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PLANNIVÅ OG BRUK AV UTBYGGINGSAVTALER



SAMFUNNSBEHOV OG UTBYGGINGSPOLITIKKEN BØR STYRE BRUKEN AV

UTBYGGINGSAVTALER



HVILKEN ROLLE ER KOMMUNEN FORBEREDT PÅ OG ORGANISERT FOR Å TA I

GJENNOMFØRINGEN ?

• Politisk prioritering

• Organisering, kompetanse og kapasitet i kommunens organisasjon

• Budsjettmidler i økonomiplanen, vilje til forskuttering av infrastruktur



KOMMUNENS ROLLER

• Planmyndighet

• Avtalepart utbyggingsavtaler

• Koordinator og gjennomfører - finansiering og utbygging av offentlig infrastruktur

• Forskuttering av offentlig infrastruktur

• Grunneier



BESTEMMELSENE OM UTBYGGINGSAVTALER (§ 17) 

• Definerer og avgrenser hva en utbyggingsavtale er, § 17-1

• Forutsetninger for bruk (forutsigbarhetsvedtak), § 17-2 

• Avtalens innhold, § 17-3

• Saksbehandling og offentlighet, § 17-4

• Utbyggingsavtale kan ikke påklages, § 17-5

• Egen forskrift om forbud mot vilkår om sosial infrastruktur (skoler, sykehjem 
med mer) i utbyggingsavtaler



FORBUD MOT VILKÅR OM SOSIAL INFRASTRUKTUR



§ 17-1. Definisjon 

Med utbyggingsavtale menes en avtale mellom 
kommunen og grunneier eller utbygger om utbygging av 
et område, som har sitt grunnlag i kommunens 
planmyndighet etter denne lov, og som gjelder 
gjennomføring av kommunal arealplan.



FORHOLDET TIL ANDRE AVTALETYPER

• Utbyggingsavtale (lovregulert, krav til innhold og saksbehandling)

• Samarbeidsavtale mellom kommunen og utbygger/grunneier om planlegging for eksempel 
områderegulering

• Er ikke en utbyggingsavtale. Kan bli det dersom den også har med bidrag knyttet til 
gjennomføring av planen

• Avtaler mellom fylkeskommunen eller andre offentlige myndigheter og utbygger/grunneier om 
gjennomføring av arealplaner, for eksempel oppfyllelse av rekkefølekrav

• Er ikke en utbyggingsavtale fordi det ikke er en avtale mellom kommunen og 
utbygger/grunneier



AREAPLANVERKTØYENE LEGGER RAMMENE



TILTAK SOM OMFATTES AV § 17-3 (FORHOLDSMESSIG OG NØDVENDIG)

• Tiltak som går ut over opparbeidelsesplikten i 
PBL § 18-1 og § 18-2

• Trafikkanlegg

• Gang- og sykkelveger

• Grønnstruktur

• Parker og torg

• Annen teknisk infrastruktur (hovedledninger 
vann, avløp mm)



VANLIG BRUK AV UTBYGGINGSAVTALER PÅ REISEMÅL

• Vei, parkering, hovedanlegg vann og avløp

• Opparbeiding av turveier, skiløyper, skibruer som kan knyttes til den konkrete reguleringsplanen 
avtalen gjelder

• Andre tiltak som er nødvendige for å gjennomføre planen

• Ofte er det knyttet rekkefølgekrav til tiltakene i reguleringsplan



HVA ER UTBYGGINGSAVTALE IKKE EGNET TIL/ULOVLIG I FORBINDELSE MED HYTTE- OG

REISEMÅLSUTVIKLING

• Bidrag til kommersielle anlegg (alpinanlegg)

• Avtaler som forplikter tredjepart (kjøper) til å gi driftsbidrag til for    eksempel stier 
og løyper

• Generelle bidrag til fellestiltak som ikke er direkte knyttet til en reguleringsplan, for 
eksempel fellestilbud som badeplasser, stier og løyper mv på reisemålet generelt



SAMORDNET PLAN- OG

AVTALEPROSESS



AVTALEPROSESS ETTER AT PLAN ER VEDTATT

Kommunens 
forhandlingsposisjon er 
knyttet til

• Rekkefølgekrav



UTBYGGERE OPPFATTET UTBYGGINGSAVTALER SOM ET NYTTIG VERKTØY

Fra evaluering av bestemmelsene om utbyggingsavtaler i 2009



ALLE ER TJENT MED BALANSERTE UTBYGGINGSAVTALER

HVORFOR INNGÅS UTBYGGINGSAVTALER UTBYGGER MENER ER URIMELIG TYNGENDE                                                         
Fra evaluering av bestemmelsene om utbyggingsavtaler i 2009



HVA ER EN OMRÅDEMODELL?

• Finansierings- og gjennomføringsmodell for felles offentlig infrastruktur som etableres og forvaltes 
av kommunen

• Forankret i PBL §17 - utbyggingsavtaler

• Fordeler kostnader mellom det offentlige og grunneiere/utbygger og mellom ulike 
grunneiere/utbyggere

• Tiltak i modellen og kostnadsfordeling er basert på vurdering av nødvendighet og 
forholdsmessighet

• -> Løser opp rekkefølgekrav i områdereguleringen mange grunneiere/utbyggere ikke vil klare alene

• ->  Gir forutsigbarhet for utbyggere, men belaster ikke med bidrag før de selv velger å bygge ut





HVA MENES MED FELLES OFFENTLIG INFRASTRUKTUR

• Infrastruktur med rekkefølgekrav flere utbyggere/grunneiere og 
eventuelt kommunen/andre offentlig myndigheter i fellesskap har ansvar 
for å bekoste

• Er nødvendige etter bestemmelsene om utbyggingsavtaler PBL § 17-3

• Typiske tiltak:
• Veganlegg, gang- og sykkelveger felles for området

• Grøntstruktur, torg og parker som felles for området

• Særskilte tekniske anlegg (overvann, hovedanlegg VA mv.)

• Utbygger har selv ansvar for infrastruktur som bare gjelder (er nødvendig 
for) eget utbyggingsområde



KMDS VURDERING AV OMRÅDEMODELLER (AFK KURSSERIE OM UB 2014)



TRINN I UTVIKLING AV EN OMRÅDEMODELL

• Trinn 1. Plangrunnlag

• Trinn 2. Avklaring av kommunens rolle i gjennomføringen 

• Trinn 3. Definere hvilke tiltak i planen som er felles offentlig infrastruktur  
og nødvendig for privat utbygging (§17-3 tredje ledd)

• Trinn 4. Vurdering av kvalitetsnivå og kostnadsberegning av 
nødvendig felles offentlig infrastruktur

• Trinn 5. Definere offentlig og privat andel av felles offentlig 
infrastruktur (§17-3 tredje ledd)

• Trinn 6. Valg av verktøy for fordeling av kostnader 

• Trinn 7. Forankring (kommunestyrevedtak, eventuelt som § 17-2 vedtak)



PLANGRUNNLAG

• Plan er grunnlaget for områdemodellen – må 
designes for dette og gjennomføring

• Definerer tiltakene (rekkefølgekrav)

• Ofte områderegulering for å definere og 
beregne kostnader for tiltak med akseptabel 
usikkerhet



VURDERING AV KVALITETSNIVÅ OG KOSTNADSBEREGNINGER

• Må gjøres tidlig i prosessen – få oversikt over 
kostnadsbilde

• Har en et tilstrekkelig plangrunnlag for 
kostnadsberegningene?

• Er det større tiltak som må bygges i 
sammenheng, og eventuelt tidlig?

• Hva aksepterer aktørene av usikkerhet?

• Hvilken risiko kan kommunen leve med 
dersom behov for kommunal forskuttering?



NØDVENDIGHET OG FORHOLDSMESSIGHET(§17-3)

• Tiltakene må være nødvendige for utbyggers 
utbygging

• Utbygger(e) skal bidra med sin 
forholdsmessige andel



PRINSIPP FOR KOSTNADSFORDELING

Kostnader felles offentlig 
infrastruktur

Offentlig andel

• Antall m2 ny BRA

= Bidrag pr m2 ny BRA fra 
grunneiere/utbyggere

-



VIRKEMIDLER KOMMUNEN KAN BRUKE FOR Å

STIMULERE GJENNOMFØRING AV

AREALPLANER


