
Utbyggingsavtaler
Rammeverk og muligheter



Hva er en utbyggingsavtale?

• Et virkemiddel kommunen kan bruke for å gjennomføre arealplaner

• En avtale mellom utbygger og kommunen om hvem som har ansvaret for og 
bekoster gjennomføringen av nødvendige offentlige tiltak i 
utbyggingsområdet. 

• I en utbyggingsavtale kan utbygger bidra til et spleiselag med kommunen

• Er regler for hvilke offentlige tiltak som kan være tema i avtalen

• Er regler for hva og hvor mye utbygger kan bidra med



Regelverk om utbyggingsavtaler

• Utbyggingsavtaler er regulert i plan- og bygningsloven kapittel 17

• Kommunen må ha et forutsetningsvedtak for å kunne inngå utbyggingsavtaler 
– dette ble vedtatt av Drammen kommune 18.02.20 i sak 10/20.

• Hovedprinsippet i kommunens vedtak er at utbygger selv bærer alle 
kostnader med tilrettelegging av teknisk og grønn infrastruktur innenfor 
utbyggingsområdet

• Det er frivillig for partene å inngå utbyggingsavtale – for begge parter



Hva kan avtales i en utbyggingsavtale?

• Offentlig teknisk infrastruktur
• Vei
• Vann- og avløp

• Grønn infrastruktur
• Parker
• Lek
• Idrett

• Boligutforming og fortrinnsrett

• Overdragelse av areal i tråd med planen

• Kan kun pålegges å opparbeide eller betale for tiltak som fremgår av 
rekkefølgebestemmelser





Hva kan ikke avtales i en utbyggingsavtale?

• Bidrag til eller forskuttering av kostnader til sosial infrastruktur
• Barnehager og skoler

• Ikke lovlig å kreve bidrag iht. fastsatte satser for utbyggerne i kommunen

• Tiltak som ikke følger av et rekkefølgekrav i reguleringsplanen

• Tiltak som allerede er gjennomført

• Tiltak som skal eies av andre enn Drammen kommune

• Begrensning på hvor store kostnader utbygger kan pålegges



Hovedtyper av utbyggingsavtaler

• Ordinær utbyggingsavtale
• Utbygger finansierer, prosjekterer og bygger de kommunale anleggene etter planer som er 

teknisk godkjent av kommunen. 

• Kommunen overtar anleggene med tilhørende grunn og rettigheter vederlagsfritt etter 
ferdigstillelse.

• Utbyggingsavtale med anleggsbidrag
• Kommunen prosjekterer og bygger de kommunale anleggene som inngår i utbyggingsavtalen.

• Kommunen er da ansvarlig kontraktspart mot leverandørene, og har det overordnede ansvaret 
som tiltakshaver.

• Utbygger betaler ett anleggsbidrag til kommunen. Anleggsbidraget er normalt netto 
byggekostnad samt et påslag som skal dekke kommunens merarbeid med denne typen avtale. 



Prosess

• Kommunen er positiv til dialog om utbyggingsavtale med alle utbyggere

• En utbyggingsavtale kan ikke vedtas før planen med tilhørende bestemmelser 
er vedtatt

• I Drammen – mål om parallell behandling

• Behandles to ganger politisk

• Medvirkning ved at det er offentlig ettersyn i 30 dager mellom de politiske 
behandlingene




