Förs. 1983/84: 18
Förslag
1983/84: 18
Riksdagens revisorers förslag angående användningen av avbeman·
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Till riksdoJ?en

Sammanfattning
Riksdagens revisorer har undersökt hur sjöfartsverket har förfarit med
mark och byggnader som blivit disponibla efter avbemanning av fyr- och
lotsplatser. Granskningen har visat att sjöfartsverket i stor utsträckning
har lycbts i sin striivan att skilja sig från förvaltningen av nämnda egen
dom. i första hand därigenom att egendomen har överförts till annan statlig
myndighet. Detta till trots kvarstår en icke obetydlig mängd egendom vid
avbemannade fyr- och lotsplatser i sjöfartsverkets �igo. Avvecklingen av
denna egendom tar enligt revisorernas uppfattning i många fnll alltför lång
tid i anspråk. Riksdagens revisorer föreslår att mark och byggnader som
blivit obehövliga efter avbcmanning av fyr- och lotsplatser förs över till
domiinverkets förvaltning. om inte annan statlig myndighet med behov av
egendomen efter kort remissförfarande förklarat sig beredd att inträd:� som
förvaltare.
Den frrtn sjöfartsverket till domänverket överförda egendomen bör en
ligt revi.,orerna vara jiimställd med annan egendom som domi.inverket
förvaltar. Detta innebär bl.a. att domänverket efter övertagemdet bör sälja
ut mark och byggnader som inte knn inrymmas under en effektiv fastig
hetsförvaltning. l den mån de principer som kronoholmsutredningen förc
slagit för försiiljning av mark och hyggmtdcr på kronohoJmar till privatper
soner liiggs fast. bör dessa i tilliimpliga delar kunna vara vägledande för
hela det fastighetsbestånd som domänverket knn komma att överta av
sjöfartsverket.
Ovanstående förslag och synpunkter grundar sig på granskningsrappor
ten Anviindningcn av avbemannade fyr- och lotsplatser ( 198:VR4:3) samt
över denna avgivna yttranden. En sammanfattning av rapporten och re
missutfallet Himnas i hil<lga till denna skrivelse.
Ett antal hostadshus vid avbemannade fyr- och lotsplatser hyr sjöfarts
verket i dag ut för fritidsiindamftl pi'1 för hyre�giisterna förm[mliga villkor.
Med anledning av ett förslag i granskningsmpporten om marknadsanpass
ning av hyrc.,siittningcn har sjöfartsverket meddelat att en översyn inletts
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inom verket. Målet är att nämnda marknad�anpas ning skall uppnås. Revi
o;orerna utgår från att en sådan anpassning kommer till

2

tånd.

Genomförd granskning
Bakgrunden till den företagna granskningen är att ett tort antal fyr- och

lotsplatser runt våra kuster har avbemannats. Syftet med granskningen har
varit att ta reda på vad som har hänt med dessa avbemannade platser.
Dessutom har. med anledning av kritik som riktats mot sjöfartsverket.
undero;ökts hur verket har agerat i samband med automatiseringen

:w

den

alltjämt bemannade fyrplatsen vid Kullen.
Gmn�kningen hilr visat bl.a. att ett femtiotal fyrplat�er har avbemannats
o;edan i början av 1960-talet medan antalet lotsplat.,er c;edan i mitten av
1930-talet mino;kat från ca 9.5 till ca JO jämte ca 15 lotspaso;ning.,o;tiillen.
Sjöfartwerket har. framgår det vidare. skilt "ig frrm förvaltningen av
nertalet anläggningar c;om blivit övernödiga i verkets primiira verksamhet.
Så har skett främ'it därigenom att egendomen förts över till annan myndig
het. t.ex. fortifikationsförvaltningen eller naturvftrdwerket. Emellertid
finno; fortfarande kvar mark. byggnader och annan egendom vid ett trettio
tal avbemannade fyr- och lotsplatser.
Avvecklingen av obehövliga anläggningar har. framgår av gran.,kningen.
ofta dragit ut nera 1\r i tiden. Ärendeberedningen har varit tidsödande såviil
inom sjöfartwerket som under den process då verket genom byggnadssty
relsens medverkan sökt utröna andra myndigheters intrc<;se för anliigg
ningarna.
Dc bostad�hus <;om blivit disponibla hyr o;jöfartwerket i många fall ut för
fritido;iindamål till verkets anställda eller andra. Uthyrningen sker dels i
verkets egen regi. dels också genom sjöfartwerkets fritido;niimnd. Gransk
ningen har vi.,at att tillämpade hyresvillkor är betydligt förmånligare iin dc
"om giiller för fritido;husuthyrning i allmänhet.
l gran<;kningo;raprorten läggo; fram två föro;lag. Det föro;ta foro;laget <;yftar
till att nedbringa tidsåtgången för avveckling av obehovliga anliiggningar. l
detta \yfte bör förvaltningen av <;;'tdana anliiggningar övergi't på domiinver
ket. om inte annan "tatlig myndighet efter kort remi<;o;fl\rfarandc förklarat
<;ig ha behov av egendomen och vara beredd att intriida "Om forvaltare.
Enligt det andra föro;laget bör sjöfartwerkct anpao;sa hyreo;o;:ittningen vid
uthyrning för fritid<;iindamål till förhl'tllandena ptr den örpna marknaden.
Förstniimnda förslag ligger i linje med v.-.d kronoholmsutredningen i sitt
sommaren 1983 framlagda betiinkande (Os Fi 19RJ: 12) förordade. niimligen
att domiinverket med en viii fungerande regional organisation och o;tor
erfarenhet av fac;tigheto;- och nyttjanderiittc;fri'rgor c;kall överta förvaltning
en av nertalet c;.k. kronoholmar.
Bctriin·ande Kullens fyrplatc; redogör<; i rarporten för c;jöf.-.rtwerkets

3

.Förs. 1983/84: 18

samarbctt: meJ ett privat foretag rörande bl.a. rätten till vi�ning av fyren
for allmiinheten och upplatel'e av vi:-,a bostad:>utrymmen till företaget.
Det kon'>tatcra:- att '>amarbetet har upphört. att bemanningen av fyrplatsen
numc:ra :>ko�:> av sjofart:>verket och SMHI och att Je påtalade problemen
Jårmed har undanrojt!..

3

Revisorernas överväganden
Vid gran�kningcn av hur :>jofartsverket förfarit m.:d mark. byggnader

och annan cgcndom �om blivit obchövlig för vaket cftt:r avbemanning av
fyr- och lut:>plabcr har gjort:> ctt antal iakttagd�er. Bl.a. har konstataals
att ,jofart:>vcrk.:t till :>tur del har lyckat:> i !>in

travan att befria sig fran

förvaltningen av namnJa cgenJom. fr[tm:>t gcnom att andra myndigheter
har overtagit cgendumcn. Troh dt:tta tinn�. vi,ar gran:>kningen. en icke
ubctyJiig mangd cgcmlom kvar i :>jofartwcrkcb iigo. Det ror :>ig om mark.
lot:>pa".ning�hu,. bo:>taJ,hu�. hamn:.H. bryggor m.m.
Vidar.: har i gran�kning:>rapport.:n vi,at:> att av,.:cklingt:n av obehövlig
.:gcnJom i manga fall Jragit ut lkra ar i tiJt:n. Detta forh:�llandt: har an�ctt:>
otillfr.:J,:-tallanJe. bl.a. m.:d hiin�yn till att .:gcnJorn.:n till följd av bri:>
tanJ..: unJ.:rhall �Ii b ncr och förlorar i v;irJc. l rappurten har Jarfor
förc:-lagib att domanv.:rk.:t :-kall öv.:rta furvallningen av egcndomt:n i
fdtga. om int.: annan myndighet t:ftcr kort rcmi:>�forfarande har förklarat
:-ig hcr.:JJ att intriida �om förvaltare.
Detta for:>lag bitnid:> av rcmi��in�tan,crna. Jv,. �aval av dc Jir..:kt berör
da rnynJigh.:tcrna �jofart:>vak.:t och Jomiinv.:rket �om av byggnmbstyrd
:><!n

u..: h

LO. Domitnverk.:t an�er att all aktu.:ll .:gcndom bör behandlas i ett

:>ammanhang och ovcrfora:- t:nligt gång�c rutiner for ovcrforing av fa�t
cgendom mcllan :>tatliga myndigheter. Dc:-:>utum fonu�attcr vcrk.:t att
t:gcnJomt:n från forvaltning:>synpunkt jam:>tall� mcJ ovrig t:gt:nJom :>Om
vcrkt:t forvaltar. ,alunJa :.ott gallande rutiner kan tillampa:> i fraga om t.ex.
nyttjanderitt�:>avtal. arr.:ndeavgiftcr och und.:rhall.
R.:vi:-orcrna for 'in dd an!>Cr att avvecklingen av ,jofart�verkct:> obe
hövliga anlaggmngar ofta Jrar ut alltför limgt i tiden. En foljJ harav blir att
underhalJet cftcr:-atb o..:h att anliiggningarna förlorar onodigt mycket i
varde. l likht:t m.:J r.:mi,:>in:-tan!>crna

at

re\ i,orcrna av Jcn uppfattningen

att dct i rapporten framlagda förslaget kan bidra till att unJanroja p:11alade
problem. Rcvi�orern:.t fore:-lar ,(tlede:> att mark. byggnader och andra
anl:iggningar

:>0111

blivit obt:hövlig<J cfta avb.:manning av fyr- och lots

platser för� liva till Jom:invcrkcb förvaltning. om intt: annan statlig myn
dighet m.:J behov av egendomen efter kort rt:mi-,!>förl'aranJe förklnrat �ig
ber.:dJ att intr[lda �om förvaltare.
For�lagct ligger i linje mt:J vad kronoholm:>utrcdning.:n i b.:tankandet
Kronoholmarn<J:> framtida Jt�po:-ition (D:- Fi I'J�3: l�) förc.,)agit bctritff:.tn

tt
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de de s.k. kronoholmarna. Samma skäl som där anförs för att domänverket
bör vara en lämplig förvaltningsmyndighet kan åberopas även här. Sålunda
har domänverket en fungerande regional organisation. Vidare har verket
stor erfarenhet av nyttjanderättsfrågor och andra fastighetsrättsliga spörs
mål. Bl.a. upplåter verket ca 4 000 fritidsbostäder och arrenderar ut ca

4 800 tomter för fritidsbebyggelse m.m.
Enligt domänverket är det realistiskt att räkna med att förvaltningskost
nader, fastighetsskatt m.m. i vissa fall blir av sådan storlek att förvaltmog
en inte kommer att lämna något överskott. Bl.a. av detta skäl förutsätter
domänverket att den från sjöfartsverket öve1iörda egendomen inte kring
gärdas med �ärskilda restriktioner som hindrar eller försvårar domänver
kets disposition över densamma.
Riksdagens revisorer vill instämma i domänverkets önskemål på denna
punkt och anser dessutom att domänverket bör avyttra sådana enheter i
den överförda egendomen som inte kan inrymmas i en effektiv fastighets
förvaltning.

l ovan nämnda betänkande av kronoholmsutredningen diskuteras under
vilka förub�illningar överlåtelse till enskilda av mark och byggnader på
kronoholmar skall kunna förekomma. Bl.a. anges som villkor för försälj
ning att fastighetsbildning kan ske, att inte statlig verksamhet hindrar detta
och inte kronoholmen ligger inom ett område som i den fysiska riksplane
ringen angell� vara av riksintresse för naturvården, kulturminnesvården
eller det rörliga friluftslivet. Antas de av kronoholmsutredningen förorda
de principerna bör dessa enligt revisorernas mening i tillämpliga delar
kunna vara viigledande för hela det fastighetsbestånd som domänverket
kan komma att överta av sjofartsverket.
E11 amal av de för sjöfart�verkets verksamhet obehövliga bostäderna vid
avbemannade fyr- och lotsplatser hyr verket ut för fritidsändamål till
an�tiillda ella f.d. anställda. Revisorerna vill för sin del inte ta ställning till
lämpligheten och omfa11ningen av denna uthyrningsverk�amhet, bl.a. där
for all �amlad kun�kap !>akna� om motsvarande förhållanden vid andra
�tatliga myndigheter. Dåremot anser revisorerna det olämpligt att uthyr
ningt:n- vilkt:t har konstaterats i granskning�rapporten- sker på villkor
�om otvivelaktigt innebär en inte oväsentlig subvention. Hyressättningen
�yne� de��utom �tå i �trid mot ett uttalande av föredragande statsr1\det i
den av rik�dagen antagnå propositionen 1980/81: 158 om avveckling av
\talen� b..:�tllnd av uthyrningsbostäder m.m. Enligt detta bör nämligen
uthyrningen av fritid�bostader- om �ådan skall förekomma- ske "enligt
aiTårsmä��iga principer och �ä att statsverket inte drabba� av extra kostna
der för underhåll och förvaltning".
Enligt vad sjöfartsverket har uppgell i !>itt remissyttrande över gransk
ning�rapporten har verket inlett en över�yn av hyressältningen av fritid;.
bostäder. Malet är all hyressältningen skall anpassas till förhållandena på
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den öppna marknaden. Riksdagens revisorer utgår från att översynen leder
till angivet resultat.
Vad slutligen beträlTar den kritik som har riktats mot vissa av sjöfarts
verket vidtagna arrangemang i samband med automatiseringen av Kullens
fyrplats finner revisorerna - i likhet med vad som har konstaterats
granskningsrapporten - att påtalade problem har undanröjts.

4

Hemställan
Med h�invisning till det anförda hemställer revisorerna
l. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna att mark
och byggnader som efter avbemanning av fyr- och lotsplatser
blivit obehövliga för sjöfartsverket skall föras över till domänver
kets förvaltning. om inte annan statlig myndighet efter kort re
missförfarande förklarat sig beredd att inträda som förvaltare.
2. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad rik�da
gens revisorer anfört om försäljning och uthyrning av mark och
byggnader vid avbemannade fyr- och lotsplatser.
Detta ärende har avgjorts av revisorerna i plenum. l beslutet har deltagit

revi�orerna Sture Palm (s). Allan Åkerlind (m). Bertil Jona�son (c). Ralf
Lindström (s). John Johnsson (s). Kjell Nilsson (s). Birgitta Rytlic (m). Stig
Joo;cfson (c). Margit Sandehn (s). Bengt Silfverstrand (�).Olle Aulin (m)
och Stig Alflin (s).
Vid iirendets slutliga handläggning har vidare n�irvarit kanslichefen Gö
ran Hagbergh. byrftchefen Rolf Jensen och byrådirektören Gunnar Jiirne
beck (föredragande).

Pil riksdagens revisorers vägnar
STURE PALM

Gtill/Wr .Iii mehed.
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RIKSDAGENS REVISORER

1983-11-24
Sammanfattning av rapport

Dnr 19R0:63

1983/84:3

om am•ändningen av avbe

mannade fyr- och lotsplatser och över rapporten avgivna remissytt
randen
RAPPORTEN
Mot bakgrunden av bl.a. det förhållandet att under ;ircn� lopp ett �lort
antal fyrpl:-ttser och lotsplatserllotspassningsstiillen avbem;mn:-tts h:-tr rik�
dagens revisorer beslutat gran ka hur sjöfartsverket förfarit med de fa�tig
hcter och byggnader som blivit disponibla efter sådan avbcmanning.
Inom ramen för det angivna syftet har omfattningen av avbcmanningen
inom fyr- och lotsväsendet undersökts. Vidare har på grundval :-tv material
inom �öfartsverket sammanställts vi�sa uppgifter om egendom vid avbe
mannade fyrplatser och indragna lotsplatserllotspassningsstiillen. Avveck
lingsprocessen och problem i samb3nd med avveckling nv egendom h:-tr
studerats liksom sjöfartsverkets förvaltning av kvarstående egendom ut:-tn
direkt funktionellt samband med �öfartsverkets primtira urpgifter.
Vid granskningen har urskiljts ett trettiotal riatser runt våra kuster där
sjöfartwerket fortfantode förvaltar egendom - m:-trk. loto;pas�ning'ihU'i.
bostäder m.m. - som inte längre synes fylla någon för verket viktig
funktion och som därför rimligen kan avvecklas. Dcso;a riatser och denna
egendom beskrivs niirmare i bilaga l till rapporten. En summario;k <;am
manställning visar att den rimligtvis obehövliga egendomen utgörs av
lotspassningshus eller motsvarande byggnader på nio av de förtecknade
platserna. av ett eller flera bostadshus pi\ tjugo platc;er och av annan tyr av
egendom såsom bodar. hamn<lr. bryggor etc. på niistan -;amtlig3 förteck
n:-tde platser. På åtta av platserna disponera� en eller flern O(lStadc;Jiigcn
heter av �öfartsverkets fritidsnämnd medan på femton rlat�er bedriv�
annan form av bostr�dsuthyrning för fritidsiindamål. oftac;t i avv;�ktan pli att
egendomen skall r�vveckllls. P!t nftgra platser ularrenderar c;jöfartsvcrkct
mark.
Vid tidpunkten för rapportens fiirdigställande bereddes fr1'ag<�n om cgcn
domc;avveckling hetditTande tolv av de förtecknade pl01tserna. Av dcc;c;a
iirenden p;igick beredning inom sjöfartsverkets administrativa avdelning i
fyrr� fall medan åtta iirenden gått för vidare handliiggning till bl.a. hygg
nadsstyrelscn.
Granskningen har visat att sjöfartsverket - med undantag för anliigg
ningar �om disponeras av verkets fritid-;nämnd - kon�ckvent söker c;kilja
c;ig fnin förvaltningen r�v egendom -;om man inte liinl!re har anviimlning för.
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l fiirc;ta hand cftcrc;triivar verket - i enli!!hCt med !!iillandc hec;tiimmcJc;cr
att annan myndi!!het övertar fiirvallnin!!en.
Emellertid fram!!i'1r ocksi'1 av gran,kningen alt avvecklingsproceo;scn ofta
hlir mycket utdragen i tiden. Det linn" exempel pi1' avvecklingsiircndcn
c;om inletlc; redan i millen av 1970-talct men som iinnu inte mu sin liio;nin!!Till deJc; fiirklarac; tidc;utdriikten av att c;jöfartwerket förc;ökcr ta veder
hörtig hiinc;yn till hl.a. perc;unal c;aml re!!ionala och lokala intressen i
c;amband med avvecklingen. En annan förklaring till den långa handliigg
ningc;tiden iir komplicerade _iuridic;ka och adminic;trativa prohlcm i vi"""
iirenden. prohlcm som mi\c; te löc;ac; innan iiremlct kan gi'1 vidare till hygg
nadc;c;t �Telsen fiir vidare handliiggning. Ett exempel som red�wisac; i rar
pnrtcn !!iillcr Hanö fyrpl:1tc; diir nklarhet riirandc iigandcriillen till en av dc
hcrönla fa-;tij!hctcrna viiilade :itc;killigt merarbete för c;_iiifartsvcrkctc; admi
ni,trativa avdelning. En tredje orc;ak c;yncc; vara bristande intrcc;c;c fri'm
amlra myndigheter-. c;ida att överta fiirvaltningcn av vi-;c;a plat-.cr.c;iirskilt
c;i\dana diir hyggnadcr nch andra anlii!!gningar till fiil_id av cftcrc;atl undcr
hi'lll hlivit hi'1rt nedslitna. Dc-.c;utom har några iircndcn fördröjts i avvaktan
p:'1 rcc;ultatct av en utredning rörande dc c;.k. kronoholmarna" framtida
dispoo;ition. Kronnholmsutrcdningcn har i ett nyligen framlagt hetlinkande
hl.a. fiirc,Jagit all domiinvcrkct -.kall överta samtliga kronohoJmar utom
vi-.c;a niirmarc ;mgivna hnlmar -.om 'kall förvalta-; av naturvi'1rdsvcrket.
c;_iiifartwcrkct re-.p. fortifikationc;fiirvallningcn.
Det m;'l';tc anses otillfrcdc;-;tiillandc all avvecklingsproceduren c;om ofta
varit fallet -.kall dra ut nera i'1r i tiden. Dclc; innehiir tidc;utdriikten ökat
admini"trativt arhcte. dels drahhas statwerkct av förmögenhetsförluster
till fiiljd av att hyggnadcr och annan egendom c;litc; ned och förlorar i viirde.
för all dec;-;a oliigcnhetcr -.ii J;',ngt miijligt c;kall undvikac; förec;J;,., all
domiinverkct autnmati,kt intri1dcr c;om fiirvaltare om inte annan myndig
het efter kort rcmi,c;fiirfarandc förklarat c;ig herelid all förvalta egendo
men.
RctriiiTandc s_iiifartwerkctc; förvaltning av kvarc;tl\ende egendom har
granc;kningen visat att verket p<'t nera av dc undersökta platserna hyr ut
hoc;tiidcr för fritidc;iindam;'d. c;;',viii till verkets egen pcrc;onal c;om till andra.
Denna uthyrning c;ker del-. i verketc; egen regi - d;i oftast ell ;h i taget i
avvaktan p?1 att egendomen -;kall avvecklac; -.delc; ockc;;'\ genom c;jöfarts
vcrket-; fritidc;niimnd c;om för niirvarande dic;poncrar ca tjugo bostadsiiigen
hete r. dc ncc;ta allraktivt hcliigna och i g<llt c;kick. Hyrec;sättningen har i
hi'ttta fallen vi-.at c;ig mycket förm<"mlig och. i fn'tga om fritidc;niimndenc;
vcrk,amhet. rymma cll mi'tll av c;uhventiun.

t rarrorten har inte tagitc; -;t:illning till liimpligheten av all sjöfartsverket
idkar nu hec;krivna form av pcrc;nnalviird. hl.a. eftersom kunc;kap saknac;
om motc;varande förhi'tllandcn vid andra myndigheter. Emellertid förec;låc;
- med hiinvic;ning till vad c;um gäller inom domiinverket och till vad som
ullalatc; i c;amhand med l \1!! l iire; rikc;dagc;hec;lul om avveckling av statligt
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ägda uthyrrtingshostäder - att sjöfartsverket anrassar hyressättningen i
fri\ga om fritidsbostiider till förhi'tllandena rå den örpna marknaden.
Ett �iirskilt kapitel i raprorten har ägnat� åt förhitllandena vid Kullens
fyrplats. trots att denna fyrplats enligt regeringsbeslut skall vara bemannad
även i fortsättningen. Skiilet hiirtill är att kritik från skilda h;ill. bl.a. i
riksdagsmotioner. har riktats mot att sjöfartsverket år 1979 inledde samar
hete med ett privat företag. A B Kullabergs Natur. Detta �am<�rhete inne
bar bl.a. att hoJaget fick riitt <ttt visa fyren för allmänheten. fick heh<'tlla
visningsintäkterna. fick disronera vissa hostadsutrymmen samt rå för
månlig<� villkor fick överta en fyrrersonalen tillhörig kioskriirelse. Sjöfarts
verkets �amarbete urphörde redan efter en siisong. Numera urrrätthiills
bemanningen av �ta tliga myndigheter. sjöfartsverket och SM Hl . De r<"• ta
lade problemen har dUrmed undanröjts.

Remissyttranden

2

Yttranden över rarporten Anviindningen nv avhem;mnnde fyr- och lots
platser

( 19RJ/R4:3)

har avgetts av sjöfartsverket. byggnadsstyrelsen. do

mänverket och Landsorgani�ationen i Sverige (LO) genom Statsttn�tiilldas
Förbund. Tjän�temiinnens centrnlorganisation (TCO) och Centralorganisa
tionen SACO/SR har ttvst;'tt från att avge yttrande.

�ji�farw·erket har

•

ingen erinran mot den beskrivning av sakförhållanden

som finns i rnrrorten. Oetriiffande liigesbeskrivningen i bilaga l redovisas i
remissvaret vis�a förändringar som skett sedan materialet för rarrorten
sammanställdes.
Förslaget om att domlinverket skall överttt förvaltningen av sjöfartsver
kets obehövliga anliiggningar. om inte annan myndighet efter kort remi�s
förfarande förkl;mtt �ig beredd att inträda som förvaltare. bitriids av re
missinstanserna. Dnmii,n·c•r/..et ti!Higger i sammanhanget att en eventuell
överföring till domlinverket bör ske i ett �ammanhang och enligt giingse
mtiner för överföring mellan myndigheter. Vidare förutslitter domlinverket
att egendomen från förvaltningssynpunkt jiimstiills med övrig egendom
verket förvaltar. för att giillande rutiner för nyttjanderiittsavtal. arrendeav
gifter och underh:"tll ttv byggnader och anliiggningttr m.m. skall kunna
tilliimpas.
Betriiffande eventuellt� försiiljningar förutsiitter domiilll'l'rkct att dessa
genomförs enligt bestämmelserna i förordningen ( 1971 :727) om försiiljning
av staten tillhörig fast egendom m.m. Någon ytterligare reglering an�er
verket inte motivemd. B.l'!!f.!llnds.Hyrrlsen förklarar sig vam beredd att
genomföra de försiiljningsurpdrag och värderingar som kan bli aktuella i
samband med avveckling av sjöfartsverkets anliiggningar.

Förs.

1983/84: 18

9

BeträtTande hyressältningen av �jöfansvcrkcts fritidsbostäder u ppger

.\jöfartsverket

all man inleu en ova�yn. Syftet med över�ynen är all

hyressältningen skall anpas�as mer till hyrcs�ättningen

på

den

öppna

marknaden.

Norstedts Tryckeri, Stockholm 1984
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