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 Kommunestyre  

 
 
Søbbesva industriområde - Selvkostberegning for salg av industriarealer 
 
 
Rådmannens forslag til innstilling: 

1. Kommunestyret ser at selvkost prising kan gi uheldige markedsmessige konsekvenser, 
og oppfattes som konkurransevridende i forhold til det private eiendomsmarkedet for 
industriareal.  

2. Kommunestyret vedtar at industriarealene takseres av 2 eksterne kvalifiserte 
takstmenn for å få markedspris for arealene. Dette for å unngå konkurransevridning i 
forhold til det eiendomsmarkedet.   

3. I spesielle tilfeller når situasjonene krever det kan opprinnelig pris på arealet benyttes 
der hvor arealet er ervervet til en lav pris, eksvis Søbbesva.  

 
Sammendrag: 
I kommunestyrevedtak, sak 047/17 ble det gjort vedtak om at all industriareal/næringsareal skal selges 
iht selvkostprinsippet.  
Søbbesva industriområde er pr. dato det som er mest aktuell å utrede iht selvkostberegning. Det er i dag 
en viss etterspørsel etter næringsareal på Søbbesva, flere har planer om å etablere seg på området. 
Tidligere var slike næringsareal taksert for så å bli solgt til takst pr. kvm areal.  
 
Saksopplysninger: 
Det å utarbeide en selvkostberegning på et tidligere regulert areal som er ervervet for rundt 50 år siden, 
samt at det er etablert noe infrastruktur som Fauske kommune selv har utført. De arealer som er solgt 
pr. dato er da solgt som rå tomt. Det ble innhentet takst på flere regulerte næringsområder i kommunen 
i 2009 for å stadfeste salgsverdi for disse områdene. Søbbesva var et av områdene som ble taksert, 
taksten på dette området ble kr. 160 pr. kvm. Om man legger til prisendring så vil dagens pris være kr. 
195,- pr. kvm. 
 
Søbbesva industriområde har et samlet regulert areal på 254000kvm og gjenstående arealer som kan 
bebygges er ca 130000 kvm. 
Deler av arealet ble ervervet 1968 og 1967 til 2 ulike priser.  
Areal kjøpt 1968, priset til kr. 1 pr. kvm, størrelse på arealet var som ble ervervet 71960 kvm. 
Areal 2 ble kjøp 1967, priset til kr. 2,5 pr. kvm, størrelse på arealet som ble ervervet 61380 kvm 
Når resterende areal  på 120660 kvm ble ervervet har man ikke klart å finne ut. Prisen på resterende 
areal er satt til kr. 1,5 pr. kvm, altså et snitt mellom 1 og 2,5. 
 

Erverv 1968 71960 kvm Kr. 9,55/kvm (dagens pris                    687 218 
Erverv1967 61380 kvm Kr. 25/pr. kvm (dagens pris)                  1 534 500 
Rest areal 120660 Kr. 14,50/kvm (dagens                  1 971 288 



kvm pris) 
Sum kr erverv av grunn                      3 971 288 

 
Utbyggingskostnader: 

Reguleringsarbeid, komplett Estimert kostnad                              312 500  
Revisjon av Reg. plan 2015 Estimert kostnad                              125 000 
   
Byggeledelse/am/prosjektkostnader Estimert kostnad                              250 000 
Prosjektering av vei COWI 
 vei 

Estimert kostnad                              100 000 

Etablering av ny vei ca. 400 lm Pris pr. lm kr 8 925*                            3 570 000 
Etablering av Løvgavelveien inkl rehab* % anslått                                250 000 
Etablering av Håndtverksveien 532 lm, pris/lm 8 

925 
                           4 748 100 

Etablering av smedveien 117 lm, pris/lm 
8 925 

                           1 044 225 

Etablering av industriveien  423 lm, pris/lm 8 
925 

                           3 775 300 

Grunnundersøkelse Anbud 2014                               254 000 
Grøfting utført 2017                                  45 000 
Sum anleggskostnader                           14 624 125 
Moms av kr. 14 624 125                             3 656 031 
Sum anleggskostnader inkl mva                           18 280 156 
Erverv av grunn                             3 971 288 
Samlede kostnader inkl mva                           22 251 444 
   
Gir en kvm pris på kr. 87,60,-   

 
· Etablering av Løvgavelveien har en adskillig høyere kostand en det som legges til grunn her, 

kostnadene fordelt på Søbbesva i og med at veien vil være en del av transportvei inn til 
Søbbesva industriområde.  

· Pris pr. løpemeter vei er hentet fra kalkylen til Cowi i forbindelse med etablering av ny vei inne 
på industriområdet. Det gjøres oppmerksom på at det ikke er innhentet pristilbud på 
opparbeidelse av nevnte vei. 

· Flere av kostnadene er estimert eller hentet inn fra tilsvarende oppgaver.  

   
Som man ser av kvm prisen er den langt under det som er tidligere taksert for Søbbesva industriområde. 
Det har vært innhentet pristilbud fra grunneier i området, pris kr. 200 pr. kvm. for rå tomt som ikke er 
regulert.    
 
Det at kvm prisen blir så lav har nok noe med erverv av grunn som ble gjort på slutten av 60 tallet til kr. 
1 og 2,5 pr. kvm. I dag er Fauske et knutepunkt, og det har gjort at markedsprisen på areal har steget 
betraktelig hurtigere en selve prisindeksen som her er benyttet.  
Før man vedtar å selge areal på Søbbesva etter selvkostprinsippet bør man vurdere følgende: 

· Om man skal selge industriareal til selvkost så kan det bli oppfattet som om Fauske kommune 
’’subsidierer’’ tomtesalg mot næringslivsaktører. Man vil da skape en vridning i markedet med 
at kommunene selger ut industriareal som er under markedspris i området 

· Det kan også skape uro og til dels ‘’ødelegge’’ eiendomsmarkedet generelt i kommunen med 



at bunnen faller ut.  
· Med så lav pris vil det åpne for spekulanter som kun kjøper opp areal for så å sitte på disse, og 

på et senere tidspunkt selge det videre. Man kan selvfølgelig legge føringer og vilkår til disse 
arealene, men det vil da medføre ekstra ressursbruk til oppfølging. I tillegg vil man løpe en 
risiko for juridiske tvister i etterkant der kommunen vil sitte med ansvar og økonomisk tap. 

 
     
Saksbehandlers vurdering: 
Rådmannen anbefaler ikke å selge tidligere regulerte arealer (Søbbesva) til selvkost, men heller velge en 
modell hvor man orienterer seg opp mot markedet, eksvis benytte seg av taksering av næringsarealet, 
slik som det tidligere har vært praktisert. Enkelte av områdene har vært i kommunens eie i årtier, og 
blitt ervervet for en billig penge og dermed blir selvkostberegningen veldig lav.  
Som en del av selvkostberegningen bør råtomtprisen være basert på dagens markedspris, da vil man 
unngå en konkuransevridning ved salg av kommunalt næringsareal.  
 
 
 
Geir Mikkelsen 
rådmann 
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