
Till årsmötet i Kungälvs Kanotklubb 2021 
 
Förslag om delning och försäljning av klubbens byggnad och tomträtt. 
Styrelsen för Kungälvs Kanotklubb (KäKK) föreslår att årsmötet godkänner planen att sälja av den del av 
byggnaden som idag disponeras av Kungälv Kyokushin Karate (KKyK) genom hyresrätt. Gränsen för ägandet 
föreslås att dras vid den vägg som skiljer KKyKs dojo från omklädningsrummen. 

Lantmäteriet har på sitt bord ett förslag till nytt tomträttsavtal. I dess senaste version ligger förslaget att dela 
byggnaden och tomträtten i två delar och att därmed upprätta en andra tomträtt/fastighet. 

Vid en sådan uppdelning av byggnaden måste den skiljande väggen mellan de båda ägarnas byggnader hålla 
en brandklass som innebär att väggen klarar 60 minuter brand från båda sidor (REi60). Detta krav gäller från 
golv till taknock. Då krävs en förstärkning av väggen, även ovan innertaket i omklädningsrummen samt att 
nya dörrar mellan dojo och omklädningsrum motsvarande brandklass Ei60 monteras.  

Kostnaden för de delmoment som ingår i att skilja byggnaderna åt inför en ny tomträttsförrättning beräknas 
till ca 0,5 Mkr. Detta inkluderar merkostnaden för tomträttsförrättning, brandsyn och dokumentation samt 
byggnadsarbeten. 

Styrelsen föreslår att årsmötet beslutar följande: 

 Årsmötet godkänner försäljning av del av byggnaden belägen enligt bilagd skiss på Simbadet 1 till ett 
skäligt pris, som dock minst uppgår till xxxxxxxxx:-. 
 

 För att åstadkomma ovannämnda försäljning av byggnad med tillhörande tomträtt, samt avskiljande 
och överlåtelse av delar av fastigheten Simbadet 1 till Kungälvs kommun, ger årsmötet styrelsen i 
uppdrag att för Kungälvs Kanotklubbs räkning förbereda, underteckna, genomföra och avsluta 
erforderliga avtal och överenskommelser med berörda parter som Kungälvs Kommun, Lantmäteriet 
och Kungälv Kyokushin Karate. De avtal som kan bli aktuella är bland annat lantmäteriansökan, 
överenskommelse och tilläggsyrkande om fastighetsbildning, ändringsavtal till gällande 
tomträttsavtal, nytt tomträttsavtal för nybildad fastighet, överlåtelseavtal för byggnad och tomträtt 
till Kungälvs Kyokushin Karate, nyttjanderätts- och servitutsavtal.  
 

 Om Kungälvs Kanotklubb och Kungälvs Kyokushin Karate inte kan bli överens om pris för försäljning 
av byggnaden ges styrelsen i uppdrag att bibehålla byggnaden i nuvarande skick samt verka för att 
endast en (1) tomträttsfastighet bildas med Kungälvs Kanotklubb som ensam tomträttshavare. För 
att åstadkomma detta ges styrelsen i uppdrag att för Kungälvs Kanotklubbs räkning underteckna 
erforderliga avtal och överenskommelser av samma typer och med samma parter som framgår av 
punkten ovan.   
 

 Om processen leder fram till ett resultat där ovanstående villkor inte är uppfyllda men Styrelsen 
bedömer att en försäljning och delning fortsatt är ett intressant alternativ kallas medlemmarna till 
en Extrastämma som får avgöra saken. En Extrastämma kan också bli aktuell om det tillkommer 
ärenden från myndigheter som kräver medlemmarnas godkännande. 
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Delningsförslag: 

 
 
- Den gulbruna delen representerar Karatens del efter en delning och försäljning. 
- Den turkosa delen representerar Kanotklubbens del efter en delning och försäljning. 


