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Saksgang Møtedato Saksnr 
Formannskapet 11.10.2011 094/11 
 

 
 
Sakshandsamar:  
Vidar Vårdal 

Arkiv:    K1-610, K3-&50 
Objekt:       

Arkivsaknr 
10/1393  

 
 

KJØP AV FAST EIGEDOM 
 

Kva saka gjeld: 
Godkjenning av kjøp av parsellar fråskilt gnr. 55 bnr. 1 i Flora kommune. Arealkjøpet er knytt til 
planlagt utbygging av Eikefjord skule 
 
 
 

FRAMLEGG TIL VEDTAK: 
 
Rådmannen rår Formannskapet til å gjere slikt vedtak: 

1. Flora formannskap godkjenner kjøpeavtale med Agnar Eikefjord om kjøp av tilleggsareal i 
samband med planlagt utbygging av Eikefjord skule 

2. Kjøpet vert å finansiere innanfor vedteken investeringsramme for Eikefjord skule 
 
 
 
Terje Heggheim 
rådmann        Vidar Vårdal 
                                                                                                                      tenesteleiar 
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Innleiing: 
Flora kommune har gjort avtale med eigar av gnr. 55 bnr. 1 om kjøp av eit areal på ca 850 m2 som 
i reguleringsplan og kommuneplan er avsett til offentleg formål. Avtalen er inngått med atterhald 
om politisk godkjenning. Arealet inngår i arealplanen for planlagt utviding av Eikefjord skule. I 
tillegg er det gjort avtale om at Flora kommune vederlagsfritt får overta den del av gnr. 55 bnr. 1 
som er bandlagt som rasfare. Dette arealet vart tidlegare unnateke sal, jfr. avtale av 27.05.1999 
 
 

Vurdering: 
Den aktuelle tomta grensar opp til dagens parkeringsplass og sikrar at kommunen kan etablere ny 
tilkomstveg til skuleområdet. Arealet inngår som del av nytt areal som må kjøpast for å realisere 
planane. Parsellane er vist på vedlagte kart. 

 
Økonomiske konsekvensar: 
Partane har vorte samde om ein m2 pris på kr. 100,-. I tillegg har kjøpar fått med eit punkt om at 
dersom kommunen betaler ein høgare pris for naboarealet, skal kjøpesummen for dette arealet 
justerast tilsvarande opp tilsvarande.  
 
Med utgangspunkt i avtala kjøpesum og utrekna areal vert kjøpesummen kr. 85.000,-. I tillegg kjem 
kostnader til frådeling, oppmåling og tinglysing slik at samla kostnader med kjøpet vil utgjere om 
lag kr. 115.000,-. Endelege kostnader vil vere klar når oppmålinga ligg føre. 
Kjøpet vert å finansiere innanfor vedteken investeringsramme for Eikefjord skule. 
 
  

Aktuelle lover, forskrifter, avtalar m.m.: 
 
 

Prenta/uprenta vedlegg: 
 
Avtale med Agnar Eikefjord 
Kart som viser aktuelle parsellar  
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Sakshandsamar:  
Vidar Vårdal 

Arkiv:    K1- 
Objekt:       

Arkivsaknr 
11/1472  

 
 

PRINSIPP FOR SAL AV KOMMUNALT AREAL I INDRE FLORØ 
HAMN 
 

Kva saka gjeld: 
Flora kommune har etter lengre tids forhandlinger og rettssaker overtatt et større areal av indre 
Florø havn fra Florø Gård.  
Med denne saken ønsker  en å fastsette prinsipp for vidaresalg av dette arealet. 
 
 
 

FRAMLEGG TIL VEDTAK: 
 
Rådmannen rår Flora bystyre til å gjere slikt vedtak: 
 

I. Flora bystyre godkjenner fylgjande prinsipp for salg av kommunalt areal i indre Florø 
havn: 

 
Prinsipp 1 
Flora kommune tilbyr grunneiere å kjøpe landareal og utfylt sjøareal som utgjør en 
naturlig del av grunneier sin eiendom, forutsatt at arealet i gjeldene kommuneplan eller 
reguleringsplan er avsatt til privat utbyggingsareal eller andre private fellesarealer. 

 
Prinsipp 2 
Areal avsatt til offentlig formål i gjeldene kommuneplan eller reguleringsplan skal ikke 
selges. Likeledes skal areal som sikrer fri tilgang til sjøen via dagens allmenninger, 
forbli kommunal eiendom. 

 
Prinsipp 3 
Salg av sjøgrunn inkludert utfyllingsrettigheter  tillates der det foreligger godkjent 
reguleringsplan og arealene skal benyttes til private utbyggingsformål. Salg av 
utfyllingsrettigheter (sjøgrunn) avgrenses til det arealet som er godkjent utfylt. 

 
Prinsipp 4 
Landareal, strandlinje og sjøareal inkludert utfyllingsrett som ikke er naturlig å tilby 
konkrete grunneiere eller skal beholdes av Flora kommune, kan legges ut for slag på 
det åpne marked når det foreligger godkjent kommuneplan eller reguleringsplan for 
arealet. 
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II. Flora bystyre godkjenner fylgjande prinsipp for prising av kommunalt areal i indre 

Florø havn: 
 

Prinsipp A 
Landareal og utfylt sjøareal selges for kr. 302,- 2008 kroner, jfr. Prinsipp 1. Prisen 
indeksjusteres i samsvar med økningen i konsumprisindeksen med basis i indeks pr. 
01.01.2008.  

 
Prinsipp B 
Strandlinje tilbys solgt for kr. 1100,- pr. løpemeter 2009 kroner. Prisen indeksjusteres i 
samsvar med økningen i konsumprisindeksen med basis i indeks pr. 01.01.2009.  

 
Prinsipp C 
Sjørettigheter inkludert utfyllingsrettigheter  tilbys solgt for kr. 150 pr. m2 , jfr. 
prinspipp 3. Prisen indeksjusteres i samsvar med økningen i konsumprisindeksen med 
basis i indeks pr. 01.01.2009. 

 
 
 
 
 
 
 
Terje Heggheim 
rådmann       Vidar Vårdal 
                                                                                                         tenesteleiar 
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Innleiing: 
Flora kommune inngikk i 1994 en avtale med Florø Gård om en gong for alle å få avklart hvilke 
rettigheter Florø gård som grunneier hadde i havnebassenget i Florø og løse inn rettighetene. 
Bakgrunnen for avtalen, var at mange grunneiere med eiendom som grenset til havnebassenget, 
vart møtt med krav fra Florø Gård om å innløse strandretter (tilflot/utfyllingsrett) i tillegg til nytt 
areal som var erverva ved utfylling i sjø. Kommunen såg det som viktig å få avklara rettsforholda 
slik at det ikke var til hindre for fremtidig utvikling av næringsaktiviteter knyttet til indre havn. 
 
Gjennom rettsprosessen ble det slått fast at det i indre havn i Florø var utviklet en lokal sedvane der 
Florø Gård hadde beholdt retten til sjøarealet utenfor de utskilte parsellene. Videre ble det slått fast 
at utfyllingsretten i indre havn også omfatta areal utover kote –2. Utfyllingsretten omfattet også det 
areal som etter kommuneplanen var godkjent utfylt, men der faktisk utfylling ikke var gjennomført. 
 
Flora kommune var bare en mindre grunneier i indre havn, men valgte å kjøre prosessen på vegne 
av alle grunneierne. Ved den politiske behandlingen ble det åpnet for at private grunneiere kunne 
bli part i saken og avklare egne og Florø Gårds rettigheter innen for samme skjønn. Ingen grunneier 
benyttet seg av den muligheten.   
 
Ved at kommune inngikk skjønnsavtale med Florø Gård påtok en seg å dekke sakskostnader for 
Florø Gård i tillegg til at en måtte innløse de rettigheter som Florø Gård hadde i området. Uten at 
det er direkte uttalt i bystyresaken fra 94 eller senere, har det ikke vært kommunen sin intensjon å 
beholde alle rettigheter og areal ervervet fra Florø Gård. Kommunen ville videreselge det areal og 
de rettigheter som det var naturlig å videreselge. Et videresalg til private grunneiere ville sikre at 
kommunen fikk dekket deler av sine økonomiske utlegg, samtidig som den private grunneier fikk 
den hele og fulle eiendomsretten til eiendommen. 
 
Ved overenskomst datert 16.01.2008 ble det satt endelig sluttstrek for saken mellom Florø gård og 
Flora kommune. 
 
 
Om eiendommen: 
Arealet omhandlet i skjønnet mellom Florø Gård og Flora kommune strekkes seg langs strandsonen 
fra Quality Hotell i vest til STX i øst. I tillegg omfatter arealet godkjent, men ikke utfylt areal i 
indre havn i samsvar med godkjent kommunedelplan fra 1998. Flora kommune har også overtatt 
sjøgrunnen så lang ut som myndighetene til enhver tid godkjenner utfylling innen for parsellens 
utstrekning. 
 
Samlet ble det innløst et areal på 21.420,5 m2 hvorav 19.450 m2 utgjør landareal og utfylt sjøareal. 
Deler av landareal og utfylt areal er nedbygd. Differansen mellom oppmålt areal og areal som det 
er betalt vederlag for, utgjør sjøareal som er avsett i kommuneplanen, men ikke utfylt (pistolkaia). 
Området fordeler seg på i alt 14 teiger av ulik størrelse. For nærmere detaljer vises til vedlagte kart 
over de enkelte teiger av gnr. 202 bnr. 620.  
 
 
Prinsipp ved videresalg 
Flora kommune må fastsette prinsipp for videresalg av arealene. For noe av arealet er det opplagt 
hvem som er den aktuelle kjøperen. For andre områder kan det være mer uklart. Det har 
sammenheng med hvordan eierforholdet til bygningsmasse og tilstøtende areal er for det enkelt 
område. Andre deler av området vil det være naturlig at kommune beholder  selv, bl.a. for å sikre 
allmennheten fri tilgang  til sjøen via dagens allmenninger. 
Sjøgrunn inkludert utfyllingsrettigheter og tilflot, er en annen rettighet som er knyttet til gnr. 202 
bnr. 620. For å kunne utnytte sjøeiendommene i fremtiden, vil det nok bli åpnet for utfylling i 
havnebassenget i ulik grad. For at grunneierne skal ha forutsigbarhet for fremtidige 
investeringsplaner, må det etableres et regime knyttet til disse rettigheter som entydig og klart 
forteller hvilke rettigheter en får ved kjøp av sjøgrunn. 
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Prinsipp 1 
Flora kommune tilbyr grunneiere å kjøpe landareal og utfylt sjøareal som utgjør en naturlig del av 
grunneier sin eiendom, forutsatt at arealet i gjeldene kommuneplan eller reguleringsplan er avsatt 
til privat utbyggingsareal eller andre private fellesarealer. 
 
Prinsipp 2 
Areal avsatt til offentlig formål i gjeldene kommuneplan eller reguleringsplan skal ikke selges. 
Likeledes skal areal som sikrer fri tilgang til sjøen via dagens allmenninger, forbli kommunal 
eiendom. 
 
Prinsipp 3 
Salg av sjøgrunn inkludert utfyllingsrettigheter  tillates der det foreligger godkjent reguleringsplan 
og arealene skal benyttes til private utbyggingsformål. Salg av utfyllingsrettigheter (sjøgrunn) 
avgrenses til det arealet som er godkjent utfylt. 
 
Prinsipp 4 
Landareal, strandlinje og sjøareal inkludert utfyllingsrett som ikke er naturlig å tilby konkrete 
grunneiere eller skal beholdes av Flora kommune, kan legges ut for slag på det åpne marked når det 
foreligger godkjent kommuneplan eller reguleringsplan for arealet. 

 
Økonomi 
Saken mellom Florø gård og Flora kommune strekker seg over en tidsperiode fra 1994 til 2008. 
Byggerekneskapen for prosjekt 7441 og 75252 viser de direkte utlegg kommunen har  hatt i 
tilknytning til saken, inkludert kostnader til innløsing av rettighetene til Florø Gård. I tillegg 
kommer kommunens interne kostnader i perioden.  
 
 
 

 Prosjekt 7441 
1995 – 2003 

Prosjekt 75252 
2004 - 2008 

Sum 

Juridiske kostnader m.m Kr. 1.084.381 Kr. 1.810.605 Kr. 2.894986 
Grunnkjøp Kr.      63.054 Kr. 1.462.329 Kr. 1.525.383 
Interne kostnader   Kr. 1.447.493 

Samla kostnader   Kr. 5.867.862 

    
De interne kostnadene er estimert til 50% av de faktisk betalte juridiske kostnadene. 
 

PRIS 

Mange av eiendomsbesitterne i strandlinja i Florø har betraktet grunnen som de har fylt ut i sjø og 
bebygd, som sin egen. Når det nå er slått fast at det var Florø Gård, nå Flora kommune, som har de 
formelle eierrettighetene, er det naturlig at det fastsettes en pris for grunnarealene før disse tilbys 
for salg. Gnr. 202 bnr. 620 utgjør til sammen 19450 m2. Ser en på kommunen sitt samlede utlegg 
for å få hånd om arealet og tilhørende rettigheter, tilsvarer det en m2 pris på  
kr. 302,- 2008 kroner.  
 
Prinsipp A 
Landareal og utfylt sjøareal selges for kr. 302,- 2008 kroner, jfr. Prinsipp 1. Prisen indeksjusteres i 
samsvar med økningen i konsumprisindeksen med basis i indeks pr. 01.01.2008.  
 
Prinsipp B 
Strandlinje tilbys solgt for kr. 1100,- pr. løpemeter 2009 kroner. Prisen indeksjusteres i samsvar 
med økningen i konsumprisindeksen med basis i indeks pr. 01.01.2009.  
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Prinsipp C 
Sjørettigheter inkludert utfyllingsrettigheter  tilbys solgt for kr. 150 pr. m2 , jfr. prinspipp 3. Prisen 
indeksjusteres i samsvar med økningen i konsumprisindeksen med basis i indeks pr. 01.01.2009. 
 
Prinsipp D 
Landareal, strandlinje og sjøareal inkl. utfyllingsretter som omsettes fritt i markedet, jfr. Prinsipp 4, 
selges til markedspris, dog ikke under priser fastsatt i prinsipp A – C.  
 
Økonomi 
 
Flora kommune har finansiert sine direkte utlegg til innløsning av Florø gård sine rettigheter ved 
låneopptak på kr. 3,3 mill.kr. og egenkapital (fond) kr. 0,5 mill.kr. Kommunens interne kostnader 
er dekket over driften. 
 
Ved salg av rettigheter/areal benyttes oppgjørsbeløpet til nedbetaling av lånegjelden. Når 
lånegjelden er nedbetalt, avsettes overskytende del til frie investeringsfond. 
 
 

Aktuelle lover, forskrifter, avtalar m.m.: 
 
 

Prenta/uprenta vedlegg: 
 
Kart over gnr. 202 bnr. 620  
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