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Retningslinjer  

for salg/leie av næringsareal i Flakstad   
 
Vedtatt av Flakstad kommunestyre 13. desember 2016  (sak 097/16) 

 
 

1. Innledning og definisjon 

Flakstad kommune vil legge til rette for næringsutvikling bl.a. ved å ha attraktive og tilgjengelige områder 
(tomter) som bedrifter kan kjøpe eller leie (feste). Kommunen vil bidra til at tilgjengelig næringsareal 
disponeres slik at det gir god samfunnsmessig nytte, arbeidsplasser og lokal verdiskaping. Disse retningslinjene 
fastlegger kommunens praksis ift næringsområder.  
 
Det vil variere hva som er av tilgjengelige næringstomter, og det vil ofte være aktuelt med samarbeid mellom 
kommunen og private aktører for å utvikle næringsretta områder. Områder som etableres til næring/industri 
skal som hovedregel være selvfinansierende i Flakstad kommune.  
 
Kystverket har etablert næringsområder ifm havneutbygging, og bruken av slike områder er regulert av 
grunneiererklæring mellom Kystverket og kommunen.  
 
Næringsareal defineres som areal avsatt i vedtatt kommunal plan til industri, tjenesteyting eller annen 
forretningsmessig virksomhet. Disponering av areal til næringsmessig virksomhet skal være i henhold til 
reguleringsplan og kan omfatte ulike formål som bygg, installasjoner, anlegg, produksjon, lagring, parkering, 
veg m.v. 
 

2. Markedsføring, søknad og tildeling 

Nytt næringsareal som åpnes skal markedsføres på hjemmesider, epost til lokal næringsforening og ved 
annonse i regional avis. Etter markedsføring utleies/selges næringstomtene etter hvert som interesserte 
kjøpere melder seg og salgsavtaler godkjennes.   

 
Søknader om næringstomt/areal skal inneholde:  

 Planer for aktiviteten på arealet samt anslag på forventet omsetning og sysselsetting  

 Tegninger/planskisse som viser bygninger og andre installasjoner på området  

 Tidsplan for utbyggingen av arealet  

 Finansieringsplan  
 
Kriterier som vektlegges ved tildeling av næringstomt: 

 Dokumentasjon på at planlagt bruk er i tråd med kommunens næringsplan og reguleringsformålet for 
det aktuelle området.  

 Rett virksomhet på rett plass, herunder samlokalisering av beslektede virksomheter (næringsklynger).  

 Estetiske verdier; utbyggingsprosjektene skal harmonisere med omgivelsene og gi et godt 
helhetsmiljø (jf. kommuneplan samt Plan- og bygningsloven). Det skal stilles krav i kontrakten om 
ryddighet på næringstomt.  

 
Kjøp av næringsareal reguleres av praksis, planer og lovverk.  Ved feste av areal gjelder Tomtefesteloven når 
det skal settes opp bygg på arealet. Ved salg og utleie av næringsareal skal det følges de retningslinjer som 
settes i Plan- og bygningsloven og andre aktuelle lover og forskrifter. Kjøp av areal på grunn som er oppfylt ifm 
havneprosjekt må avklarer med Kystverket Nordland iht gjeldende grunneiererklæring for det aktuelle 
området.  
 
Kommunalt næringsareal i Flakstad kan ikke tas i bruk av private bedrifter uten at det foreligger gyldig 
salgskontrakt eller festeavtale/leieavtale.  
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3. Festeavtale, oppsigelse og årlig festeavgift  

Generelt gjelder Lov om tomtefeste av 1996, sist endret 2015.   
Festeavtale (leieavtale) skal inngås skriftlig og informere om eventuelle bygg, formål og tomteverdi. 
Festeavtaler for tomt til fabrikk eller forretningsbygg har en festetid på 80 år om ikke annet er avtalt. Det kan 
eventuelt inngås avtale om feste på oppsigelse etter regler i Tomtefesteloven.  
 
Oppsigelse av festeavtale til næringsareal kan skje gjensidig med 12 mnd oppsigelsestid. Næringsarealet faller 
tilbake til kommunen når festeavtalen er utgått eller oppsagt. Dersom festeavtale/leieavtale for næringstomt 
sies opp eller utløper skal tomta ryddes innen en frist som kommunen setter. Dersom rydding ikke skjer, kan 
kommunen få utført dette for festers/leietakers regning. 
 
Festeavgiften fastsettes til 6 % av tomtens markedsverdi på det tidspunkt festeavtalen ble inngått. Dersom 
kostnadsgrunnlag for prisfastsetting mangler, kan prisen settes iht beregnet markedsverdi.  Festeavgift skal 
betales slik kommunen fastsetter med basis i politisk vedtak.  
 

4. Salgskontrakt og salgssum  

Ved salg av kommunalt næringsareal skal det inngås skriftlig salgskontrakt mellom kommunen og kjøper. 
Salgskontrakten skal ivareta at kommunen får positiv effekt og god økonomi på næringsarealet og at kjøper 
kan etablere seg raskt med næringsvirksomhet på tomta. 
 
Salgssummen fastsettes av kommunen etter oppmålt areal og pris per m2. Veiledende pris reguleres årlig, jf. 
kommunens avgiftsregulativ. Salgsprisen skal dekke kommunens reelle kostnader ved opparbeiding og 
vedlikehold av næringsarealet, pluss en rimelig avkastning beregnet ut ifra markedspris. Kommunen kan 
innhente takst som grunnlag for prissetting av næringstomter. 
 
Salgspris veiledende for 2016 er 300 kr/m2 for næringstomt som ligger 80 m eller nærmere fra kai eller 
kaifylling, og 150 kr/m2 for tomt som ligger mer enn 80 m fra kai/kaifylling. Særlig attraktive tomter kan få en 
høyere prisvurdering, og skal selges etter takst eller til høystbydende over veiledende pris.  
 
Kostnader som kommunen har ifm salgs- eller leieforholdet kan kreves dekket. Tilknytningsavgift for vann og 
avløp kommer i tillegg og beregnes etter det gjeldende avgiftsregulativ for slike tjenester i kommunen.  
 

5. Opsjon og frist for å ta i bruk næringstomt 

Kommunen kan etter søknad fra interessent inngå avtale om opsjon (håndgivelse) for næringstomt i et år, med 
mulighet til forlengelse ytterligere et år. Det skal i søknaden foreligge kartskisse med tomteareal og det skal 
defineres hva slags formål tomta ønskes benyttet til. Det skal fastsettes en betaling for opsjon på 3 % av antatt 
salgsverdi. 
 
Næringstomt som det er inngått avtale med kommunen om skal tas i bruk innen 1 år fra tilsagnet er datert. 
Dette betyr at det skal være igangsatt byggearbeid eller annen fysisk tilrettelegging knyttet til oppstart av 
næringsvirksomhet. Denne fristen skal fremgå av tilsagnsbrevet, og skal tas inn i skjøtet under pkt 6.  
 
Fristen kan etter skriftlig søknad vedtas forlenget av Formannskapet med inntil et år.  
 

6. Gjenkjøpsklausul for ubebygd eiendom 

Dersom næringstomt ikke tas i bruk/utbygges som forutsatt innen fastsatte frister, skal eiendommen 
tilbakeselges til kommunen og til samme pris som tomta ble kjøpt for. Det samme gjelder for festeavtaler 
(leie).  
 
Ubebygd næringstomt kan ikke videreselges uten skriftlig tillatelse fra kommunen. Ved et videresalg av 
ubebygd eiendom har kommunen forkjøpsrett til samme pris som tomta ble kjøpt for innenfor en periode på 2 
år fra erverv.  
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7. Rutiner for saksbehandling 

Politisk vedtak kreves som grunnregel: 

 Utbyggingsavtaler som er juridisk og økonomisk bindende  

 Beslutning om tomtetildeling ved salg og bortfeste over 5 år 

 Opsjonsavtale på næringsareal/ tomt 
 
Rådmannen er ansvarlig for at tilrettelegging og salg/feste av næringstomter er effektivt ivaretatt i 
kommunen. Rådmannen eller den han bemyndiger (delegasjon) kan inngå festeavtale for kortsiktige 
leieforhold inntil 5 år og oppsigelsestid inntil 1 år.   
 

Saksgangen blir normalt slik ved ønske om kjøp eller leie av næringsareal: 

1. Bedriften kontakter kommunen spør om å få kjøpe/leie en tomt.  

2. Saken henvendes til den som er ansvarlig for slike saker i kommunen, som gir informasjon og 
eventuelt starter prosessen når aktuell tomt foreligger og henvendelsen er mottatt skriftlig.   

3. Forespørsel om kjøp/leie av parsell sendes til Kystverket Nordland for avklaring ift avtaler og 
forskrifter.  

4. Bedriften får et tilsagn på næringstomt der det er informasjon om areal, pris, oppmåling, 
fradelingskostnader og gebyrer. 

5. Når prisen er akseptert, signeres kjøpsavtale/festeavtale og det søkes om fradeling av tomta.  

6. Saksbehandler lager fakturagrunnlag til økonomiavdelingen, og de sender ut faktura med en 
betalingsfrist på 2 mnd.  

7. Når kjøpesum/festebeløp for tomten er betalt, skrives det ut skjøte og konsesjonspapirer. Ordfører 
signerer og stempler dokumentene.  

8. Kjøperen har ansvar for å sende skjøtet til tinglysing.   

 

Rutiner for saksbehandling kan revideres av kommunen i tråd med intern organisering eller endringer i aktuell 
lov eller forskrift.   

Kommunen fastsetter en avgift for saksbehandling av salg og feste av næringstomt. Det settes også en 
saksbehandlingsavgift for salg og utleie av kommunale næringsbygg. Avgiften kan differensieres etter areal og 
formål.  
 

8. Annet  

Innløsing av festetomt kan skje etter nærmere avtale med kommunen, slik at festeavtalen kan avvikles og 
kommunen selger arealet på vanlig måte. 

Eventuelle panterettigheter eller servitutter som ligger på næringsområde ved inngåing av festekontrakt vil 
påhvile festeren, og ved salg vil de ligge på kjøperen.  

 

9. Vedlegg til bruk i saksbehandling  

Vedlegg: 1. Mal svarbrev til den som ønsker å kjøpe næringstomt med kart, areal og betingelser (pris, avgifter, 
betalingsfrist m.v.) 
Vedlegg 2: Avtale om feste/kjøp av næringseiendom 
Vedlegg 3: Fakturagrunnlag til økonomiavdelingen for fakturering kjøp av eiendom 
Vedlegg 4: Skjøte ferdig utfylt fra kommunen. 
 

_____________________ 


