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Saksgang Saksnr Møtedato 
   
Kommunestyret 19/49 26.09.2019 
Formannskapet 19/101 08.10.2019 
 
 
Salg av tomt i Lauervika 
 
Administrasjonens forslag til vedtak: 
 
Kommunestyret ber administrasjonen om å legge ut tomten på ca. 1000 m2 i Lauervika 
ved siden av Fjordhotellet til salgs på det åpne markedet til høystbydende. Kjøper må 
bære risikoen for å få godkjent en ny reguleringsplan for tomten. 
 
Behandling i  Kommunestyret - 26.09.2019: 
 
Lars Tjelland (Frp) fremmet følgende forslag: 
 
 «Saken utsettes og oversendes formannskapet for behandling.» 
 
Lars Tjellands utsettelsesforslag vedtatt med 27 (6H,6Frp,2Sp,Sv,Pp,5Krf,6Ap) mot 2 (2V) 
stemmer.  
 
 
Behandling i  Formannskapet - 08.10.2019: 
 
Ordføreren tok opp igjen havnestyrets innstilling fra møte 7.5.2019: 
 
«A: Farsund Havnestyre inngår intensjonsavtale om salg av ca. 1.000 m2 tomt til Farsund 
Båt og Motor AS (FBM) på del av Gnr. 1 Bnr. 658.  
B: Tomten skal takseres og denne taksten legges til grunn for en kjøpskontrakt.  
C: Kjøper dekker i tillegg alle omkostninger forbundet med overdragelsen.  
D: Kjøper må dekke alle utgifter til fremlegging av vann, kloakk, strøm, fiber og lignende.  
E: Areal mot sjøen benyttes i dag av ulike fritidsbåter. Farsund kommune anser det som 
sannsynlig at det kan finnes rettigheter i strandsonen her. Kjøper overtar all risiko for slike 
rettigheter.  
F: Tomtegrunnen skal benyttes til båtverksted og tilhørende virksomhet. Hvis tomten ikke 
er bebygd innen 3 år etter endelig vedtaksdato for kjøpskontrakt kan Farsund havnevesen 
kreve å få kjøpt tomten tilbake uten indeksregulering.  
G: Det er en forutsetning for salget at kjøper får godkjent en reguleringsplan for formålet. 
Kjøper bekoster dette arbeidet.  
H: Kjøper må bekoste omlegging av overvannsledningen i området.  
I: Havnestyret skal godkjenne endelig kjøpskontrakt.» 



 

 
Edmund Stave (H) tok opp igjen sitt forslag fremmet i møte 18.10.2018: 
 
«Farsund kommune setter i gang prosess med å omregulere til næring. Det kartlegges 
eventuelle juridiske rettigheter i strandsonen. Området legges deretter ut på det åpne 
marked for salg.»  
 
Ved alternativ votering mellom Edmund Staves forslag og ordførerens forslag fikk Edmund 
Staves forlag 4 (H,Frp,2Krf) stemmer. 
 
Ved alternativ votering mellom Edmund Staves forslag og administrasjonens forslag ble 
Edmund Staves forslag vedtatt med 4 (H,Frp,2Krf) stemmer mot 2 (Ap, Sp) stemmer. 
 
Vedtak i formannskapet 8.10.2019: 
 
Farsund kommune setter i gang prosess med å omregulere til næring. Det kartlegges 
eventuelle juridiske rettigheter i strandsonen. Området legges deretter ut på det åpne 
marked for salg. 
  
 
 
Vedlegg 
1 Søknad om kjøp av kommunalt areal i Lauervik 
2 Skisseforslag 20.9.2018 
3 Salg av tomt til Farsund Båt og Motor AS i Lauervika. 
4 Vedr salg av tomt i Lauvervik 
5 Særutskrift Salg av tomt til Farsund Båt og Motor AS i Lauervika. 
6 Verd. salg av tomt i Lauervik 
7 Kartutsnitt 
8 Tomt Lauervik - kalkyle 
9 Nytt vedlegg datert 14.08 
10 Varsel om søknad om tilbakekjøp av eiendom i Lauervik 
11 Særutskrift Salg av tomt til Farsund Båt og Motor AS i Lauervika. 
12 Vedr. båtbutikk i Lauervik 
13 Habilitet i saken - korrespondanse 
14 Salg av tomt til Farsund Båt og Motor AS i Lauervika etter arbeidsgruppens 

anbefaling 
15 Vedlegg til notat lokalisering 
16 Notat alternative tomter 
17 Anmodning om tilbakekjøp av eiendom i Lauervika 
18 Særutskrift Salg av tomt til Farsund Båt og Motor AS i Lauervika etter 

arbeidsgruppens anbefaling 
19 Klage på Farsund Havnestyres vedtak av  7. mai 2019  vedr. sak 19/4 ang. salg av 

tomt til Farsund Båt og Motor AS i Lauervika etter arbeidsgruppens anbefaling 
20 Notat vedrørende salg av tomt til Farsund Båt  Motor 
21 Særutskrift Klage på havnestyrevedtak om salg av tomt til Farsund Båt og motor i 

Lauervika 
22 Verdivurdering fremtidig næringstomt Kjørestadbukta 
23 Verdivurdering 
24 Kart 
25 Notat vedrørende salg av tomt til Farsund Båt & Motor 
26 Særutskrift Klage på havnestyrevedtak om salg av tomt til Farsund Båt og motor i 

Lauervika. 
  



 

 
 
 
Saksutredning: 
Asplan Viak AS søkte i brev datert 
20.09.2018 på vegne av Farsund Båt og 
Motor AS om å kjøpe del av tomt gnr/bnr 
1/658 til oppføring av båtverksted i 
Lauervika. Del av tomten er ca. 1000 m2 
(ikke oppmålt) og befinner seg mellom 
Sjaluppen, parkeringsplassen ved 
Fjordhotellet og båthusene i Lauervika. 
Landområdet er i dag er ikke i bruk bortsett 
fra noen få kajakker på land i regi av 
friluftsrådet. Det ligger noen fritidsbåter i 
strandsonen. Disse har ikke noe 
leieforhold til Farsund havnevesen som vi 
er kjent med i dag. Her kan det foreligge 
gamle rettigheter i strandsonen. Området 
er i dag regulert til LNF område. 
 
 
 
 
Administrasjonens forslag til vedtak til havnestyremøtet 18.10.2018:  
A. Farsund Kommunestyre vedtar salg av ca. 1.000 m2 råtomtegrunn til Farsund Båt og 
Motor AS (FBM) på del av Gnr. 1 Bnr. 658  
B. Prisen settes til kr. 200,- pr. m2.  
C. Kjøper dekker i tillegg alle omkostninger forbundet med overdragelsen.  
D. Kjøper må dekke alle utgifter til fremlegging av vann, kloakk, strøm, fiber og lignende.  
E. Areal mot sjøen benyttes i dag av ulike fritidsbåter. Farsund kommune anser det som 
sannsynlig at det kan finnes både tinglyste og ikke tinglyste rettigheter i strandsonen her. 
Kjøper overtar all risiko for slike rettigheter.  
F. Tomtegrunnen skal benyttes til båtverksted og tilhørende virksomhet. Hvis tomten ikke 
er bebygd innen 3 år etter vedtaksdato kan Farsund havnevesen kreve tomten tilbakeført 
til samme pris som tomten selges for uten indeksregulering.  
G. Det er kjøpers risiko at det oppnås nødvendige byggetillatelser til båtverksted og 
tilhørende virksomhet på tomten.  
 
Behandling i Havnestyret - 18.10.2018:  
Administrasjonen foreslo 2 nye punkter i forslag til vedtak:  
H: Kjøper må bekoste omlegging av overvannsledning som går over eiendommen  
I: Endelig avtale forelegges Havnestyret for godkjenning  
Edmund Stave (H) foreslo:  
«FK setter i gang prosess med å omregulere til næring. Det kartlegges eventuelle juridiske 
rettigheter i strandsonen. Området legges deretter ut på det åpne marked for salg.»  
Ordføreren foreslo:  
«FK/Havnestyret avslår å selge. FK vedtar å feste bort det omsøkte området. Adm. 
utarbeider kontrakt som legges frem for formannskapet til godkjenning.»  
Beate Marie Johnsen (V) foreslo:  
«Saken utsettes.»  
Beate M. Johnsens utsettelsesforslag enstemmig vedtatt. 
 



 

Randi K. Larsen sendte en E-mail til Farsund kommune 20.10.2018 der hun varslet 
interesse om kjøp av det samme arealet til et annet formål. «Jeg er svært interessert i å kjøpe 
eiendommen tilbake da jeg er i etableringsfasen av en virksomhet som heter «Naturopplevelser», 
hvor jeg har en visjon om å tilby friluftlivsopplevelser til turister basert på det enkle friluftsliv i 
Farsunds praktfulle skjærgård. 
Dette som en motvekt til all form for støyende virksomhet på sjøen som vannskuter mm. 
Det er et stort marked for slik opplevelseturisme, og jeg planlegger å samarbeide med lokale hotell 
og andre aktører i markedet. Jeg er i første omgang i dialog med eier av Farsund Fjordhotell.» 
 
29.10.2018 mottok administrasjonen denne E – posten fra Randi K. Larsen: 
 
Emne: Varsel om søknad om tilbakekjøp av eiendom i Lauerviga 
Hei! 
Varsler med dette Havnestyret om at jeg ønsker å søke om å kjøpe tilbake del av eiendom i Lauerviga, jfr. 
tidligere sendte mail datert 20. oktober 2018, og ber om at dette tas med i saksfremstillingen til møtet i 
Havnestyret hvor saken om salg av tomt i Lauerviga skal behandles 30. oktober 2018. 
Formålet med tomtekjøpet er å etablere en virksomhet som tilbyr friluftlivsopplevelser til turister basert på det 
enkle friluftsliv i Farsunds skjærgård. 
Den omtalte eiendommen vil være et utmerket utgangspunkt for dette. 
En søknad om tilbakekjøp vil sendes Farsund kommune snarlig. 
Med vennlig hilsen 
Randi K. Larsen 
Fosseland 172 
4485 FEDA 
+47 930 54 214 
 
 
 
Behandling i Havnestyret - 30.10.2018:  
E-post av 29.10.18 fra Randi K. Larsen vedr: «Varsel om søknad om tilbakekjøp av eiendom i 
Lauerviga» ble ettersendt til havnestyrets medlemmer 29.10.2018.  
Lars Tjelland (Frp) fremmet følgende forslag:  
«Farsund Båt og Motor as (FBM) gis opsjon på kjøp av den omsøkte tomta frem til 
31.12.2020. Rådmannen utarbeider avtaledokument.  
Før tomta kan innløses må det foreligge godkjent reguleringsplan i tråd med formålet i 
søknaden. FBM utarbeider og bekoster selv forslag til privat reguleringsplan med tilhørende 
behandlingsgebyr.  
Salgsprisen for tomta settes til kr. 800,- pr. m2.»  
Ordføreren foreslo:  
«Farsund kommune avslår forespørselen av salg av del av gnr. 1 bnr. 658. Farsund kommune 
innleder samtaler med Farsund Båt og Motor om alternative løsninger for å kunne finne 
løsning for virksomheten.  
Ordfører og Lars Tjelland (Frp) oppnevnes til å inngå slike samtaler.»  
Lars Tjelland trakk sitt forslag.  
Ved alternativ votering mellom administrasjonens forslag og ordførerens forslag innstiller 
havnestyret enstemmig på ordførerens forslag.  
Havnestyrets innstilling 30.10.2018:  
Farsund kommune avslår forespørselen av salg av del av gnr. 1 bnr. 658. Farsund kommune 
innleder samtaler med Farsund Båt og Motor om alternative løsninger for å kunne finne 
løsning for virksomheten.  
Ordfører og Lars Tjelland (Frp) oppnevnes til å inngå slike samtaler.» 
 
 Behandling i Havnestyret - 07.05.2019:  
E-poster fra Randi K. Larsen av 29.10.2018 og 6.5.2019 ble utdelt i møtet.  
Edmund Stave (H) foreslo:  
«Farsund kommune setter i gang prosess med å omregulere til næring. Det kartlegges 
eventuelle juridiske rettigheter i strandsonen. Området legges deretter ut på det åpne 
marked for salg.»  



 

Ved alternativ votering mellom arbeidsgruppens forslag og Edmund Staves forslag ble 
arbeidsgruppens forslag vedtatt med 6 (2Krf,Ap,Sp,2Frp) mot 1 (H) stemme.  
Vedtak i havnestyret 7.5.2019:  
A: Farsund Havnestyre inngår intensjonsavtale om salg av ca. 1.000 m2 tomt til Farsund 
Båt og Motor AS (FBM) på del av Gnr. 1 Bnr. 658.  
B: Tomten skal takseres og denne taksten legges til grunn for en kjøpskontrakt.  
C: Kjøper dekker i tillegg alle omkostninger forbundet med overdragelsen.  
D: Kjøper må dekke alle utgifter til fremlegging av vann, kloakk, strøm, fiber og lignende.  
E: Areal mot sjøen benyttes i dag av ulike fritidsbåter. Farsund kommune anser det som 
sannsynlig at det kan finnes rettigheter i strandsonen her. Kjøper overtar all risiko for slike 
rettigheter.  
F: Tomtegrunnen skal benyttes til båtverksted og tilhørende virksomhet. Hvis tomten ikke 
er bebygd innen 3 år etter endelig vedtaksdato for kjøpskontrakt kan Farsund havnevesen 
kreve å få kjøpt tomten tilbake uten indeksregulering.  
G: Det er en forutsetning for salget at kjøper får godkjent en reguleringsplan for formålet. 
Kjøper bekoster dette arbeidet.  
H: Kjøper må bekoste omlegging av overvannsledningen i området.  
I: Havnestyret skal godkjenne endelig kjøpskontrakt. 
 
Farsund kommune mottok klage på vedtaket fra Randi K. Larsen 13.05.2019: 
«Med oppsettende virkning klager jeg på Farsund Havnestyres vedtak av 7. mai 2019 i forbindelse med sak 
19/4 som gjelder salg av tomt til Farsund Båt og Motor AS i Lauervika etter arbeidsgruppens anbefaling. Jeg 
kan ikke se at Havnestyret er rette organ til å behandle saker som gjelder salg av eiendom jfr. Farsund 
kommunes delegasjonsreglement av 15. 12.2016. 
I dette reglementet fremkommer det at salg av eiendom skal vedtas av Formannskapet. 
Det står ingenting i delegasjonsreglementet om at Havnestyret kan gjøre vedtak i saker som omhandler salg 
av eiendom, og jeg bestrider derfor at Havnestyrets vedtaket er gyldig. 
På bakgrunn av dette har jeg i dag vært i kontakt med Fylkesmannen og bedt om en lovlighetsvurdering av 
vedtaket fattet av Havnestyret. 
Jeg har også bedt Fylkesmannen om en vurdering av ordførers rolle som saksbehandler i Havnestyrets sak 
19/4. 
Vennligst bekreft av min henvendelse er mottatt innen fristen for anmerkninger til saken. 
Med hilsen 
Randi K. Larsen 
4485 FEDA 
 
 Behandling i Havnestyret - 20.06.2019:  
Edmund Stave (H) fremmet følgende forslag:  
«Havnestyrets vedtak 7.5.2019 i sak 19/4 oppheves, og saken fremmes på nytt til 
formannskapet.»  
Ved alternativ votering mellom administrasjons forslag og Edmund Staves forslag ble Edmund 
Staves forslag vedtatt med 5 (Frp,H,V,2Krf) mot 2 (Ap,Sp) stemmer.  
Vedtak i havnestyret 20.6.2019:  
Havnestyrets vedtak 7.5.2019 i sak 19/4 oppheves, og saken fremmes på nytt til 
formannskapet. 
 
Farsund kommune mottok brev, datert 16.07.2019 fra Randi K. Larsen der formålet med 
søknaden om tilbakekjøp ble konkretisert. Utdrag:  
«Fosseland Naturopplevelser 922 988 196 er et turistbasert foretak som er under etablering av 
undertegnede. Eiendommen i Lauervika vil passe utmerket for planlagt sjø-basert tilbud til turister hvor fokus 
vil være det enkle og stille friluftslivet. Dette burde passe godt med Farsund kommunes samfunnsdel av 
Kommunedelplan for 2018-2030, hvor et av delmålene (N4) beskriver et ønske om å utvikle bærekraftige 
næringer basert på sine rike natur- og kulturverdier. En av strategiene som nevnes her er å samarbeide med 
ulike næringer om opplevelsesbaserte reiselivsprodukter.» 
 
Randi K. Larsen oversendte vedlegg til brevet 14.08.2019 med mail fra direktør Håkon 
Andersen ved Farsund Fjordhotell: 
« Hei, 



 

Jeg ser helt klart at Fosseland Naturopplevelser og Farsund Fjordhotel kan dra synergier og bidra til ett 
enda større konsept /opplevelser av området for lokale og turisme mot hotellet. 
Ser også at kurs konferanse tilbudet på hotellet kan bli enda bedre med ett samarbeid der man kan selge 
opplevelser i nærmiljøet. 
Jeg/Farsund Fjordhotel stiller oss positive til Fossland Naturopplevelser sine planer basert på tidligere 
møte og informasjonen i vedlegget.» 
Med vennlig hilsen/Best regards 
Håkon Andersen 
Adm.direktør 
 
 
I forbindelse med arbeidet med salg av tomten er det innhentet 2 verdivurderinger for 
eiendommen: 
- Næringsmegleren Sædberg & Hodne datert 04.06.2019. 
- Eiendomsmegler 1 Lyngdal datert 12.07.2019. 
 
Vurdering: 
 
Det er 2 søkere som ønsker å kjøpe samme tomt i Lauervika med litt ulike bruksplaner/ 
formål. Det er innhentet 2 takster med ulik vurdering av tomtens verdi. 
 
Administrasjonen anbefaler derfor kommunestyret om å legge ut tomten til salgs til 
høystbydende på det åpne markedet. 
 
 
 
 
 
 
 


