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Utbyggingsavtaler - erfaring

 Utbyggingsavtalen skal være et praktisk hjelpemiddel til å sikre 

gjennomføring av planen:

 Avklare ansvarsdeling for å finansiere og gjennomføre infrastrukturtiltak

 Hjemlet i rekkefølgekravene i godkjent reguleringsplan

 Frivillig – kommunen kan ikke kreve avtale

 Bidrag tilpasset hva markedet tåle – skape interesse for å satse

 Viktige problemstillinger:

 Sammenheng mellom reguleringsplan og utbyggingsavtale

 Forholdsmessighet – kostnadsdeling kommune og utbygger

 Kostnader utbyggerne har mulighet til å bære?

 Rollefordeling i gjennomføringen - organisering

 Unngå gratispassasjerer – avtale med alle i forkant  eller gjenstående tiltak 

for de som bygger ut sist?



Forholdet til reguleringsplanen

 Loven legger opp til tett kopling mellom reguleringsplan og 

utbyggingsavtale

• Krav i planen skal være gjennomførbare

• Bør gjøres økonomiske analyser som en del av planprosessen

• Rekkefølgekravene – hvor mye tåler prosjektet?

• Hvor mye tåler prosjektet up-front?

• Hvordan blir belastningen i hele gjennomføringsfasen? 

• Betaling ved rammesøknad, IG eller ferdigattest?



Forholdsmessighet

 Utbyggers bidrag til et infrastrukturtiltak må beregnes ut fra den 

nytte tiltaket har for utbygger:

 Veg: Andel av totaltrafikken som skapes fra utbyggingsområdet når det 

er ferdig bygget

 Trafikkanalyse som grunnlag for vurdering (ved store prosjekter)

 Tekniske anlegg og friområder: Andel av tiltaket som ny utbygging har 

nytte av, for eksempel ut fra andel nye boliger/eksisterende som skal 

bruke tiltaket.

 Må ha et godt grunnlag – skjønn - forhandlinger – endelig beløp 

fastsettes



Rollefordeling

 Kommunen tar ansvaret for utbygging av infrastruktur

 Utbyggingsavtale med alle utbyggerne. LOA

 Gunstig i fht mva

 Kommunen tar finansiell risiko og er byggherre

 Sikkerhet ifht finansiell risiko?

 Kommunen inngår avtale med et infrastrukturselskap som utfører på 

vegne av kommunen – anleggsbidragsmodellen

 Kommunen byggherre. Krav til kommunal oppfølging. LOA

 Det økonomiske ansvaret legges på selskapet?

 Mva refusjon



Rollefordeling

 Justeringsmodellen

 Privat bygger ut i samsvar med kommunale krav og betaler mva

 Anlegget overtas av kommunen når kommunale krav er ivaretatt

 Får mva refusjon med 1/10 pr år

 Ingen risiko for kommunen

 Mindre økonomisk gunstig for utbygger (unntatt at en unngå LOA)

 Utbygging av fylkesveger

 Fylkeskommunen som byggherre



Særlige utfordringer i eksisterende utbyggingsområde

 Kommunalt rekkefølgekrav (kommuneplan eller kommunedelplan?) 

 Kommunalt fond for å finansiere rekkefølgekravet?

 Rekkefølgekravet er ikke oppfylt med bidrag som utgjør en ideell andel, 

jfr kom dept 29.09.2015

 Hvordan håndtere endringer i infrastrukturtiltak som oppstår over 

tid?

 Når rekkefølgekravet er tilfredsstilt kan en ikke kreve bidrag, med 

mindre det er inngått avtale på forhånd





Erfaringer fra Nedre Malmø, Mandal

 Reguleringsplanen vedtatt  21.06.07

 Kostnaden til infrastruktur var definert før planarbeidet startet

 Det ble jobbet grundig med økonomiske analyser parallelt med 

planarbeidet – kostnad til rekkefølgekrav kjent i planen

 Utbyggingsavtaleprosessen startet parallelt med sluttbehandling av 

planen

 Område på 160 da – 20 grunneiere

 Hvordan komme i gang med prosessen?

 Kommunen egen rådgiver- rådmann og ordfører deltok i forhandlingene. 

Prinsippene forankret i bystyret

 Grunneierne engasjerte en felles rådgiver

 God organisering en forutsetning for suksess



• Kommunen tok utbyggingsrollen – risikopremie priset inn i bidraget

• Kommunen plikt til å bygge ut infrastrukturen når de har fått inn 30 

mill.kr.  

• Bidrar til å gjøre området mer attraktivt 

• Bidraget kr 1.020 pr m2 (BTA for næring og BRA for bolig). Industri og 

lager betaler 25 % av bolig.

• Betale ut fra utbyggingspotensialet – ikke hva du nå velger å bygge ut

• Grunn til framføring av fellestiltak: Strøkspris på 500 kr pr m2



Oppgradering uteanlegg Søgne



Dialog med utbyggerne

 Redusert krav til uteareal på egen grunn

 Fra 80 m2 til 25 m2

 Kombinert med krav om å etablere et større fellesareal

 Forhandlet felles bidrag med alle utbyggerne

 Nytt felles rekkefølgekrav i reguleringsplan for sentrum

 :

Før det kan gis byggetillatelse for nye boenheter skal de offentlige uterom 

på Tangvall opprustes med høy kvalitet med vekt på barn og unges 

interesser (sikre gode felles- og lekearealer). De offentlige uterom er 

definert i kart vedlegg 1. Innenfor arealet skal det etableres til sammen 

minimum 1,5 daa lekeareal. Gjennom utbyggingsavtaler som sikrer 

oppfyllelse av rekkefølgekravet kan kommunen tillate at nye boenheter 

etableres før felles- og lekearealer er fullt utbygd.



Tangen i Kristiansand



Erfaringer fra Tangen

 Kommunen tok initiativ – grunneierne og festerne gikk sammen om å 

etablere et felles utviklingsselskap

 Selskapet fikk fortrinnsrett til kjøp av kommunal grunn – stimulans 

for at selskapet skulle etableres

 Anleggsbidragsavtale – utviklingsselskapet ble infrastrukturselskap 

for hovedanlegg og fellesanlegg

 Selskapet inngikk avtale med alle grunneierne for å sikre bidrag

 Bidrag når anlegget passerte eiendommen



Erfaringer fra Tangen

 Likt bidrag for alle, uavhengig av formål

 Infrastrukturselskapet fant ut at merverdien av å gjennomføre all 

infrastruktur samlet var større enn merkostnadene ifht å gjennomføre 

i samsvar med rekkefølgekrav

• Økt verdi av området med ferdig infrastruktur

• Betydelige kostnader til rigg mv ved oppdelt gjennomføring

 Infrastrukturen ferdig – området meget attraktivt

 Kommunen og selskapet er godt fornøyd med prosessen





Områdereguleringsplan Sande



Områdemodell Sande

Kommunen tok initiativet

Samarbeid med alle grunneierne som har 

utbyggingsmuligheter etter vedtatt 

områdereguleringsplan

Kommunen villig til å være byggherre

 Kommunen koordinerer

 Utbyggerne unngår kostnad til moms

 Kommunen tar økonomisk risiko ifht både kostnader 

og inntekter

 Egen avtale omlegging fylkesveg – spleis



Sikre forutsigbarhet

 Betaling felles infrastruktur 

kjent på forhånd

Unngå gratispassasjerer

 Alle som har nytte skal 

betale

Betale ut fra nytte 

(relevans) av tiltak

Kalkulere tiltakene

Differensiere 

bolig/næring

Vurdering av nytte

Felles utbyggingsavtale

OMRÅDEMODELL
for finansiering av 
felles infrastruktur

UTBYGGINGSAVTALE 4
Detaljregulering

eller rammesøknad

UTBYGGINGSAVTALE 1
Detaljregulering

eller rammesøknad

UTBYGGINGSAVTALE 2
Detaljregulering

eller rammesøknad

UTBYGGINGSAVTALE 3
Detaljregulering

eller rammesøknad



Vurdering av nytte



Forventet utbyggingsvolum



Kostnad eks parkeringshus

Delområde Boligformål 

Næring /

Offentlig 

formål

Sande nord 700 600

Handelssentrum 900 800

Sande sør 700 600

Sande øst 1 050 900



Infrastrukturbidrag

Betales pr m2 BRA som tillates bygget

Betales når det gis igangsettingstillatelse

Bidraget beregnet ut fra relevans og kostnad ved 

tiltaket

Bidraget justeres etter byggekostnadsindeks fram 

til betalingstidspunktet



Felles utbyggingsavtale

Felles utbyggingsavtale

Forplikte alle utbyggere med utbyggingsmuligheter

Tinglyse forpliktelsen



Konklusjon

Kommunen har tatt en viktig tilretteleggerrolle

En forutsetning for å få til god utvikling i Sande

Gir forutsigbarhet for investorene

 Bidrar til attraktivitet i sentrum

 Spleis ut fra nytte

Kommunen har nå et viktig ansvar for å sikre 
gjennomføring

Utfordring:

 Detaljreguleringsplan gir mindre volum med kvalitet 
enn områdereguleringsplanen

 Kommunen presser volum mer enn utbyggerne 
ønsker



Horten – Indre havneby





Indre Havneby

 Jobbet meget grundig med å kalkulere kostnadene til infrastruktur –

parallelt med områdereguleringsplan

 Område med glideskala – infrastrukturbidrag knyttet til 

tomtestørrelse 

 Vurdering av rekkefølgekrav og sammenheng med forventet 

utbygging

• Unngå for store kostnader i forkant

• Samlet kostnader markedet kan tåle



Indre Havneby

Tillatt maksimum %-
BRA tomteutnyttelse 
for et felt  

Tillatt maksimalt % av % -
BRA som maksimalt kan 
utnyttes til bolig  

Tillatt maksimalt % av %- BRA 
som må utnyttes til annet formål 
enn bolig* 

130 100 0 

135 90  10  

140 80  20  

145 70  30  

150 60  40  

155 50  50  

160 40  60  

165 30 70 

220  0  100  

 



Indre Havneby


