovisade talar också för att ÖFAB bör konkurrensutsätta överlåtelsen 

genom ett villkorslöst anbudsförfarande. 

3.4.2 Skäl för att inte konkurrensutsätta överlåtelsen 

Mot detta kan anföras att det inte finns någon absolut skyldighet att 

konkurrensutsätta överlåtelsen genom ett villkorslöst anbudsförfarande. Det 

räcker ju rent formellt enligt statsstödsreglerna med en oberoende värdering. 

Såväl kommissionens meddelande om inslag av stöd vid statliga myndigheters 

överlåtelse av mark och byggnader som viss rättspraxis utgår från att det är 

tillräckligt med en oberoende värdering, även om konkurrensutsättning bör 

väljas i första hand. Se exempelvis Kammarrätten i Göteborg, mål 2153-11. 

Dessutom har ÖFAB redan inlett kontakter med Hemsö och bolaget är inriktat 

mot förvaltning av sådana så kallade samhällsfastigheter som de aktuella 

fastigheterna utgör, vilket talar för en långsiktighet och hållbarhet i Hemsös 

ägande och förvaltande. Det kan därför finnas särskilda skäl att ingå avtal med 

Hemsö utan konkurrensutsättning och därmed framstå som en enklare åtgärd 
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att uppdra åt en eller helst två oberoende fastighetsvärderare att värdera 

marknadsvärdet för fastigheterna än att börja om med ett villkorslöst 

anbudsförfarande. 

Kommunen är enligt upphandlingslagstiftningen också fri att välja hyresvärd 

utan konkurrensutsättning. Det talar för att den omständigheten att Hemsö 

erhåller framtida hyresintäkter genom överlåtelsen inte medför en sådan 

skyldighet att konkurrensutsätta överlåtelsen som redovisats under 3.4.1. Som 

vi redovisat ovan och i vår promemoria av den 10 juni 2016 är hyresvärds-

åtagandet med nuvarande status i rättspraxis inte upphandlingspliktigt. Det kan 

däremot de byggentreprenadarbeten vara som utförs med anledning av en ny-, 

om- eller tillbyggnad av lokaler efter kommunens anvisningar. Upphandlings-

skyldigheten av entreprenadarbetena anses för närvarande kunna ske genom 

att det fastighetsförvaltande företaget genomför en offentlig upphandling av 

entreprenadarbetena tillsammans med och på uppdrag av den offentlige 

hyresgäst som har denna formella upphandlingsskyldighet.   

3.4.3 Konkurrensutsättning är att föredra framför en oberoende värdering 

Vi redovisar i det följande ett antal uttalanden som utgår från att konkurrens-

utsättning, dvs. ett villkorslöst anbudsförfarande, är att föredra framför en 

oberoende värdering. 

Konkurrensverket konstaterar i forskningsrapporten ”Skall vi singla slant? – Om 

försäljning av offentliga tillgångar” (2008) att det visserligen inte finns någon 

lagreglerad skyldighet för kommuner att konkurrensutsätta en överlåtelse av 

exempelvis fastigheter. Konkurrensverket konstaterar emellertid att det är klart 

önskvärt ur ett samhällsekonomiskt perspektiv att konkurrensutsättning sker vid 

exempelvis fastighetsöverlåtelser, bland annat eftersom en överlåtelse som 

vänder sig till hela marknaden är det enda möjligheten att säkerställa det 

faktiska marknadspriset. Konkurrensverkets utgångspunkt är att en konkurrens-

utsättning alltid maximerar samhällets välfärd. Konkurrensverkets resonemang 

förutsätter att det finns en fungerande marknad. 

Även om Tribunalen ändrade kommissionens beslut avseende Åre kommuns 

överlåtelse av en fastighet till Konsum Jämtland innehåller beslutet ett 

intressant resonemang. Kommissionens resonemang talar för att konkurrens-

utsättning är att föredra framför en oberoende expertvärdering, eftersom 

värderingen blir irrelevant och felaktig om det inkommer ett verkligt bud.   

Också den av regeringen tillsatta utredningen om en kommunallag för framtiden 

har tolkat kommissionens meddelande om inslag av stöd vid statliga myndig-

heters försäljning av mark och byggnader så att det önskvärda alternativet är 

att fastighetsöverlåtelser konkurrensutsätts genom ett villkorslöst anbuds-

förfarande. Därigenom sker per definition en överlåtelse till marknadspris, se 

ovan nämnda SOU 2015:24. Det är samma utredning som har föreslagit att det 

bör föras in en målsättningsstadga om konkurrensneutralitet i kommande 

kommunallag, vilken målsättningsstadga i sig talar för att ett anbudsförfarande 

är att föredra. 

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har i cirkulär 2007:8 Tillämpningen av 

EG-rättens statsstödsregler vid kommuners och landstings försäljning och köp 

av mark och byggnader gjort bedömningen att statsstöd inte ska anses ha 

utgått om en kommun genomför en överlåtelse av en fastighet med tillämpning 
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av någon av de två principerna i kommissionens meddelande, det vill säga 

villkorslöst anbudsförfarande eller oberoende expertvärdering. SKL anger 

emellertid att det enklaste av de två tillvägagångssätten är ett villkorslöst 

anbudsförfarande, dvs. konkurrensutsättning, eftersom ett sådant förfarande 

per automatik utesluter statsstöd. 

3.4.4 Vår bedömning 

Vår bedömning är, mot bakgrund av ovanstående redogörelse, att det finns 

flera vägande skäl för att ÖFAB bör konkurrensutsätta överlåtelsen genom ett 

villkorslöst anbudsförfarande, i syfte att undvika att överlåtelsen innefattar ett 

stöd till enskild. ÖFAB skulle, sannolikt, vid en konkurrensutsättning erhålla det 

högsta möjliga priset som marknaden kan erbjuda och fortfarande, genom 

försäljningsvillkor, säkerställa viktiga kvalitativa aspekter. 

Det är troligtvis mer tidseffektivt i det inledande skedet att genomföra över-

låtelsen baserad på en oberoende expertvärdering eftersom det är mer tids-

krävande att genomföra en konkurrensutsättning genom ett ovillkorligt anbuds-

förfarande. Det kan också, som framgår ovan, finnas särskilda skäl som talar 

för en överlåtelse till Hemsö, eftersom bolaget är inriktat på långsiktig 

förvaltning av just samhällsfastigheter. Vår bedömning är emellertid att det finns 

en större risk för att överlåtelsen ifrågasätts om ÖFAB beslutar att inte 

genomföra ett villkorslöst anbudsförfarande. ÖFAB kan dessutom ändå behöva 

inleda ett villkorslöst anbudsförfarande om det skulle inkomma ett bud som 

överstiger värderingen. Då kan det budet anses spegla ett marknadsvärde vid 

en konkurrensutsättning. Den sammanlagda tiden för överlåtelsen riskerar 

därför att bli längre om ÖFAB väljer en oberoende expertvärdering än om 

ÖFAB konkurrensutsätter överlåtelsen. Vidare kan en eventuell laglighets-

prövning i förvaltningsdomstol eller en utredning av kommissionen initieras. 

Kommissionens utredningar, se nedan, kan ta cirka tre år från inlämnat 

klagomål till beslut. En konkurrent till Hemsö har också möjlighet att initiera en 

talan på statsstödsrättslig grund mot ÖFAB.  

Mot denna bakgrund, och eftersom det får antas finnas en fungerande marknad 

med fler potentiella anbudsgivare i ett villkorslöst anbudsförfarande och det inte 

heller finns några särskilda skäl som gör att överlåtelsen bör ske just till Hemsö, 

är det vår rekommendation att ÖFAB väljer att konkurrensutsätta överlåtelsen 

genom ett ovillkorligt anbudsförfarande.   

4 SKATTERÄTTSLIGA ASPEKTER 

4.1 Transaktionsstrukturen 

Avsiktsförklaringen bygger på tanken att fastighetsöverlåtelsen genomförs 

genom en så kallad paketering, vilket i förvarande fall innebär att ÖFAB i ett 

första steg överlåter fastigheterna till ett eller flera dotterföretag.    

Överlåtelsen av fastigheterna till de nybildade dotterföretagen kan typiskt sett 

ske till ett pris som motsvarar fastigheternas skattemässiga restvärde. Det är 

just i detta led som vinsten med paketeringen uppstår. Frågan om till vilket 

värde fastigheterna kan överlåtas till ÖFAB:s nybildade dotterföretag behöver 

emellertid analyseras djupare, inte minst mot bakgrund av att statsstöds-

reglerna som huvudregel förutsätter att en överlåtelse ska ske till marknads-

värdet. Utgångspunkten bör emellertid vara att en åtgärd som ÖFAB bedömer 
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är motiverad och som gör att värdet på dotterföretagets aktier ökar med ett 

belopp som motsvarar det lämnade stödet är tillåten eftersom åtgärden inte 

utgör en ekonomisk fördel. Detta särskilt eftersom det generellt sett är vanligt 

med koncerninterna fastighetsöverlåtelser till skattemässigt restvärde inom det 

privata näringslivet. 

Eftersom fastigheternas marknadsvärde sannolikt är betydligt högre än det 

skattemässiga restvärdet så undviks en realisering av den latenta skattpliktiga 

vinst som i dag finns i ÖFAB. Även om en realisering av den latenta skatte-

pliktiga vinsten sannolikt kan undvikas ska det noteras att överlåtelserna mellan 

ÖFAB och dotterföretagen kommer att ge upphov till stämpelskatt. 

Dotterföretagen kommer efter överlåtelsen att vara legala ägare till 

fastigheterna. Aktierna i dotterföretagen är i sig överlåtbara. En sådan 

efterföljande aktieöverlåtelse är som utgångspunkt inte skattepliktig för ÖFAB. 

Hemsö skulle om rätt förutsättningar föreligger helt enkelt kunna förvärva 

aktierna i dotterföretagen och därigenom indirekt bli ägare till fastigheterna, 

utan att detta utlöser någon reavinstbeskattning för ÖFAB. 

Vår övergripande rekommendation gällande transaktionsstrukturen är att ÖFAB 

före ett eventuellt undertecknande av avsiktsförklaringen noggrant räknar på 

hur stora de latenta vinsterna är och därmed hur mycket bolagen skulle kunna 

vinna på en paketering. Detta bör sedan jämföras med vad bolagen skulle 

kunna få ut för fastigheterna om dessa i stället överlåts utan att först paketeras, 

jfr bland annat frågan om latent skatt nedan.  

Vi rekommenderar också att ÖFAB inhämtar ett samtycke från sin ägare till den 

föreslagna transaktionsstrukturen. Även om olika former av paketeringar är 

vanligt på fastighetstransaktionsmarknaden så bör det beaktas det kan finnas 

olika politiska uppfattningar om lämpligheten kring den aktuella transaktions-

strukturen. 

4.2 Avsiktsförklaringen 

Vi rekommenderar att ÖFAB, före det att en eventuell avsiktsförklaring ingås 

med Hemsö noggrant överväger hur transaktionsstrukturen ska se ut och under 

vilka kommersiella villkor som ÖFAB är beredda att sälja fastigheterna. 

Vi listar nedan ett antal kommentarer till avsiktsförklaringen. Numreringen följer 

avsiktsförklaringens numrering.  

Punkt 1.1  

Den ovan beskrivna transaktionsstrukturen återspeglas givetvis i formuleringen 

av köpeskillingen för aktierna. Vi noterar att Hemsö önskar bli kompenserat för 

det faktum att Hemsö köper aktier i stället för fastigheterna direkt. 

Kompensationen ska enligt förslaget bestå i ett avdrag på köpeskillingen 

hänförlig till så kallad ”uppskjuten” eller ”latent” skatt.  Den latenta skatten kan 

något förenklat beskrivas som 22 procent av skillnaden mellan fastigheternas 

marknadsvärde och dess skattemässiga restvärde eller annorlunda uttryckt den 

skatt som ägande företag hade fått betala om fastigheterna sålts direkt i stället 

för att paketeras. 

Det är vanligt att parter – i samband med fastighetsöverlåtelser genom företag 

– förhandlar om hur kostnaden för den latenta skatten ska fördelas. Nu 

föreslagen fördelning synes, om vi uppfattar den korrekt, bygga på att ÖFAB 
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ska kompensera Hemsö med en fjärdedel av den latenta skatten per 

tillträdesdagen genom ett avdrag på priset. 

Det är givetvis i allt väsentligt en kommersiell fråga om ÖFAB bör acceptera 

den fördelningen. Trots detta vill vi fästa er uppmärksamhet på att ÖFAB 

förutom del av den latenta skatten också ska stå hela den stämpelskatte-

kostnad som uppstår när fastigheterna paketeras, se punkt 1.3 i avsikts-

förklaringen. 

Vi rekommenderar därför att ÖFAB gör en noggrann simulering av de olika 

transaktionsalternativen – det vill säga paketering eller överlåtelse av 

fastigheterna direkt – och att denna simulering sedan utgör en bas för de 

fortsatta förhandlingarna. 

Punkt 1.4  

Den åtgärdslista som framgår av punkt 1.4 i avsiktsförklaringen är enligt vår 

bedömning alltför vag. Vår rekommendation är att varje punkt beskrivs 

utförligare. Vi menar att en mer utförlig åtgärdslista skapar en bättre tydlighet 

parterna emellan. Detta är ju särskilt viktigt mot bakgrund av att det är ÖFAB 

som ska bära kostnaderna för åtgärderna. 

Punkt 4  

Det är vår rekommendation att det är ÖFAB som säljare som ansvarar för att ta 

fram det första utkastet till överlåtelseavtal. 

Punkt 7.1  

Det är vår rekommendation att även ÖFAB tillförsäkrar sig rätten att överlåta 

avtalet till annat koncernföretag. 

 

_______________________ 


