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26/20 Lauvvik – vurdering av tiltredelse av opsjon 

 

Sandnes tomteselskap KF har i lengre tid arbeidet med å utvikle 
Lauvvik som reiselivsdestinasjon. Tanken har vært å utvikle flere 
aktiviteter med overnatting, bevertning og andre opplevelses- og 
aktivitetstilbud for turister på vei til og fra Lauvvik ferjekai. 
Utvikling av Lauvvik ble også fremhevet som prioritert område i 
reiselivstrategien for Nye Sandnes. 

Sandnes kommune eier eiendommen gnr 71 bnr 63 som ligger på 
nordsiden av ferjekaien på Lauvvik. Den ubebygde eiendommen 
utgjør ca 25 daa og er regulert til fritid- og turisme. Link arkitektur 
har utarbeidet en illustrasjon hvor det er satt inn et hotell med 3 
bygningskropper formet som sirkler.  

Som et ledd i satsingen har det blitt vurdert som interessant å få 
hånd om en større eiendom på sørsiden av ferjeleiet. 
Eiendommen, gnr 71 bnr 2, er i privat eie, den har et areal på ca 
215 daa og har ca 220 meter kystlinje sørover fra Lauvvik ferjekai. 
I tillegg har eiendommen en sameieandel på 1/8 av området ved 
Bynuten og Selvikstakken.   
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Eiendommen gnr. 71 bnr. 2 består av følgende elementer:  

Dyrket mark  16,5 daa Utleid til annet gardsbruk; 3 teiger, grasproduksjon 

Innmarksbeite  24,6 daa Utleid; 3 teiger, vanlig beite. Kan gjødsles 

Skog 79,4 daa Produktiv blandingsskog. Kan brukes til ved. 

Annet areal 94,5 daa Våningshus fra 2002. Folgebolig fra 1974. Utleie fritidsbolig 
fra ca 1850, samt vedskjul, carport, garasje og naust. Ingen 
driftsbygninger på eiendommen. Veg, tun, strandlinje, 
uproduktiv skog og annen fastmark.  

 

Sandnes tomteselskap innledet forhandlinger med grunneier i 2016 om opsjon på kjøp av eiendommen og 
opsjonsavtale med grunneier ble signert i februar 2017. 

Verdien av eiendommen ble ved inngåelsen av opsjonsavtalen taksert til 9,8 mill. Eiendommen er ikke taksert etter 
retningslinjer for vurdering av priser på landbrukseiendom da eiendommen ikke har fulldyrket/overflatedyrket jord på 
25 daa eller mer og eller 500 daa produktiv skog. I revidert kommuneplan 2019-2035 er ca 100 daa av 
opsjonseiendommen omdisponert fra LNF formål til fritid og turisme.  

Opsjonsavtalen gir opsjonshaver (STKF) rett til å erverve eiendommen frem til og med 31.12.2023. Men grunneier 
kunne likevel kreve at opsjonshaver innen 31.12.2017 tok stilling til om en ville utøve retten til å erverve 
eiendommen. I oktober 2017 ble det inngått en tilleggsavtale hvor denne retten for grunneier ble utsatt til 
15.04.2020. Opsjonshaver betalte en opsjonspremie på kr. 200.000 til grunneier for denne utsettelsen. Bakgrunnen 
for at man forhandlet frem en utsettelse var at man trengte mer tid for å avklare konsesjonsforhold samt at man så 
behov for å få eiendommen omdisponert fra LNF til fritidsformål og turisme i kommuneplanen. Ved kjøp etter 
31.12.2019 regnes opsjonspremien ikke som en del av kjøpesummen. I januar 2020 avga grunneier en erklæring hvor 
hun erklærer at hun ikke vil kreve at opsjonshaver tar stilling til erverv før 01.07.2020. 

Hovedavtalens punkt 6.1 har fastsatt kjøpesummen ved tiltredelsestidspunkter frem i tid etter en intervallstruktur 
hvor kjøpesummen øker jo lenger en venter med å utøve opsjonen.  

Ved kjøp innen: Kjøpesum  
31.12.2020 11,2 mill 
31.12.2021 11,6 mill 
31.12.2022 12,0 mill 
31.12.2023 12,5 mill 

 

Kjøpesummen kommer i tillegg til tidligere utbetalt opsjonspremie på kr 200.000. Ved tiltredelse av opsjon tilkommer 
også 2,5% i dokumentavgift. Det betyr at ved tiltredelse nå utgjør total kjøpesum kr 11.685.000. Det er i tillegg påløpt 
kr 0,9 mill på prosjektet i forbindelse med planlegging og utarbeidelse av forretningsplan etc.  

Opsjonsavtalen ble behandlet i møte den 26.01.2017 sak 9/17 Opsjonsavtale Høle. Avtalen gjelder eiendommen gnr 
71 bnr 2 på Lauvvik. Styret godkjente opsjonsavtalen og presiserte at skjøtsel av eiendommen må ivaretas på en god 
måte. I avtalens punkt 1 fremgår det at «Eiendommen er avsatt til LNF formål i gjeldende kommuneplan for Sandnes. 
Opsjonshaver ønsker å benytte eiendommen til reiselivsformål. Dette vil kreve at eiendommen blir omdisponert ved 
senere revisjoner av kommuneplanen og deretter tillatt utbygging gjennom godkjent område-/ og eller 
detaljreguleringsplan».  
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Det ble vinteren 2017 arbeidet med spørsmål om konsesjonskrav knyttet til kjøp av eiendommen, samt rammene for å 
få eiendommen omdisponert til fritid og turisme. Styret i Sandnes tomteselskap KF behandlet i møte 27.04.2017 sak 
23/17. I saken ble det presisert at spørsmålet om arealformål hører til i kommuneplanprosessen. Sandnes bystyre 
behandlet saken i møtet 29.05.2017 og fattet i sak 82/17 slikt vedtak i samråd med innstillingen fra foretaksstyret:  

1. Bystyret tar redegjørelsen om opsjonsavtale på 71 /2 til orientering. 

2. Bystyret gir styret i Sandnes tomteselskap KF i oppdrag å: 

a) Iverksette arbeidet med søknad om konsesjon, med sikte på at opsjonen tiltres innen utgangen av 2017. 

b) Avklare alle forpliktelser som følger av et eventuelt kjøp, herunder fremtidig skjøtsel, drift og øvrige konsesjonsvilkår 
samt årlige driftsutgifter og måten ansvar og oppgaver kan ivaretas på. 

c) Oppnås ikke godkjenningen av konsesjon må opsjonsavtalen bringes til opphør. 

3. Bystyret ber rådmannen ta initiativ overfor berørte kommuner om å utforme grunnlaget for gjennomføring av en 
mulighetsstudie for området med sikte på turisme/reiselivsnæring. Mandat, prosjektplan og forslag til finansiering 
fremmes i felles sak til kommunene. 

Etterfølgende søknad om konsesjon for erverv av eiendommen ble ikke godkjent av fylkesmannen. 

Søknaden ble avsluttet med begrunnelse i at ervervet ikke var i tråd med nasjonale mål i landbrukspolitikken og 
regionale behov. Samfunnsinteressene må veie tyngre enn formålet med erverv i saken. Vedtaket ble ikke påklaget, 
det ble i stedet iverksatt arbeid med nødvendige underlagsdokumenter for innspill til kommunene om omdisponering 
av arealer til reiselivsformål på del av opsjonseiendommen. Parallelt ble det igangsatt arbeid med en mulighetsstudie 
av området. 

I arealdelen i vedtatt kommuneplan 2019-2035 er kommunens eiendom og del av opsjonseiendommen disponert til 
fritids- og turistformål. Bestemmelsene til Hø10 setter krav om detaljregulering.   

Med grunnlag i arealformål og bestemmelser om Lauvvikområdet i kommuneplanen, ble det søkt på nytt om 
konsesjon for erverv av opsjonseiendommen. Sak om tiltredelse av opsjon ble behandlet i styret i Sandnes 
tomteselskap KF 05.12.2019 sak 33/19 og det ble fattet følgende vedtak:  

«Sandnes tomteselskap KF tiltrer ikke eiendommen gnr 71 bnr 2 på nåværende tidspunkt. Saken tas opp til ny 
vurdering/eventuelt beslutning når det foreligger svar på søknad om konsesjon og man er kjent med eventuelle vilkår 
gitt i konsesjon».  

Sandnes tomteselskap KF fikk den 03.01.2020 godkjent konsesjon for erverv av eiendommen gnr 71 bnr 2. Videre er 
det fremforhandlet endring i opsjonsavtalen, slik at fristen for å tiltre er endret fra 15.04.2020 til 01.07. 2020. 

Sak om tiltredelse av opsjon ble på nytt behandlet i styret i Sandnes tomteselskap KF 05.02.2020 sak 6/20 og det ble 
fattet følgende vedtak: 

«Styret i Sandnes tomteselskap KF ønsker å belyse de drifts og skjøtselsmessige konsekvensene av krav til oppfyllelse 
av konsesjon og utsetter beslutning om tiltredelse». 

Tomteselskapet har beregnet årlige kostnader til strøm, kommunale avgifter, forsikringer og løpende vedlikehold av 
bygningsmassen på ca kr 100.000. Disse kostnadene skal dekkes inn ved utleie av 3 boliger samt utleie av jord.  
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Overordnet infrastruktur 
Området på Lauvvik er ikke tilknyttet offentlig vann- og avløpsnett og strømnettet har lav kapasitet. En videre 
utbygging på Lauvvik vil kreve fremføring av offentlig vann og avløpsnett samt forsterkning av energiforsyningen.  Det 
er gjennomført et enkelt forprosjekt som anslår at kostnadene med fremføring av offentlig vann og avløp vil ligge i 
underkant av 25 mill. For å få opp kapasiteten på strømnettet er det vurdert å legge en sjøkabel fra Forsand, det vil i 
tilfelle gi kapasitet nok til også å etablere ladestasjon for elektriske ferjer/ekspedisjonsskip. Det er ikke foretatt 
kostnadsberegningen av å legge sjøkabel.  

 

Konsesjon og driveplikt 
Opsjonseiendommen er omfattet av konsesjonsplikt. Etter at revidert kommuneplan ble godkjent i bystyret i 2019 
hvor ca 100 daa ble omdisponert fra LNF til fritid og turisme sendte Sandnes kommune søknad om konsesjon for 
erverv av gnr 71 bnr 2 med tilhørende sameieandel. Sandnes kommune var inhabil til å behandle søknaden og 
Fylkesmannen behandlet derfor saken som førsteinstans.  

Fylkesmannens sitt vedtak:  

Fylkesmannen gir Sandnes Tomteselskap KF konsesjon for erverv av gnr. /bnr. 71/2 med tilhøyrande sameieandel som 
omsøkt. 

Av Fylkesmannens vurdering i brev datert 03.01.2020 fremgikk følgende:  

«Ervervar ønsker å utvikle reiseliv på eiegdomen. Dette er også ein arealbruk som er i tråd med kommuneplanen sin 
arealdel innafor området som er satt av til næring. Fylkesmannen har derfor ikkje merknader til at kommunen 
v/tomteselskapet ervervar arealet som er planlagt til næring i arealdelen. Vi er derimot skeptisk til kommunalt erverv 
av den resterande delen av eiegedomen på Lauvvik som er avsatt til LNF-område. Kommunen viser til at LNF- området 
vil kunne ha ein støttefunksjon til friluftsliv i tilknytning til det øvrige reiselivsområde. Vi vil i denne samaheng vise til at 
det er eit landbrukspolitisk mål at landbrukseiegedomar i størst mogleg grad bør eigast av fysiske personar som sjølv 
bur på og driv eiegedomar, jf. Ot.prp. nr. 79 s 66. Slik vi ser det skulle derfor LNF-arealet i eiegedomen på Lauvvik helst 
blitt seld vidare til ein aktiv landbrukseigedom i nærområdet. Det ville, slik vi ser det, gitt ei betre driftsmessig løysing 
og meir i tråd med konsesjonslova sitt utgangspunkt om at landbrukseigedomar skal vera i privat eige av bønder som 
driv sjølve. Når vi likevel ikkje har lagt avgjerande vekt på dette, er det fordi ressursgrunnlaget på LNF-arealet på 
Lauvvik er relativt avgrensa. Saka er også litt spesiell ettersom store delar av eigedomen bli planlagd til anna bruk enn 
LNF i framtida. Det er uansett ein problemstilling som eventuelt må avklarast i seinare rullering av kommuneplan, 
konsesjonsvedtaket er ikkje meint å legge noko premiss for ei slik arealbruksvurdering».  

Til spørsmål knyttet til sameieandelen i området ved Bynuten fremgår det følgende av Fylkesmannens vurdering:  

«I konsesjonssøknaden står det at kommunen ser det som viktig å vere del av dette sameiget med tanke på at området 
omfattar større deler av friluftsområde og turstiar i Sandnes. Også i denne samanheng vil vi vise til at det er eit 
grunnleggande prinsipp i konsesjonslova at landbrukseigedomar i størst mogleg grad bør eigast av fysiske personar 
som sjølv bur på og driv eiegedomar. Når det er sagt ser vi at saka er spesiell. Vi viser i den samanheng til at 
ressursgrunnlaget for landbruk er avgrensa på sameige-domen samstundes som det ligg føre streke friluftsinteresser».  

Til slutt fremgår det følgende av Fylkesmannens vurdering og konklusjon:  

«Fylkesmannen har etter ei samla vurdering derfor kome til at det kan bli gitt konsesjon for at Sandnes kommune eig 
gnr./bnr. 71/2 med tilhøyrande sameigedel som omsøkt.  

Jordbruksareala på eiegedomen (dyrka jord og innmarksbeite) skal drivast i tråd med driveplikta etter jordlova §8».   
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Driveplikten kan oppfylles på to måter, personlig oppfyllelse eller oppfyllelse ved bortleie. En av naboeiendommene 
har i mange år leid del av eiendommen gnr 71 bnr 2. Dersom Sandnes tomteselskap KF erverver eiendommen gnr 71 
bnr 2 vil dette leieforholdet videreføres. Avtalen om leie hvor leietaker påtar seg å drifte jorda skal godkjennes av 
landbruksmyndighetene som i dette tilfelle vil være Fylkesmannen. Leieavtalen vil inngås med en leietid på 10 år med 
forbehold om at avtalen kan sies opp dersom den delen som er avsatt til fritid og turisme i kommuneplanen kommer 
til utbygging før de 10 årene er gått.  
 

Markedspotensial og salg av arealene 
Ambisjonen har vært å utvikle Lauvvik til et reiselivsenter med fokus på Lysefjorden. Våren 2019 tok Sandnes 
tomteselskap KF initiativ til opprettelsen av en prosjektgruppe som skulle vurdere markedspotensialet og komme med 
anbefalinger for videreutvikling av Lauvvik som reiselivsdestinasjon, PwC ble engasjert til å lede arbeidet. 
Prosjektgruppen var sammensatt av representanter fra Lysefjorden Utvikling AS, Destinasjon Ryfylke, Region 
Stavanger, næringssjefen i Sandnes kommune og Forsand kommune i tillegg til ansatte i Sandnes tomteselskap KF. 
Flere mulige forretningsområder ble fremhevet som aktuelle. Kundegrunnlaget var i stor grad basert på 
gjennomgangstrafikken på Lauvvik. Etablering av en restaurant som stoppested for gjester på gjennomreise ble 
vurdert som et godt konsept. Stedet vurderes å ha potensial for å bli et foretrukket spisested for gjester på utflukt i 
området med servering av tradisjonsmat og drikke i godt synlig restaurant fra RV 13 med «underveis markedet» som 
primær kundegruppe i tillegg til servering til overnattingsgjester. Et annet forretningsområde som ble fremhevet var 
etablering av utleiehytter, her etterspørselen og betalingsvilligheten god. Hytter bør ha et unikt uttrykk, høy komfort 
og fleksible løsninger for å kunne tilpasses ulike gjestebehov. Resultatene fra prosjektet pekte for øvrig på at for å 
oppnå god lønnsomhet må investerings- og driftskostnadene holdes lave og at etablering av er hytter et 
forretningsområde som møter disse kriteriene.  

Det ble anbefalt å utvikle et aktivitetsprodukt for å øke antallet gjester som stopper og tilbringer tid i området. Dette 
kan være klatrepark da det har utviklet seg til å bli en populær aktivitet blant familier og unge. Klatreparken kan 
bygges med utgangspunkt i kvalitetene i Lysefjorden som destinasjon med gjenkjennelige elementer i miniatyr som 
Preikestolen, Kjeragbolten og Flørli. Lang sesong og høyt volum i sommermånedene kan gi lønnsomhet og skape 
overislingseffekter til restaurant og overnattingstilbud.  

Utviklingen av Lauvvik som reiselivsmål er et langsiktig utviklingsprosjekt, og skiller seg vesentlig ut fra tradisjonelt 
tomtesalg som foretaket ellers arbeider med. Et bærekraftig reisemål på Lauvvik krever at både investorer og 
reiselivsaktører deltar. Kjøp av denne aktuelle eiendommen har blitt vurdert som et strategisk grep for å sikre 
fremtidig areal for en reiselivssatsing i Lysefjorden. Full utbygging av med hotell, restaurant og øvrige aktiviteter vil 
kreve investeringer langt utover det man kan forvente å få inndekning for ved salg av tomter.  

Den siste tiden har det inntruffet flere forhold som gjør at Sandnes tomteselskap KF vil anbefale at man setter 
satsingen litt i bero og at man ikke erverver opsjonseiendommen nå.   

En viktig forutsetning for utvikling av Lauvvik som destinasjon er gjennomgangstrafikken. Det er turistene på vei til 
Preikestolen og videre innover Lysefjorden som skulle utgjøre størstedelen av kundegrunnlaget. Etter at 
Ryfylketunellen åpnet for trafikk har ferjedriften mellom Lauvvik og Oanes vært meget ustabil og i det siste har den 
stoppet helt opp. Dette gjør satsingen på Lauvvik som destinasjon for turister meget usikker. Med denne usikre 
situasjonen vil det være krevende å skaffe interessenter som vil satse på en utvikling av bevertning eller 
overnattingstilbud som baserer seg på gjennomgangstrafikken.  
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I tillegg fikk vi koronapandemien som nærmest over natten satte reiselivsnæringen i en meget krevende situasjon. 
Mange av aktørene i bransjen sliter hardt økonomisk og det er ventet en rekke konkurser som følge av at de 
utenlandske turistene uteblir. Vi antar at det vil ta tid før investeringsviljen innen reiseliv tar seg opp igjen.  

Ved kjøp av eiendommen påtar kommunen seg forpliktelser til å oppfylle konsesjonsvilkårene. Dette er som nevnt 
tenkt løst ved at jorden leies ut, det er likevel kommunen som vil stå som ansvarlig for at konsesjonsvilkårene 
overholdes. Eiendommen består av flere bygninger som må vedlikeholdes og leies ut. Det er grunn til å tro at også 
leiemarkedet vil være mer krevende i fremtiden som følge av koronapandemien. Dersom eiendommen kommer for 
salg på et senere tidspunkt, og vi fortsatt vurderer den som viktig for utviklingen av reiseliv, vil vi ha mulighet for å gi 
bud på eiendommen.  

Opsjonsavtalen ble inngått i en tid hvor man trodde at eiendomsprisene ville stige. Ifølge opsjonsavtalen øker prisen 
med kr 400-500 000,- (se tabell side12) for hvert år som går frem til eventuell tiltredelse av avtalen. Slik markedet har 
utviklet seg i vår region har det motsatte skjedd, eiendomsprisene har falt siden avtalen ble inngått. Hendelsene den 
siste tiden med koronapandemi, fall i oljeprisen samt bortfall av stabil ferjedrift gjør at eiendommen etter vår 
vurdering har lavere verdi i dag enn da opsjonsavtalen ble inngått.  

På bakgrunn av dette tilrår Sandnes tomteselskap at opsjonen ikke utøves og at dette meddeles grunneier. Dersom 
ferjedriften tas opp igjen og markedet innen reiseliv bedrer seg har vi fortsatt mulighet for å utvikle en aktivitet med 
overnatting og bevertning på den eiendommen som kommunen eier på nordsiden av ferjeleiet. Denne eiendommen 
har en flott beliggenhet med god utsikt over Høgsfjorden og Lysefjorden.  

Daglig leder tilrår styret i Sandnes tomteselskap KF å gjøre slikt vedtak: 

 

FORLAG TIL VEDTAK: 

Styret i Sandnes tomteselskap KF anbefaler kommunestyret å gjøre slikt vedtak: 

1. Kommunestyret tar redegjørelsen til orientering. 
 

2. Kommunestyret slutter seg til at Sandnes tomteselskap KF ikke utøver opsjon på kjøp av eiendommen gnr. 72 
bnr. 2 på Lauvvik i Sandnes kommune. 

 

 

Vedlegg:   

Brev fra fylkesmannen i Rogaland om godkjent konsesjon, av 03.01.2020 

Opsjonsavtalen med tilleggsavtaler og erklæring 

Saksprotokoll og saksfremlegg, Bsak 82/17  
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Opsjonsavtale Lauvik - utøvelse av opsjonen 

1. SAKEN GJELDER 

Styret i Sandnes tomteselskap KF behandlet i møtet den 26.01.2017 sak 9/17 
Opsjonsavtale Høle. Avtalen gjelder eiendommen gnr 71 bnr 2 på Lauvik. Styret 
godkjente opsjonsavtalen og presiserte at skjøtsel av eiendommen må ivaretas 

på en god måte. I avtalens punkt 1 fremgår «Eiendommen er avsatt til LNF 
formål i gjeldende kommuneplan for Sandnes. Opsjonshaver ønsker å benytte 

eiendommen til reiselivsformål. Dette vil kreve at eiendommen blir omdisponert 
ved senere revisjoner av kommuneplanen og deretter tillatt utbygging gjennom 
godkjent område-/ og eller detaljreguleringsplan». 

 
Samtidig er det blitt klart at kjøper til kommunens næringsområde 71/63 på 

Lauvik allikevel ikke ønsker å kjøpe området og det er ihht avtalen tilbakelevert 
til kommunen v/Sandnes tomteselskap KF. Situasjonen nå er således at 

kommunen har en posisjon til å utvikle et sammenhengende område på Lauvik. 
Området ansees godt egnet for fremtidig strategisk utvikling av turisme/ 
reiselivsnæring. Foruten fergekai og forbindelsen til Oanes, er naboeiendommen 

Bakernes Paradis etablert. Det har en innarbeidet posisjon for kurs, konferanser 
og opplevelser. Naboprat er gjennomført. Sandnesmarka med turområdene rundt 

bl.a. med Selvikstakken og Bynuten er attraktive turområder som brukes av 
befolkningen i Sandnes og regionen. På andre siden av Høgsfjorden ligger 
Lysefjordsenteret. Sett i sammenheng med etableringen av Nye Sandnes utgjør 

dette sammen med Forsandmoen sentrale element i en av portene innover til 
Lysefjorden og til Prekestolen og Kjærag. 

 
Opsjonsavtalen som strekker seg til 2023 er delt inn i tidsintervaller og 
kjøpsprisen øker tilsvarende. Det løper ingen opsjonspremie i denne avtalen. 

Første frist er 31.12.2017. Frem til dette tidspunktet har Sandnes tomteselskap 
rett, men ingen plikt til å kjøpe.  

 
På dette grunnlaget og av hensyn til håndtering av eventuelt innspill i pågående 
revisjon av kommuneplanen er det behov for å avklare rammer for videre arbeid. 
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Et kjøp av eiendommen utløser krav om konsesjon. Dette sammen med 
nærmere vurderinger av rammer for fremtidig utvikling hensyntatt jordvern, 

kulturminner, kulturlandskap mv. er vesentlig å få frem ytterligere 
faktakunnskap om. En mulighetsstudie i samarbeid med bl.a. Forsand kommune 
vil kunne gi svar på slike spørsmål. Den vil samtidig kunne være et viktig 

underlagsdokument for eventuell videre håndtering i forslaget til revidert 
kommuneplan og påfølgende reguleringsplan. 

 
Rådmannen deler styrets presisering om at skjøtsel av eiendommen må ivaretas 
på en god måte. Videre at det er nødvendig å få avklart om det gis konsesjon for 

kjøpet og eventuelle vilkår som følger med en slik godkjenning. Parallelt må det 
fremskaffes et faktagrunnlag om muligheter og begrensninger knyttet til 

fremtidige utviklingsmuligheter ved at kommunen erverve denne eiendommen 
på Lauvik.  

 
2. FAKTAOPPLYSNINGER 
 

2.1 Eiendommen 71/2 og opsjonsavtalen 
Opsjonsavtalen omfatter mulig kjøp av hovedteig gnr 71 bnr 2 og omfatter totalt 

215 daa. Eiendommen har om lag 220m kystlinje sørover fra Lauvik fergekai og 
til grensen med privat eid eiendom gnr 71/12.  
 

Deto Takst har foretatt verditakst av eiendommen (vedlegg 2). Her fremkommer 
at eiendommen består av: 
Dyrket mark 16,5 daa Utleid til annet gardsbruk;3 teiger, grasproduksjon   

Innmarksbeite 24,6 daa Utleid; 3 teiger, vanlig beit. Kan gjødsles 

Skog  79,4 daa Produktiv blandingsskog. Kan brukes til ved. 

Annet areal  94,5 daa Våningshus fra 2002, Folgebolig fra 1974, 

utleiebolig/fritidsbolig fra ca 1850, samt vedskjul, 

carport, garasje og lite naust. Ingen drifts- 

bygninger på eiendommen. 

Veg, tun, strandlinje, uproduktiv skog og annen 

fastmark. 

 
Verditakst av eiendommen uten hensyn til borett er satt til kr 9,8 mill., med 

borett for eierens mor til Folgeboligen er taksten satt til kr 8,2 mill. 
 

Det fremgår av punkt 4.1 at det ikke betales opsjonspremie knyttet til avtalen 
(vedlegg 3). Avtalens punkt 6.1 har fastsatt kjøpesummen ved tiltredelses- 
tidspunkter frem i tid etter en intervallstruktur. Kjøpesummen øker fremover, slik 

at et kjøp i 2023 koster kr 12,5 mill. Punkt 8 har bestemmelser om selve 
overtakelsen, herunder at grunneier og / eller hennes mor gis rett til utsatt 

fravikelse av bolighuset inntil 1 år fra overtakelse. Etter 1 års perioden kan det 
anmodes om ordinært leie dersom dette passer inn i opsjonshaver sine planer 
med eiendommen. 

 
2.2 Krav om konsesjon for kjøpet 

Som det fremgår av verditaksten fra DetoTakst AS side 3 vil utøvelse av 
opsjonen med kjøpt av denne eiendommen omfattes av bestemmelsene i 
Konsesjonsloven (overstiger 100 daa). Takstmann bemerker for øvrig at det 

legges til grunn at retningslinjene for vurdering av priser på landbrukseiendom 
ikke kommer til anvendelse i denne saken. Eiendommen har ikke fulldyrket/ 

overflatedyrket jord på 25 daa eller mer og eller 500 daa produktiv skog. 
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Krav om konsesjonsbehandling er også bekreftet i svarbrev til grunneier av 
71/29 fra Fylkesmannen i Rogaland. Rådmannen har vært i kontakt med 

fylkesmannen som bekrefter at når det er kommunen selv som søker konsesjon 
er fylkesmannen saksbehandler jfr inhabilitetsreglene. 
 

Rådmannen og administrasjonen i Sandnes tomteselskap KF har den 02.05.2017 
hatt en gjennomgang med landbrukssjefen om selve søknadsprosessen og 

formalkravene som stilles til konsesjonssøknaden. Det er vesentlig at 
kommunens egen søknadsprosess skjer på korrekt måte. Gjennomgangen 
avklart også at eiendommen er part i et sameie for stølsmark. Nærmere utsjekk i 

etterkant viser at 71/2 har 6,3% andel i Selvik Stølsmark, med tilsvarende 
bruksregler for beite samt jakt og fiske, Jordskifteretten hadde i 2003 

gjennomgang av bruksordningene for sameiet. Rådmannen er opptatt av at 
denne andelen og bruksretten, samt eventuelle vilkår om driveplikt frem til 

regulering ivaretas på en ryddig måte. Det legges til grunn at dette løses 
gjennom dialog med sameiet og berørte leietakere, og at løsninger nedfelles i 
nødvendige avtaler mellom partene.  

 
2.3 Mulighetsstudie – underlag for håndtering i kommuneplan 

Arbeidet med revisjon av kommuneplan for Sandnes pågår. Kunnskapsgrunnlag 
og samfunnsdelen har prioritet nå, mens det i mai/juni er lagt inn et vindu» for 
innspill til arealdelen. 2. halvår medgår til bearbeidelser og utforming av 

høringsforslaget. Høring er planlagt våren 2018 og sluttbehandling 2018/2019. 
 

Sandnes tomteselskap KF arbeider med innspill ihht. fremdriftsplanen, herunder 
områder på Lauvik til fremtidig turisme/reiselivsnæring. Det er flere planfaglige 
forhold som må utredes nærmere f.eks. identifiserte kulturminner, 

kulturlandskap, jordvern, turområder/Sandnesmarka, strandsonen for å få frem 
fremtidsrett arrondering av områdene. En mulighetsstudie kan være et egnet 

verktøy til dette formålet. Den kan også omfatte områder på Forsandsiden slik at 
det er rammene i Nye Sandnes som legges til grunn. 
 

2.4 Prinsippdokumentet Nye Sandnes – oppfølging 
Regjeringen har i Prop.St. 96 S (2016-2017) om kommunereformen, anbefalt at 

Stortinget vedtar at Forsand og Sandnes kommuner slås sammen senest fra 
1. januar 2020. Det er bebudet at Stortinget behandler saken den 08.06.2017. 

Midlertidig Fellesnemd som er etablert av de to kommunene har tatt fatt noen av 
i prinsippdokumentets mål og igangsatt innledende arbeid. Dette gjelder særskilt 
temaet næringsutvikling. I den anledningen er det tillyst en samling av aktørene 

i og rundt Lysefjorden den 11.05.2017.  
 

I prinsippdokumentet er det satt følgende mål for samfunnsutvikling, næring og 
samferdsel: 
MÅL: Ny kommune skal være ledende innen havbruksnæring, turisme og energi, og være 

pådriver for en fremtidsrettet areal- og transportutvikling.  

 

Til målet er fremholdt blant annet følgende prioritering, med relevans for 

Lauvikområdet:  
Ny kommune har betydelige arealressurser i natur- og kulturlandskapet, områder som i 

dag brukes av landbruket og som regionale grøntområder/markaområder. Tilrettelegging 

og utvikling av en mangfoldig turistnæring skal ha høy prioritet. En slik satsing, sammen 

med muligheten for å videreutvikle turismen knyttet til Lysefjorden, Preikestolen og 
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Kjerag skal prioriteres som tiltak for økt verdiskapning. Ny kommune har et potensiale til 

å utvikle grønn turisme. Det betyr for eksempel at grønne områder gjøres tilgjengelige 

for allmennheten. Opplevelse og friluftsliv, folkehelse og gårdsturisme vil her være 

sentrale oppgaver. Ambisjonen skal være å bli blant landets mest attraktive turist- og 

opplevelsesmål i fremtiden. 

 

3. RÅDMANNENS VURDERING OG ANBEFALING 
Rådmannen deler styret i Sandnes tomteselskap KF sitt syn om at det prioriteres 
å få gjennomført nødvendige planfaglige vurderinger av kommunens områder på 

Lauvik, slik at revidert kommuneplan viser nødvendige planrammer fremover. 
Slik rådmannen ser det er det naturlig at dette skjer grunnlag i en mulighets-

studie som gjennomføres i samarbeid med Forsand og eventuelt andre berørte 
nabokommuner.  
 

Spørsmålet om eventuelt kjøp av eiendommen 71/2 er således vesentlig. Søknad 
om konsesjon vil gi svaret på om ervervet lar seg gjennomføre, samt vilkårene 

som eventuelt følger av en godkjenning. Rådmannen deler styrets oppfatning om 
at skjøtsel av eiendommen i tiden fremover må sikres og utøves på en 
betryggende måte. Det er grunn til å påregne at tidsperioden med fortsatt drift 

av landbrukseiendommen vil vare en del år. Jordbruksdriften må sikres og det 
må avsettes nødvendige midler til å ivareta dette. Videreføring av avtalene om 

utleie som er knyttet til eiendommen er i dag, kan derfor være en mulig løsning, 
men det må da fremforhandles avtaler om dette. Tilsvarende må det opptas 

dialog med sameie Selvik Stølsameie for å avklare bruksordninger mv. Det 
tilligger ikke kjernevirksomhetene i KF tomteselskapet å drive landbruks-
virksomhet.  

 
Temaer som videre utviklingsmuligheter, innsatsområder, finansierings-

muligheter osv. er det behov for å få utredet. En mulighetsstudie kan gi et slikt 
gjennomarbeidet beslutningsgrunnlag. Rådmannen anbefaler derfor at det 
utformes et mandat og en prosjektplan for en mulighetsstudie, som legges frem 

for politisk godkjenning i de samarbeidende kommuner. Næringssjefen, Sandnes 
tomteselskap KF, Samfunnsplan mv. deltar i arbeidsgruppen fra Sandnes 

kommune.  
 
Styret i Sandnes tomteselskapet har i møtet 27.04.2017 sluttet seg til 

rådmannens anbefaling til bystyret. 
Saken behandles av formannskapet og bystyret fatter endelig vedtak. 

 
 
 

 
Forslag til vedtak: 

1. Bystyret tar redegjørelsen om opsjonsavtale på 71/2 til orientering. 
2. Bystyret gir styret i Sandnes tomteselskap KF i oppdrag å: 

a) iverksette arbeidet med søknad om konsesjon, med sikte på at opsjonen  

    tiltres innen utgangen av 2017. 
b) avklare alle forpliktelser som følger av et eventuelt kjøp, herunder  

    fremtidig skjøtsel, drift og øvrige konsesjonsvilkår samt årlige driftsutgifter  
    og måten ansvar og oppgaver kan ivaretas på. 
c) Oppnås ikke godkjenningen av konsesjon må opsjonsavtalen bringes til  

      opphør. 
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3. Bystyret ber rådmannen ta initiativ overfor berørte kommuner om å utforme 
grunnlaget for gjennomføring av en mulighetsstudie for området med sikte på 

turisme/reiselivsnæring. Mandat, prosjektplan og forslag til finansiering 
fremmes i felles sak til kommunene. 

 
 
 

 
Rådmannen i Sandnes, 02.05.2017 

 
Bodil Sivertsen 
rådmann 

 . 
 . 

 
Vedlegg:  
Vedlegg1_Kartutsnitt_Lauvik_komplan 

Vedlegg2_Verditakst_gnr71bnr2 
Vedlegg3_Opsjonsavttale_Lauvik 

Vedlegg4_Styret_saksprotokoll_opsjonsavtale_Lauvik_27april2017 
 
 

Dokumentet er ikke signert da Sandnes kommune benytter elektronisk 
godkjenning. 
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Arkivsak-dok. 17/04471 
Arkivkode 
Saksbehandler Sidsel Haugen 

Behandlet av Sakstype Møtedato Saknr 

1 Formannskapet 2015-2019 Utvalgssaker 15.05.2017 34/17 

2 Bystyret 2015-2019 Utvalgssaker 29.05.2017 82/17 

SAKSPROTOKOLL 

Opsjonsavtale Lauvik - utøvelse av opsjonen 

Bystyret 2015-2019 har behandlet saken i møte 29.05.2017 sak 82/17 

Formannskapet behandlet saken i møte 15.05.2017 - sak 34/17: 

Møtebehandling i formannskapet 
Innledningsvis behandlet formannskapet spørsmålet om Sofie Margrethe Selvikvåg (Sp) sin 
habilitet i saken. Selvikvåg ble ikke erklært inhabil.  

Votering 
Rådmannens innstilling datert 02.05.2017, punkt 1, ble enstemmig vedtatt. 
Rådmannens innstilling datert 02.05.2017, punkt 2, ble vedtatt med 12 mot 1 stemme (SV). 
Rådmannens innstilling datert 02.05.2017, punkt 3, ble enstemmig vedtatt. 

Vedtak i formannskapet 
1. Bystyret tar redegjørelsen om opsjonsavtale på 71/2 til orientering.
2. Bystyret gir styret i Sandnes tomteselskap KF i oppdrag å:

a) Iverksette arbeidet med søknad om konsesjon, med sikte på at opsjonen

tiltres innen utgangen av 2017.
b) Avklare alle forpliktelser som følger av et eventuelt kjøp, herunder

fremtidig skjøtsel, drift og øvrige konsesjonsvilkår samt årlige
driftsutgifter og måten ansvar og oppgaver kan ivaretas på.

c) Oppnås ikke godkjenningen av konsesjon må opsjonsavtalen bringes til

opphør.
3. Bystyret ber rådmannen ta initiativ overfor berørte kommuner om å utforme

grunnlaget for gjennomføring av en mulighetsstudie for området med sikte på
turisme/reiselivsnæring. Mandat, prosjektplan og forslag til finansiering
fremmes i felles sak til kommunene.

Møtebehandling i bystyret 
Innledningsvis behandlet bystyret spørsmålet om Sofie Margrethe Selvikvågs (Sp) habilitet i 
saken. Selvikvåg ble erklært habil og deltok under behandlingen av saken. 

Votering 
Pkt. 1 i innstillingen fra møtet i formannskapet 15.05.2017 ble enstemmig vedtatt. 
Pkt. 2 a) i innstillingen ble vedtatt med 48 mot 1 stemme (SV). 
Pkt. 2 b) i innstillingen ble vedtatt med 48 mot 1 stemme (SV). 
Pkt. 2 c) i innstillingen ble enstemmig vedtatt. 
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Pkt. 3 i innstillingen ble enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak 
1. Bystyret tar redegjørelsen om opsjonsavtale på 71/2 til orientering. 

 
2. Bystyret gir styret i Sandnes tomteselskap KF i oppdrag å: 

a) Iverksette arbeidet med søknad om konsesjon, med sikte på at opsjonen 
tiltres innen utgangen av 2017. 

b) Avklare alle forpliktelser som følger av et eventuelt kjøp, herunder 

fremtidig skjøtsel, drift og øvrige konsesjonsvilkår samt årlige 
driftsutgifter og måten ansvar og oppgaver kan ivaretas på. 

c) Oppnås ikke godkjenningen av konsesjon må opsjonsavtalen bringes til 
opphør. 

 
3. Bystyret ber rådmannen ta initiativ overfor berørte kommuner om å utforme 

grunnlaget for gjennomføring av en mulighetsstudie for området med sikte på 

turisme/reiselivsnæring. Mandat, prosjektplan og forslag til finansiering 
fremmes i felles sak til kommunene. 

 

 
 
 
Dokumentet er ikke signert da Sandnes kommune benytter elektronisk godkjenning. 
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