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Noen av våre ca 200 medlemsbedrifter



"Mitt prosjekt – vår by"

3



● Videreføring av prosjektet Effektive planprosesser
− En rekke anbefalinger/forslag

● Deltakere fra hele "bransjen" 
− Både myndigheter og næringen

● Mål:
− "…utvikle forutsigbare modeller for å sikre utbygging av nødvendige 

infrastrukturtiltak i by- og stedsutvikling.."
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Samarbeid mellom kommune og utbygger 
- tegne/regne parallelt gjennom hele prosessen



● Planer med én tiltakshaver 

● Feltutbygging med infrastrukturfond

● Transformasjon av by/tettsted, 

kommunalt koordinert

● Felles grunneierstyrt infrastrukturutbygging

4 modeller innenfor gjeldende plan- og bygningslov



● Planer med én tiltakshaver 

● Feltutbygging med infrastrukturfond

● Transformasjon av by/tettsted, 

kommunalt koordinert

● Felles grunneierstyrt infrastrukturutbygging

4 modeller innenfor gjeldende plan- og bygningslov



● "Strøkspris-modell", hele/deler av kommunen
− Krever endring av plan- og bygningsloven  

Anbefalinger for videre arbeid

1700 kr/m2

1500 kr/m2

2000 kr/m2

2500 kr/m2

Tenkt eksempel: 



● "Strøkspris-modell", hele/deler av kommunen
− Krever endring av plan- og bygningsloven

● Fjerne mva på alle infastrukturtiltak
− Regelverket bør endres slik at det gis løpende fradragsrett for mva

ved utbygging av offentlig infrastruktur, uavhengig av hvem som er 
utbygger (privat eller offentlig)

Anbefalinger for videre arbeid
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● Videreutvikling av refusjonsregelverket?
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Ny veileder



Ny veileder



Statistikk for infrastrukturbidrag



 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A B 

C 

Privat 
eiendom  

Ulike typer krav
A) Prosjektinterne: 

Dette er krav som beskriver tiltak inne på 

privat eiendom (f.eks. gangpassasje, torg, 

lekeplass)

B) Prosjektrelaterte: 

Dette er krav om tiltak umiddelbart utenfor 

eller i tilknytning til eiendommen (f.eks. 

vei, fortau, rundkjøring, park). Kravene i 

denne kategori inkluderer "§18-1 krav" i 

Plan- og bygningsloven.

C) Områderelaterte: 

Infrastrukturtiltak i omkringliggende 

områder (f.eks. vei, fortau, rundkjøring, 

park) som kreves etablert som en 

konsekvens av utbyggingen.



1. Mer faktabasert debatt. 

2. Ulike elementer i et infrastrukturbidrag i en sammenheng 
(Jfr. rapportens begreper benevnt A+B+C).

3. Større forutsigbarhet er nyttig både ved tomtekjøp og ved 
forhandling med kommunen.

Hvorfor etablere og vedlikeholde en statistikk?



Fra pilotprosjektet



Fra pilotprosjektet

Grunnerverv?



1. Etablere en relativt komplett statistikk for fire "regioner" 

- Trondheim, Stavanger, Bergen og Oslo

2. Utarbeide Veileder og skjema for innhenting av data

3. Etablering og oppdatering av statistikken

4. Kontakte lokale næringsforeninger for samarbeid

Hva skal vi så gjøre?



Takk for oppmerksomheten!

www.noeiendom.no
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