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Kalmar Kommunbolag AB
Utdrag ur protokoll fört vid styrelsemöte den 19 september 2017

§ 68

Överlåtelse av fastigheten Kalmar Törneby 8:18 från Kalmar kommun till
Kalmar Öland Airport AB
Handlingar
Tjänsteskrivelse om överlåtelse av fastigheten Kalmar Törneby 8:18 från Kalmar
kommun till Kalmar Öland Airport AB.
Överläggning
Information lämnades om föreslag att efter genomförd fastighetsreglering överlåta
fastigheten Törneby 8:18 till Kalmar Öland Airport AB för kommunens bokförda
värde.
I och med ärendet om arrendeavtal för uppställning av solcellspark på del av
Barkestorp 3:1 uppmärksammades de ekonomiska och driftmässiga frågorna kring
investeringar i byggnad, mark och infrastrukturanläggningar vid Kalmar Flygplats.
Kalmar Kommunbolag AB och Projekt- och exploateringsenheten fick i uppdrag
att utreda förutsättningar för överlåtelse av mark och byggnader från Kalmar
kommun till Kalmar Öland Airport AB. Befintligt nyttjanderättsavtal är justerat och
omfattar enbart mark. Arrendeavgiften i avtalet är oförändrad, men däremot är
avtalstiden förlängd till 30 år med löpande förlängning i 5 års perioder. Avtalstiden
stämmer överens med Kalmar Öland Airports arrendeavtal för uppställning av
solcellspark på del av fastigheten Barkestorp 3:1.
När Luftfartsverket överlät verksamheten vid Kalmar Flygplats till Kalmar
kommun bildades bolaget Kalmar Öland Airport AB. Bolaget fick i uppdrag att
sköta driften av Kalmar flygplats. Ett avtal om driften av flygplatsen upprättades
mellan Kalmar kommun och Kalmar Öland Airport AB. I avtalet reglerades att
kommunen upplåter med nyttjanderätt till bolaget mark, byggnader och
infrastrukturanläggningar som finns inom området, men behåller ägarskapet till
fastigheterna.
Kalmar Öland Airport AB har svarat för samtliga investeringar, drift- och
underhållskostnader samt ansvar för att arrendeområdet med byggnader och
infrastrukturanläggningar är försäkrat till sitt fulla värde. All avkastning har tillfallit
Kalmar Öland Airport AB. I juridisk mening är det fastighetsägaren Kalmar
kommun och inte nyttjanderättshavaren Kalmar Öland Airport AB som är ägare till
det som bolaget utför/anskaffar genom ny-, till- eller ombyggnad på fastigheterna.
Regelverken kring investeringar i annans fastighet kan i ett längre perspektiv med
tex. byggnation av ny terminalbyggnad få stora konsekvenser för ekonomin i
Kalmar Öland Airport AB.
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Att överlåta fastigheten tydliggör och underlättar både huvudmannaskap och
administrationen samt möjliggör symmetri mellan bokföringsmässiga och
skattemässiga regler. Det är också viktigt att ägarskapet av anläggningen inte får
konsekvenser för Kalmar Öland Airports strikta ansvar mot Transportstyrelsen när
det gäller flygplatsområdet och flygsäkerhet.
Vidare har Lantmäterimyndigheten förrättat en fastighetsreglering berörande
fastigheterna Barkestorp 3:1, Eleverslösa 20:3 och Törneby 8:18 och kommer
registreras i fastighetsregistret tidigast den 27 september 2017. Fastighetsregleringens utgångspunkt har varit att få en bättre fastighetsförvaltning då alla byggnader
för flygplatsändamål hamnar inom samma fastighet. Fastigheterna är efter åtgärden
varaktigt lämpade för sina ändamål.
Kommunfullmäktige föreslås godkänna att efter genomförd fastighetsreglering
överlåta fastigheten Törneby 8:18 till Kalmar Öland Airport AB för kommunens
bokförda värde.
Beslut
Styrelsen ställer sig bakom förslag till beslut och lämnar ärendet vidare för
beredning i kommunstyrelsen.
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Kommunfullmäktige

Överlåtelse av fastigheten Kalmar Törneby 8:18 från
Kalmar kommun till Kalmar Öland Airport AB

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige föreslås godkänna att efter genomförd fastighetsreglering överlåta
fastigheten Törneby 8:18 till Kalmar Öland Airport AB för kommunens bokförda värde.

Bakgrund
I samband med att Luftfartsverket överlät verksamheten vid Kalmar Flygplats till Kalmar
kommun bildades bolaget Kalmar Öland Airport AB. Bolaget fick i uppdrag att sköta
driften av Kalmar flygplats. Ett avtal om driften av flygplatsen upprättades mellan Kalmar
kommun och Kalmar Öland Airport AB.
I avtalet reglerades att kommunen upplåter med nyttjanderätt till bolaget mark, byggnader
och infrastrukturanläggningar som finns inom området, men behåller ägarskapet till
fastigheterna. Upplåtelsen gäller tills vidare räknat fr.o.m. den l januari 2007 och upphör
med ett års ömsesidig uppsägningstid.
Vidare överlät kommunen till Kalmar Öland Airport AB maskiner, utrustning och andra
inventarier etc utan krav på ersättning. Ansvaret för befintliga arrendeavtal och alla övriga
till verksamheten hänförliga kund- och leverantörsavtal övertog Kalmar Öland Airport
AB.
Kalmar Öland Airport AB har svarat för samtliga investeringar, drift- och underhållskostnader samt ansvar för att arrendeområdet med byggnader och infrastrukturanläggningar är försäkrat till sitt fulla värde. All avkastning har tillfallit Kalmar Öland
Airport AB
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Uppdrag
Kalmar Kommunbolag AB och Projekt- och exploateringsenheten har fått i uppdrag att
ändra avtalstiden mellan Kalmar kommun och Kalmar Öland Airport AB till 30 år med
löpande förlängning i 5 års perioder alternativt utreda förutsättningar för överlåtelse av
mark och byggnader från Kalmar kommun till Kalmar Öland Airport AB. Uppdraget ska
redovisas till kommunfullmäktige.

Förutsättningar för överlåtelse av mark och byggnader från
Kalmar kommun till Kalmar Öland Airport AB.
Investeringar i annans fastighet
De investeringar som utförs på fastigheterna aktiveras i sin helhet hos Kalmar Öland
Airport AB. I juridisk mening är det fastighetsägaren (Kalmar kommun) och inte
nyttjanderättshavaren (Kalmar Öland Airport AB) som är ägare till det som bolaget
utför/anskaffar genom ny-, till- eller ombyggnad på fastigheterna. Därför har Skatteverket
bland annat specialregler kring avskrivningstider för investeringar i annans fastighet.
Eftersom nyttjanderättsavtalet inte är tidsbegränsat gäller i huvudsak bokföringsmässiga
regler beträffande avskrivningstider för de aktuella objekten, men skattemässigt är den
kortaste avskrivningstiden begränsad till maximalt 20 år. Med nuvarande regelverk för
redovisning (K3) måste fastigheter delas in i komponenter och behovet av att inte ha för
stora avvikelser med skattereglerna växer. I ett längre perspektiv med t ex. byggnation av
ny terminalbyggnad kan detta få stora konsekvenser för ekonomin i Kalmar Öland
Airport AB.
Sedan Kalmar Öland Airport blev ett kommunalt bolag (år 2007) har regionen/staten via
olika offentliga bidrag medverkat till ekonomiskt stöd för infrastruktursatsningar i
landningsbanan etc. samt ett statligt årligt driftbidrag som hanteras av Trafikverket.
Vidare har det funnits en överenskommelse med Landstinget gällande ersättning för de
kapitalkostnader som uppstår vid investeringar i infrastrukturen på flygplatsen. Dialog
förs nu för ett fortsatt samarbete. En förutsättning för dessa bidrag och stöd är att det är
Kalmar Öland Airport som gör investeringarna vilket också talar för att bolaget ska äga
byggnad, mark och infrastrukturanläggningar som hör till verksamheten.
Överlåtelse av fastighet
Effekterna av att överlåta fastigheten tydliggör och underlättar både huvudmannaskap
och administrationen samt möjliggör symmetri mellan bokföringsmässiga och skattemässiga regler.
Det är också viktigt att ägarskapet av anläggningen inte får konsekvenser för Kalmar
Öland Airports strikta ansvar mot Transportstyrelsen när det gäller flygplatsområdet och
flygsäkerhet.
Överlåtelsen av fastigheten föreslås ske till kommunens bokförda värde 1 krona samt
kostnaden för fastighetsbildning. Det huvudsakliga skälet är att det är Kalmar Öland
Airport AB som svarat för samtliga investeringar samt drift- och underhållskostnader dvs
alla värdehöjande åtgärder har bekostats av bolaget. Därför kan den värdering som
gjordes vid kommunens övertagande från Luftfartsverket anses vara vägledande vid
överlåtelse till Kalmar Öland Airport AB.
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Fastighetsreglering
Lantmäterimyndigheten har förrättat en fastighetsreglering berörande fastigheterna
Barkestorp 3:1, Eleverslösa 20:3 och Törneby 8:18 och kommer registreras i fastighetsregistret tidigast den 27 september 2017. Den totala arealen är 234.107 kvm.
Fastighetsregleringens utgångspunkt har varit att få en bättre fastighetsförvaltning då alla
byggnader för flygplatsändamål hamnar inom samma fastighet. Fastighetsbildningen utgör
ett steg i en successiv förbättring av fastighetsindelningen. En mer ändamålsenlig
indelning motverkas inte. Fastigheterna är efter åtgärden varaktigt lämpade för sina
ändamål.
Fastighetsbildningen sker inom ett område där detaljplan saknas. Den försvårar inte en
ändamålsenlig användning av området, orsakar ingen olämplig bebyggelse och motverkar
inte en lämplig planläggning av området. Kommunens översiktsplan redovisar inga
intressen som motverkas av fastighetsbildningen.
Nyttjanderättsavtal
Nyttjanderättsavtalet omfattar idag byggnader, mark och infrastrukturanläggningar som
finns inom området. Upplåtelsen gäller tills vidare räknat fr.o.m. den l januari 2007 och
upphör med ett års ömsesidig uppsägningstid.
I och med ärendet om arrendeavtal för uppställning av solcellspark på del av Barkestorp
3:1 uppmärksammades de ekonomiska och driftmässiga frågorna kring investeringar i
byggnad, mark och infrastrukturanläggningar vid Kalmar Flygplats. Befintligt
nyttjanderättsavtal är justerat och omfattar enbart mark. Arrendeavgiften i avtalet är
oförändrad, men däremot är avtalstiden förlängd till 30 år med löpande förlängning i 5 års
perioder. Avtalstiden stämmer överens med Kalmar Öland Airports arrendeavtal för
uppställning av solcellspark på del av fastigheten Barkestorp 3:1.
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Lantmäterimyndighetens underrättelse om beslut i ärende fastighetsreglering
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