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Sak nr.   Dato 
082/17 Plan- og utviklingsutvalg 13.06.2017 
 Kommunestyre  

 
 
Retningslinjer ved salg av kommunale næringsarealer 
 
 
Rådmannens forslag til innstilling: 

Fauske kommune opprettholder dagens ordning i forbindelse med prissetting av areal til 
næringsformål.  
 
Dagens retningslinjer ved salg av kommunale næringsarealer i Fauske kommune opprettholdes.  

 
 
Vedlegg: 
09.06.2017 Retningslinjer ved salg av kommunale næringsarealer i Fauske 1352475 

09.06.2017 K-sak 61/09 Retningslinjer ved salg av kommunale næringsareal 1352506 
 
Sammendrag: 
Tilsvarende sak ble behandlet politisk 15.06.09 i fsk og kommunestyret 22.06.09. Det er nå kommet et 
ønske at man ser på saken på nytt. Dagens ordning er at det tas takst og verdifastsettelse av hvert enkelt 
næringsareal.   
I nevnte sak ble det tatt takst av 4 næringsarealer, 3 av disse var regulert, den 4 var råtomt 
 
Saksopplysninger: 
Det finnes flere muligheter til å prisete arealer eksempel på dette er: 

1. Taksering av arealene slik som kommunene har valgt å benytte seg av i dag. 
2. Selvkostprinsippet. 
3. Flat pris – kommunestyret bestemmer at arealet for et bestemt område skal ha den kostnaden 

pr. m2. 
4. Utbygningsavtaler 

 
Om man ser på alternativ 1 slik det er i dag og slik det ble vedtatt i kommunestyret 22.06.09 
Følgende ble vedtatt: 

1. Retningslinjer for salg av areal til næringsformål fra Fauske kommune vedtas slik de foreligger, 
med følgende endring i pkt. 5: 

5. Der 2 eller flere bedrifter er opptatt av å etablere seg på samme areal samtidig, skal 
arealet selges til høystbydende etter budrunde. 

2.  Takst på 4 næringsområder foretatt i mai 2009 legges til grunn ved prissetting av 
næringsarealene. 

3.  Retningslinjene trer i kraft fra den dato de er vedtatt i kommunestyret, og gjøres gjeldende for alle 
forespørsler om næringstomt som for tiden foreligger og hvor pris ikke er fastsatt. 

 
I saken ble det også utarbeidet ‘’retningslinjer ved salg av kommunale næringsarealer i Fauske 



kommune’’  
 
I selve retningslinjene står det følgende under punktene 3,4, og 5 følgende: 
3) Ved prisfastsetting av næringsareal legges markedsvurdering til grunn som prinsipp. 
4) Kommunale næringsareal skal takseres av 2 eksterne kvalifiserte takstmenn for å oppfylle kravene i 
statsstøtteregelverket. 
5) Der 2 eller flere bedrifter er opptatt av å etablere seg på samme areal samtidig, skal arealet selges til 
høystbydende etter budrunde. 
Videre i saken er det det prissatt 3 stk ferdig regulerte næringsarealer samt et næringsareal hvor det kun 
er rå tomter. Verdifastsetting ble foretatt av 2 eksterne takstmenn. Verdien av de 3 ferdig regulerte 
arealene ble lik hos begge takstmennene, det samme ble også rå tomteprisen. De arealene som ble 
taksert er: 

· Skysselvika næringsområde          pr. pr. m2  kr. 240  ( 275,60,-) 
· Finneid næringsområde           pris pr m2  kr. 280  (321.50,-) 
· Søbbesva industriområde          pris pr. m2  kr.160  (183,70,-) 
· Krokdalsmyra (rå tomt)          pris pr. m2  kr.   80  (  91,90,-) 

Prisene er i 2009 kroneverdi. (Pris i parentes er nåverdi) I tillegg kommer ulike gebyrer i forbindelse med 
oppmåling, dokumentavgifter etc... Tilknytningsavgifter for vann og avløp kommer i tillegg iht gjeldende 
satser.  
Rådmann vurdere det dit hen at det er en god måte å prissette næringsarealene på, da er det nærmeste 
man kommer hva markedet vil gi for et næringsareal. Hensikten med å gå for denne metoden er å unngå 
at det kan reises mistanke om offentlig støtte, jfr. EØS-avtalens regler.  Det gir også en forutsigbarhet for 
både de som skal etablere seg i kommunen, da man har fastepriser på næringsarealene for de ulike 
områdene.  
 
Et annet alternativ er selvkostprinsippet hvor det legges inn følgende: 

· Kostnad for kommunen til erverv av grunn inkl avgifter, samt et påslag i forbindelse med 
administrasjon. 

· Kostnad i forbindelse med regulering. 
· Kostnad til prosjektering og etablering/utførelse av nødvendig infrastruktur så som vei, va, 

gatelys, strøm   

Hva prisen blir for de ulike regulerte næringsområdene vil da variere, alt etter hva man kjøpte arealet 
for, grunnens beskaffenhet i forbindelse med etablering av infrastruktur etc…. Kjøper betaler da de ulike 
gebyrene i forbindelse med oppmåling, dokumentavgifter etc.. Tilknytningsavgifter for vann og avløp 
kommer i tillegg iht gjeldende satser. Prisen på disse arealene kan/vil nok bli noe høyere en om man ser 
, (jfr. Finnheilia 2)   
 
Som et 3 alternativ er å legge en flat og relativt lav tomtepris for all opparbeidet næringsareal ekskl 
tilknytningsavgifter, oppmåling etc.. kostnader som kommer i forbindelse med kjøp av eiendom Det kan 
gi flere etablere, som i sin tur genererer skatter og avgifter inn til kommunen.  Det vil da bety at 
kommunene går inn og subsidierer næringsarealene. En slik prissetting kan reise mistanke om offentlig 
støtte, jfr. EØS –avtalens regler. Man må også se på hvor man skal føre tapet. Det største tapet vil man 
nok få på vva. Dette er et område som arbeider ut etter selvkostprinsippet. Evt underskudd må dekkes 
inn ved at kommunen går inn og subsidierer underskuddet.   
 
Som 4 og siste alternativ er utbyggingsavtale. En utbyggingsavtale skal lyseres ut og kommunene kan 
velge å gå i forhandling med de ulike interessenter for så å velge ut den som har det beste tilbudet for så 
å etablere en utbyggingsavtale med entreprenør som utvikler næringsarealet. Utbygger selger da 
arealene til en pris han selv velger, ensbetydende med at han ikke selger med tap. Kommunen vil ikke ha 



noe innflytelse på prissettingen. Kommunene vil med tid overta infrastruktur.  
 
Saksbehandlers vurdering: 
Hvilke av disse  4 alternativene som man skal benytte seg av er vanskelig å si, men alternativ nr. 1 (slik vi 
har det i dag) vurderes som det beste alternativet. Her er man innenfor loververket, man får en 
forutsigbarhet i forbindelse med pris. Ved etablering av nye næringsarealer takseres det nyetablerte 
området, hva prisen blir er hva markedsprisen ligger på for tilfellet. Det vil heller ikke bli reist mistanke 
om offentlig støtte, jfr. EØS avtalens regler. Om markedet er svakt vil nok taksten også vise det. Selv om 
man tar takst er det dermed ikke sikkert at man klarer å få igjen det som er investert ved salg. 
 
Ser man samfunnsøkonomisk på dette og at man forutsetter at kommunen skal få igjen det investerte i 
forbindelse med etableringen av næringsarealet, så bør man benytte seg av alternativ 2, 
selvkostmodellen. Her legges alle kostnader inn i utregningen av prisen pr. m2 tomt. 
 
Alternativ 3 vil gi rom for mistanke om offentlig støtte, samt at det må vurderes hvordan man skal dekke 
inn kostnadene i forbindelse med investeringene. (om man legger seg lavere enn det som er 
investeringskostnadene)  
 
Alternativ 4 utbyggingsavtale vil mest sannsynlig gi høyere tomtekostnader en man er tjent med.  
Kommunen har ingen innflytelse eller svært lite innflytelse på prisnivået. (det er vel ingen 
entreprenør/utbygger som går på et prosjekt uten å tjene penger.) 
 
 
 
Geir Mikkelsen 
rådmann 
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Sak nr.:    048/09 FORMANNSKAP Dato:  15.06.2009 
 061/09 KOMMUNESTYRE  22.06.2009 
 
 
 
RETNINGSLINJER VED SALG AV KOMMUNALE NÆRINGSAREALER  
 
Vedlegg: Forslag til retningslinjer ved salg av kommunale næringsarealer i Fauske  
 
Saksopplysninger: 
 
I formannskapets sak 13/09 fikk rådmannen i oppdrag å utarbeide forslag til nytt prisreglement 
for salg av kommunale næringsarealer.  
 

Vedtak i F-sak 13/09: 
”Ved salg av kommunale næringsarealer skal markedspris legges til grunn. 
 
Rådmann gis i oppdrag å innhente tilbud/takst fra 2 eksterne kvalifiserte takstmenn for 
verdifastsettelse av de kommunale næringsområder/arealer som er nevnt ovenfor i saken. 
 
Etter at takst foreligger fremmes forslag til nytt prisreglement for salg av kommunale 
næringsarealer.   
 
Nytt prisreglement for salg av kommunale eiendommer skal innholde forslag om: 
- retningslinjer ved salg ved takst 
- retningslinjer i tilfelle konkurranse om samme objekt 
- retningslinjer for salg gjennom budrunde 
 
Opsjoner på næringstomter og boligtomter skal normalt ikke gis. Eventuelle unntak fra dette skal 
behandles særskilt og tas betalt for.” 

 
Rådmannen kontaktet 3 takstmenn og ba om tilbud på takst for 4 navngitte næringsområder i 
kommunen. 2 av takstmennene innga tilbud og fikk i oppdrag å verdifastsette næringsarealene. 
 
Det er således innhentet takster fra 2 eksterne kvalifiserte takstmenn: 
 
Næringsområder:  Takstmann Kenneth Johansen  Takstmann Knut Hævaker 
 
Skysselvika næringsområde  kr 240,- pr.m2    kr 240,- pr.m2 
Finneid næringsområde   kr 280,- pr.m2    kr 280,- pr.m2   
Søbbesva industriområde  kr 160,- pr.m2    kr 160,- pr.m2 
Krokdalsmyra    kr   80,- pr.m2    kr   80,- pr.m2 
 
Det er utarbeidet et forslag til retningslinjer for salg av kommunale næringsarealer i Fauske med 
utgangspunkt i de føringer som ligger i formannskapets vedtak i sak 13/09. 



 
Saksbehandlers vurdering: 
 
Det er innhentet takst fra 2 takstmenn, begge har altså kommet fram til nøyaktig samme pris for 
de ulike arealene som omfattes av taksten. Takstene synes likevel  å gi et godt bilde av verdien 
av arealene.  
 
Forslaget til retningslinjer legger til grunn markedspris som prinsipp ved salg av næringsarealer. 
Hensikten er å fastsette prosedyrer for prisfastsetting for ikke å komme i en situasjon hvor det 
kan reises mistanke om offentlig støtte, jfr EØS-avtalens regler. Det er samtidig viktig å sikre 
forutsigbarhet og likebehandling ved salg av kommunale næringstomter.  
 
Det er foreskrevet 2 alternative prosedyrer som begge kan benyttes for å sikre at arealene selges 
til markedspris: 
  

1. Salg til høystbydende 
2. Salg med prisfastsetting ved takst 

 
I de fleste tilfeller bør kommunen bruke takst som utgangspunkt for salg, unntaksvis kan det 
være aktuelt å benytte budrunde, det vil være når flere bedrifter ønsker å etablere seg på samme 
areal samtidig.  
 
Informasjon om næringsareal bør være en del av kommunens tilrettelegging for næringslivet. 
Kommunens hjemmeside kan benyttes til å presentere til en hver tid oppdatert oversikt over 
ledig næringsareal. Rådmannen forutsetter at også FAUNA bidrar aktivt i forhold til 
markedsføring av ledige arealer for næringsvirksomhet. 
 
Opsjon på tomt hvor kjøper gis ensidig rett til kjøp av areal i opsjonstiden har inntil nå vært 
vederlagsfri.  
 
Rådmannen anbefaler nå at mulighetene for å gi opsjon skal være sterkt begrenset. 
 
Opsjoner på næringstomter kan begrense kommunens handlefrihet. Opsjonen legger 
begrensninger på kommunen i forhold til andre etableringer som kan melde seg i den perioden 
arealet er reservert. I noen tilfeller kan det likevel være riktig å gi opsjon, slike opsjoner bør 
eventuelt være kortvarige og opsjonen verdsettes i form av årlig opsjonsavgift. 3,5 % pr år av 
arealets salgsverdi foreslås som en retningsgivende norm for opsjonsavgiftens størrelse.  
 
 
INNSTILLING : 

 
1. Retningslinjer for salg av areal til næringsformål fra Fauske kommune vedtas slik de 

foreligger.  
2. Takst på 4 næringsområder foretatt i mai 2009 legges til grunn ved prissetting av 

næringsarealene. 
3. Retningslinjene trer i kraft fra den dato de er vedtatt i kommunestyret, og gjøres 

gjeldende for alle forespørsler om næringstomt som for tiden foreligger og hvor pris 
ikke er fastsatt.  

 
 



FOR-048/09 VEDTAK-  15.06.2009 
 
Jørn Stene (FL) fremmet følgende forslag: 
1. Fauske kommune ser på salg av kommunalt areal til næringsformål som et viktig 
virkemiddel for etablering av industri/næringsformål i kommunen. 
2. Prisen på kommunalt næringsareal fastsettes til kr. 80,- pr. m2. Prisen indeksreguleres 
årlig. Der flere ønsker å kjøpe samme areal, selges arealet til høystbydende etter 
budrunde. 
3. De fremlagte forslag til retningslinjer, punkt 1-2-5-6-7-8 og 9 vedtas. 
 
Arne B. Vaag (V) foreslo på vegne av posisjonen: 
I pkt. 5 strykes ordene ”over takst” slik at nytt pkt. 5 vil lyde: 
5. Der 2 eller flere bedrifter er opptatt av å etablere seg på samme areal samtidig, skal 
arealet selges til høystbydende etter budrunde. 
 
 
Innstillingen med V’s forslag på vegne av posisjonen ble vedtatt med 5 mot 4 stemmer 
avgitt for FL’s forslag. 
 
INNSTILLING TILKOMMUNESTYRET: 
1. Retningslinjer for salg av areal til næringsformål fra Fauske kommune vedtas slik de 

foreligger, med følgende endring i pkt. 5: 
5. Der 2 eller flere bedrifter er opptatt av å etablere seg på samme areal samtidig, skal 
arealet selges til høystbydende etter budrunde. 

2. Takst på 4 næringsområder foretatt i mai 2009 legges til grunn ved prissetting av 
næringsarealene. 

3. Retningslinjene trer i kraft fra den dato de er vedtatt i kommunestyret, og gjøres 
gjeldende for alle forespørsler om næringstomt som for tiden foreligger og hvor pris 
ikke er fastsatt.  

 
 
KOM-061/09 VEDTAK-  22.06.2009 

 
Knut Hævaker (FRP) stilte spørsmål med egen habilitet. 
Hævaker ble enstemmig erklært inhabil. 
Randli Lundli (FRP) tiltrådte. 
 
Jørn Stene (FL) fremmet følgende forslag: 
1. Salg av Fauske kommunes næringsarealer skal skje ved utlysning og selges utfra 
følgende tildelingskriterier. 
- Pris    30 % 
- Næringsmessige fordeler 30 % 
- Samfunnsmessige fordeler 40 % 
 
Formannskapets innstilling ble vedtatt med 23 mot 8 stemmer avgitt for FL’s forslag. 
 
VEDTAK: 
1. Retningslinjer for salg av areal til næringsformål fra Fauske kommune vedtas slik de 

foreligger, med følgende endring i pkt. 5: 



5. Der 2 eller flere bedrifter er opptatt av å etablere seg på samme areal samtidig, skal 
arealet selges til høystbydende etter budrunde. 

2. Takst på 4 næringsområder foretatt i mai 2009 legges til grunn ved prissetting av 
næringsarealene. 

3. Retningslinjene trer i kraft fra den dato de er vedtatt i kommunestyret, og gjøres 
gjeldende for alle forespørsler om næringstomt som for tiden foreligger og hvor pris 
ikke er fastsatt.  

 
 
Rett utskrift bekreftes 
 
Berit Vestvann Johnsen 
formannskapssekretær 
 
 
Utskrift sendes:     
Leder plan/utvikling til videre forføyning    
 
 
 


	0001 - Tilleggsinnkalling - Plan- og utviklingsutvalg - 13.06.2017
	Eventuelle forfall meldes på telefon 75 60 40 20
	Fauske, 09.06.17

	0002 - 082_17 Retningslinjer ved salg av kommunale næringsarealer
	0003 Vedlegg - Retningslinjer ved salg av kommunale næringsarealer i Fauske
	0004 Vedlegg - 09 Retningslinjer ved salg av kommunale næringsareal
	RETNINGSLINJER VED SALG AV KOMMUNALE NÆRINGSAREALER
	Saksopplysninger:
	UVedtak i F-sak 13/09:
	”Ved salg av kommunale næringsarealer skal markedspris legges til grunn.
	Saksbehandlers vurdering:
	Rådmannen anbefaler nå at mulighetene for å gi opsjon skal være sterkt begrenset.
	INNSTILLING :
	KOM-061/09 VEDTAK-  22.06.2009


