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Tomtepriser - Stokkelandsmarka aust - Plan 1133 - Felt D 
 
 
Rådmannen si innstilling: 

· Tomtepris for eneboligtomter innenfor felt D i utbyggingsområdet Stokkalandsmarka aust 
fastsettets til kr. 1 290 000 per tomt på ca. 500 m2. Prisene blir å justere ihht utviklingen i 
SSBs indeks for byggekostnader for boliger. Basis september 2015. Justeringen foretas på 
utlysingstidspunktene. 

· Salgssummen for tomtene tillegges Tomtefondet. 
· Rådmannen gis fullmakt til å engasjere eiendomsmeglerfirma for markedsføring og salg av 

tomtene. 

 

 
02.06.2015 Formannskapet 
Mons Skrettingland fremja følgande fellesforslag:  

· Tomtepris for eneboligtomter innenfor felt D i utbyggingsområdet Stokkalandsmarka aust 
fastsettets til kr. 1 000 000 per tomt på ca. 500 m2. Prisene blir å justere ihht utviklingen i 
SSBs indeks for byggekostnader for boliger. Basis september 2015. Justeringen foretas på 
utlysingstidspunktene. 

· Salgssummen for tomtene tillegges Tomtefondet. 
 

Ved alternativ røysting mellom fellesforslaget og rådmannen si innstilling blei fellesforslaget 
samrøystes vedtatt. 

 
FS- 048/15 Vedtak: 

· Tomtepris for eneboligtomter innenfor felt D i utbyggingsområdet Stokkalandsmarka aust 
fastsettets til kr. 1 000 000 per tomt på ca. 500 m2. Prisene blir å justere ihht utviklingen i 
SSBs indeks for byggekostnader for boliger. Basis september 2015. Justeringen foretas på 
utlysingstidspunktene. 

· Salgssummen for tomtene tillegges Tomtefondet. 
 

 
 
Bakgrunn for saka: 
Hå kommunestyre godkjente den 26.03.2015 reguleringsplan for Stokkalandsmarka aust. Dette er en 



reguleringsplan for et boligfelt med plass til fra 260 til 350 boliger. Den 27.03.15 startet 
opparbeidingen av felt D som inneholder 32 eneboligtomter. Disse tomtene kan bli byggeklare mot 
slutten av 2015. Det kan da være aktuelt å legge tomtene ut for salg i august/september. 

 

Opparbeidingen av felt D i Stokkalandsmarka aust markerer starten på utbyggingen av et stort nytt 
utbyggingsområde i Stokkalandsmarka slik dette er vist i den nye kommuneplanen for perioden fram 
til 2028 som ble vedtatt i desember i 2014. Utbyggingsområdet omfatter ca. 1 250 da nytt 
utbyggingsareal. Av dette er ca. 1 000 da boligareal, mens det resterende arealet er disponert til ny 
skole, barnehager, sentrumsformål, veianlegg mm.  

 

I denne saken legges forslag til tomtepriser for det første feltet, felt D, fram til politisk godkjenning. 

 

Vurdering: 
 

Tomtepris 

 

Tilretteleggingen av boligområdene i Stokkalandsmarka vil kreve store grunnlagsinvesteringer. 
Rådmannen har kalkulert samla grunnlagsinvesteringer til opparbeiding av vei, vann, avløp, 
friområder mm til ca 1 164 000 000 kroner. Med i disse kostnadene er ikke omlegging av fv 133 fra 
Stokkalandsvegen nord for Brusand over jernbanen og opp til Sandve. Kostnadene for et slik 
vegprosjekt er kalkulert til ca 350 000 000 kroner. 

 

En ny hovedvei fra Stokkalandsmarka og ned til fv 44 er lagt som et rekkefølgekrav på utbyggingen av 
Stokkalandsmarka. Det kan ikke bygges mer enn 330 nye boliger i Stokkalandsmarka før slik ny 
veiforbindelse ned til fv 44 er etablert. Dette tilsvarer om lag det tall på boliger som inngår i den nylig 
godkjente reguleringsplanen. 

 

Nå er det slik at vegprosjektet med omlegging av fylkesvegen nord for Brusand, er tatt med i det 
foreløpige forslag til Utbyggingspakke Jæren. Rådmannen legger derfor til grunn at dette veianlegget 
ikke må finansieres gjennom tomtekostnadene i Stokkalandsmarka. 

 

Rådmannen legger til grunn at tomtesalget over tid minst skal dekke de samla kostnadene 
kommunen får til utbygging av området. 

 

Blant annet de omfattende rekkefølgekravene medfører at åpningskostnadene for 



felttilretteleggingen vil bli høye, mens hele den senere utbyggingen vil nyte godt av dette. For å 
fordele de store felleskostnadene på hele utbyggingsområdet, har rådmannen derfor i denne 
omgang vurdert samla opparbeidingskostnader opp mot samla utbyggingskapasitet. Dette gir en 
tomtekostnad for felt D som er tilpassa det framtidige kostnadsnivået på kommende 
utbyggingsetapper. 

 

En slik vurdering av framtidige utbyggingskostnader vil være beheftet med stor usikkerhet. Dette er 
delvis taklet ved at det er lagt inn en margin på 30 % i kostnadsoverslagene.  

 

I tillegg til selve opparbeidingskostnadene kommer kostnader til planlegging, dvs reguleringsplaner, 
teknisk planlegging, utarbeiding av anbudsdokument, byggeledelse mm. For et så stort område som 
dette, vil kostnadene til dette fort kunne ligge i størrelsesorden 20 – 30 mill kroner.  

 

Kostnadsvurderingene bygger på en videreføring av dagens nivå på råmarkspris. Det vil være høgst 
usikkert om det er realistisk. Dersom utbyggingen får det omfanget som kommuneplanen legger opp 
til, må en forvente en viss oppgang i prisnivået på råmark. 

 

Utenom dette vil kapitalkostnadene utgjøre en vesentlig kostnad. Som allerede påpekt, vil 
utbyggingen medføre vesentlige oppstartskostnader som skal finansieres gjennom framtidig 
tomtesalg. Disse kostnadene vil også avhenge av kor raskt salg av tomter kan gi inntekter til dekking 
av kostnadene. 

 

Med dette som bakgrunn har rådmannen kommet til at samla utbyggingskostnader, vurdert ut fra 
situasjonen i dag, ikke bør settes lavere enn 1 250 000 000 kroner. 

 

Fram til nå har det i all hovedsak blitt bygget eneboliger i Stokkalandsmarka. I det feltet som nå er 
under utbygging, er det 3 – 4 delfelt regulert til konsentrert utbygging. Disse er selt til private 
utbyggere. To av disse feltene er påbegynt. Tilbakemeldingen fra utbyggerne er at det enda er liten 
etterspørsel etter denne type leiligheter i Stokkalandsmarka. Selv om dette kan endre seg på lenger 
sikt, vil det etter rådmannens vurdering være vanskelig ikke å ta disse signalene til etterretning. I 
tillegg ble det ved sluttbehandlingen av kommuneplanen, for å imøtekomme innsigelse fra 
fylkesmannen, lagt inn brede grøntdrag gjennom de nye utbyggingsområdene. Hva konsekvenser av 
dette vil få for den videre utbyggingen, er enda ikke klarlagt. Det kan i ytterste fall føre til en vesentlig 
reduksjon i utbyggingskapasiteten i området.  

 

I de foreliggende planene for Stokkalandsmarka er det lagt inn et vesentlig innslag av konsentrerte 
boligformer, dvs rekkehus og boligblokker. Etter de foreløpige skissene kan det bygges mellom ca. 



1 300 og ca. 2 000 boenheter i hele utbyggingsområdet. 

 

Legger en en ubyggingskapasitet på 1 250 boliger til grunn for de prisvurderingene som nå skal 
gjøres, kombinert med en samla kostnad på 1 250 000 000 kroner, vil det gi en kostand per enhet på 
1 mill. kroner. For felt D vil det tilsvare en tomtepris basert på kostnadsdekking på1 mill. kroner per 
tomt på ca. 500 m2. Med en reduksjon av tallet på konsentrerte boligformer og en uavklart 
konsekvens av mer omfattende grøntdrag, kan selv dette vise seg å være et for omfattende overslag. 

 

Rådmannen har registrert at det nylig er lyst ut eneboligtomter for salg på Tau i Strand kommune 
med en størrelse på 475 – 550 m2 til en pris på 1 090 000 kroner. Rådmannen har tidligere i et par 
tilfeller spurt utbyggere om en uforpliktende markedsprisvurdering av tomter på ca. 500 m2 i 
Stokkalandsmarka. Tilbakemeldingene da har vært at en ren markedsvurdering tilsier en pris på slike 
tomter i størrelsesorden 1,5 til 1,8 mill. kroner. 

 

Rådmannen ser at det er stor usikkerhet når det gjelder både utbyggingskapasiteten i området, dvs. 
hvor mange boliger en kan forvente å bygge, og i kostnadsutviklingen fremover. På den andre siden 
tilsier trolig en markedsprisvurdering en tomtepris opp mot 1,5 til 1,8 mill. kroner per eneboligtomt. 

 

Med dette som bakgrunn vil rådmannen i denne omgang tilrå at de 32 tomtene i Felt D blir lyst med 
en pris på 1 290 000 kroner. 

 

Det må likevel være slik at prisnivået vurderes på nytt ved hvert nytt felt som blir klargjort for salg. 
Det må da vurderes om det foreligger nye forutsetninger både på kostnadssiden og når det gjelder 
salg og etterspørselssiden. 

 

Organisering av tomtesalget 

Salg av tomter i Stokkalandsmarka har tidligere skjedd gjennom annonsering i avisene og på 
kommunens hjemmeside og med påfølgende tildeling gjennom loddtrekking. Selve tildelingen har da 
blitt gjennomført i samsvar med de kommunale tildelingsreglene. 

Situasjonen nå er at kommunestyret gjennom godkjenning av kommuneplanen har lagt til grunn at 
det skal bygges 54 boliger per år i Stokkalandsmarka. Samtidig er det, som påpekt i 
kostnadsvurderingene ovenfor, viktig å få selt tomtene i området for finansiering av de store 
grunnlagsinvesteringene som nå skal gjennomføres. Det må derfor vurderes om det nå skal satses 
tyngre på markedsføring og salg av tomtene i felt D. 

Rådmannen vil tilrå at det for felt D blir forsøkt ei løsning med salg gjennom eiendoms-megler. Det 
kunne da være en mulig løsning å innhente tilbud fra aktuelle eiendomsmeglere på et salgsopplegg 



med et kostnadstilbud. Salget/tildelingen kan da skje i samsvar med gjeldende tildelingsregler. 

 
 
Vedlegg: 
Utsnitt av plan 1133 - Stokkalandsmarka aust 
 
 
 


