Utbyggingsavtaler

Utbyggingsavtale. Definisjon
§ 17-1 i plan og bygningsloven:

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

Utbyggingsavtaler
• Et viktig virkemiddel i arealplanleggingen
• Sikrer at en arealplan er gjennomførbar (økonomisk bærekraftig)
• Frivillig for begge parter å inngå utbyggingsavtale
• Har vært inngått utbyggingsavtaler i alle de 3 gamle kommunene
• Ulik praksis i de 3 kommunene som nå harmoniseres

• Før utbyggingsavtaler lovlig kan vedtas må det vedtas hvilke forutsetninger slike avtaler
skal bygge på. Plan- og bygningsloven gir rammer for hva som kan avtales.
• Vedtatt i Drammen kommunestyre 18.2 2020 (sak 0010/20)

Når kan utbyggingsavtaler benyttes?
• Det kan forhandles om - og inngås - utbyggingsavtaler for enhver arealplan som vedtas.
• Også planer som allerede er vedtatt i gamle kommuner

• Med arealplaner menes:
•
•
•
•

kommuneplan
kommunedelplan
områdeplan
detaljreguleringsplan

• Det legges opp til at utbyggingsavtalen behandles av samme utvalg som behandler
arealplanen. Det tilstrebes samtidig politisk behandling av arealplan og utbyggingsavtale
• Det kan ikke inngås utbyggingsavtale for et område før arealplanen for området er vedtatt

Utbyggingsavtaler
Rekkefølgebestemmelser og utbyggingsavtale
• Rekkefølgebestemmelser fastsetter hvilke tiltak skal være gjennomført før et
område kan tas i bruk og/eller utbygging kan påbegynnes
• Rekkefølgebestemmelser/-krav sier ikke noe om hvem som skal utføre og bekoste
tiltakene. Det kan utbyggingsavtalen gjøre
• Rekkefølgekrav er et viktig grunnlag for kommunens forhandlingsposisjon mht
bruk av utbyggingsavtale

Kommunens forventninger til avtaler
• En utbyggingsavtale kan gjelde:
• Forhold som er nødvendig for gjennomføring av et planvedtak. Dette kan omfatte både tiltak
innenfor og utenfor planområdets begrensning.
• Forskuttering av kommunale tiltak som er nødvendige for gjennomføring av et planvedtak.
• Opparbeidelse av teknisk infrastruktur, herunder veier, vann- og avløpsanlegg.
• Opparbeidelse av grønn infrastruktur, sikring og tilrettelegging av arealer til lek og
fritidsaktiviteter
• Trafikksikker adkomst for alle brukergrupper: kjørende, syklister, mennesker med nedsatt
funksjonsevne og fotgjengere, herunder f.eks. utførelse av snøsmelteanlegg i fortau.
• Tilfredsstillende kapasitet, trafikksikkerhet og miljø på og langs veinettet, spesielt skolevei.
• Overdragelse-, kjøp- og makeskifte av grunnareal.
• Etablering av rettigheter for allmennheten

Byggesaksforskriftens § 18-1. Forbud mot vilkår om sosial infrastruktur i
utbyggingsavtaler
• Det kan ikke avtales at grunneier eller utbygger helt eller delvis skal bekoste
infrastruktur som skoler, barnehager, sykehjem eller tilsvarende tjenester
som det offentlige med hjemmel i lov er forpliktet til å skaffe til veie. Med
bekoste menes også utgifter i forbindelse med forskuttering, lån eller andre
kredittytelser.

§ 17-7 i plan og bygningsloven: Dispensasjon. Samtykke til å fravike reglene
Det kan ikke gis dispensasjon i medhold av kapittel 19 fra bestemmelsene i dette kapittelet.
Departementet kan etter søknad gi samtykke til å fravike reglene i dette kapittelet der
samfunnsmessige interesser tilsier det.
Avtale om bygging av sosial infrastruktur har blitt tillatt i ett kjent tilfelle.
Bærum kommune har i utbyggingsavtale med OBOS vedrørende utbygging av Fornebu fått fritak fra forbud
mot sosial infrastruktur i utbyggingsavtalen. (Vedtak av Kommunal og Moderniseringsdepartementet 28.10.2015)

Departementets vurdering av utbyggingen til OBOS på Fornebu:
• Departementet tolket forbeholdet til OBOS om høyere utnytting slik at dette var en forutsetning for
avtaleinngåelsen
• OBOS utbyggingsområde på Fornebu ble ansett som tilstrekkelig avgrenset
• En utbygging av den størrelsen i et pressområde som hovedstadsregionen, er av samfunnsmessig interesse
• Adkomsten til Fornebuhalvøya gjør at infrastrukturen må bygges på stedet - kommunen har svært begrenset
anledning til benytte øvrige skoler, men må bygge alt fra grunnen
• Loven forøvrig gjelder, herunder krav til nødvendighet og forholdsmessighet

Eksempel:

Utbyggingsavtaler Konnerud
Konnerud områderegulering

Opparbeidelse av infrastruktur i områdeplan for
Konnerud sentrum
• Omfattende ny infrastruktur forutsatt etablert for å sikre:
•
•
•
•

Trafikkavvikling
Kollektivbetjening
Gang- og sykkelløsninger
Leke- og oppholdsarealer
• Nytt bydelstorg, Konnerud torg
• Folkeparken, med lek- og aktivitetsområder

• Kostnadsoverslag for all ny og opprustet infrastruktur er totalt ca. 170 millioner kroner
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Prinsipp bak utbyggingsavtalene
på Konnerud
• Infrastrukturen i planen skal finansieres av utbyggerne i planområdet
• Alle aktører i planområdet skal bidra forholdsmessig etter økt utnyttelse
Gjelder også kommunen der de er utbygger
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Ny infrastruktur Konnerud
Nytt Konnerud torg

Økt kapasitet i kryss

Ny gangtrasé
Ny kollektivtrasé

Nye veier og
gatetun

Ny
gang- og
sykkelvei
langs
Jarlsbergveien
04.05.2020

Ny sykkelvei
med fortau
langs
Konnerudgata

Opprustning av
eksisterende
gang- og
sykkelveier
Ny folkepark
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Eksempel på utbyggingsavtaler
Det er fremforhandlet mange utbyggingsavtaler de siste årene.
Eksempel på noen avtaler:
Nedre Torggate/ Amtm. Blomsgate
Solsvingen:
Vintergata 11:
Drammen stasjon:
Torgeir Vraas plass 5-7:
Doyèn/Grev Wedels plass:
Gulskogen senter
Engene 43-45
Helleristningen
Åsen
Sunland
Intercityprosjektet

Status utbyggings- og gjennomføringsavtaler
Pr. i dag er det ca.
60 utbyggingsavtaler og 20 gjennomføringsavtaler i prosess.
Dette gjelder avtaler:
• som er varslet
• der forhandlinger pågår
• som er vedtatt
• der arbeider er i gang i henhold til avtale og oppfølging pågår
I tillegg kommer inngått utbyggingsavtale med Bane Nor for ny IC-Vestfoldbane. Avtalen omhandler flere
tema og opsjoner som igjen krever egne underavtaler

