
Sentrale forhold knyttet til gjennomføring av plan: 
 

Utbyggingsforutsetinger: 

 

 Arealplanen viser tomter, veier, parker, evt. offentlige bygg osv. Tomtene 

må være definert også med utnyttelse (sum BRA). 

 

 Rammeplan for VAO (vann, avløp og overvann) må være utarbeidet. 

 

 Rekkefølgekravene til arealplanen må være uttømmende: 

o Det må klart fremkomme hvilke anlegg (veier, parker, VAO-anlegg 

mv. ) som må være på plass før utbygging av bygninger på hver 

enkelt tomt kan skje.  

o Dette identifiserer hvilke tomter/områder innen planområdet som 

har felles utbyggingsforutsetninger, og motsatt om det er 

tomter/områder innenfor planområdet som har særskilte 

utbyggingsforutsetninger. 

 

 Alle infrastrukturtiltak må være kostnadsberegnet på overordnet nivå 

(skisseprosjektnivå).  

 

 

 

 

 

 

 



Kommunal forskottering av teknisk infrastruktur: 

- anleggsbidrag 

 

 Der kommunen tar byggherrerollen for opparbeiding- og forskuttering av 

infrastruktur, må finansieringen være innarbeidet i kommunens 

økonomiplan.  

 Betinger også at anleggsbidrag fra alle berørte tomteeiere/utbyggere er 

sikret gjennom utbyggingsavtale.  

 I økonomiplan for 2016 – 2019 er slike investeringer ikke innarbeidet for 

området nordbyen.   

 

 Opparbeiding av infrastruktur i kommunal regi skjer bare unntaksvis, og 

bare på områder som kan betraktes som hovednett av infrastruktur. 

 

To konkrete eksempler: 

o Stakkevollvegen (stor andel finansiering gjennom Tromsøpakke 3 

(bensinavgift), men der det også forutsettes finansering fra 

utbyggerne). 

o Ny internvei Langnes mellom Heilovegen og Ørnevegen 

(kontraktsforpliktelse Ikea, finansieres med tomtesalgsinntekt Ikea).  

 

Utfordring: 

 Administrativ kapasitet – krevende prosesser : 

 Prosjektledelse (intern eller ekstern) 

 Prosjekteringsgruppe 

 Ekstern byggeleder 

 Hovedentreprise 

 Utbyggingsavtaler / grunnerverv 



Kommunens rammer ved utbyggingsavtaler  

 

- Teknisk infrastruktur 

Plan- og bygningslovens § 17-3 Avtalens innhold 

 

 En utbyggingsavtale kan gjelde forhold som kommunen har gitt bestemmelser 
om i arealdelen til kommuneplan eller reguleringsplan. 

 

 Avtalen kan også regulere antallet boliger i et område, største og minste 
boligstørrelse, og nærmere krav til bygningers utforming der det er 
hensiktsmessig. Avtalen kan også regulere at kommunen eller andre skal ha 
fortrinnsrett til å kjøpe en andel av boligene til markedspris. 

 

 Avtalen kan også gå ut på at grunneier eller utbygger skal besørge eller helt 
eller delvis bekoste tiltak som er nødvendige for gjennomføringen av 
planvedtak. Slike tiltak må stå i rimelig forhold til utbyggingens art og omfang 
og kommunens bidrag til gjennomføringen av planen og forpliktelser etter 
avtalen. Kostnadene som belastes utbygger eller grunneier til tiltaket, må stå i 
forhold til den belastning den aktuelle utbygging påfører kommunen. 

 

 Avtalen kan uansett gjelde forskuttering av kommunale tiltak som er 
nødvendige for gjennomføringen av planvedtak. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Kommunens rammer ved utbyggingsavtaler forts. 

 

- Sosial infrastruktur; 

 Skole 

 Barnehage  

 Sykehjem 

 Omsorgsboliger m.v. 

 

 Kommunen kan inngå avtale om kjøp av tomt(er) i et utbyggingsområde 

( jfr. Workinnmarka, Fagereng mv) til etablering av skole, barnehage 

m.v. i egenregi. 

 

 Kommunen kan ikke inngå en bygge- og anleggsentreprise vedr. 

oppføring av et formålsbygg uten full konkurranse. Dvs. kommunen kan 

ikke «bestille» slike funksjoner i privat oppført bygningsmasse uten 

videre. 

 

 Kommunen kan avtale at den selv eller for andre skal ha fortrinnsrett til 

å kjøpe en andel av boligene i et prosjekt til markedspris / takst. 

 

 Kommunen kan ikke kreve «anleggsbidrag» fra private til utbygging av 

skole, barnehage, sykehjem. 

 

 

 

 

 

 



 

 Refusjonsbehandling (ikke praktisk) 

 

Plan- og bygningsloven kapittel 18. 

Utgangspunktet: 

 

§ 18-3.Refusjonsberettigede tiltak 

Den som vil legge, omlegge, fornye eller utvide godkjent offentlig veg eller 

godkjent offentlig hovedledning for vann og avløpsvann, herunder også 

særskilt overvann, kan kreve sine utlegg refundert. Private refusjonskrav er 

betinget av at tiltaket kan pålegges i medhold av § 18-1. Med veg menes 

anlegg som nevnt i § 18-1. 

Videre kan refusjon kreves av den som i medhold av reguleringsplan vil 

legge ut grunn til eller opparbeide felles avkjørsel, felles gårdsplass, annet 

fellesareal for flere eiendommer eller parkbelte langs industristrøk. Private 

refusjonskrav er betinget av at tiltaket kan pålegges i medhold av § 18-2. 

Endelig kan den som vil legge, omlegge eller utvide privat anlegg for 

transport av vann eller avløpsvann i område som inngår i arealplan, kreve 

refusjon. 

Nærmere om refusjonsbehandling i § 18-4 - § 18-12. 

Problemstilling: Ikke all overordna infrastruktur er refusjonsberettigede 

tiltak ! 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Urbant jordskifte ( ikke benyttet) 

 

Jordskifteloven,  

- se § 1-4, Hva kan det reises sak om: 

 

a) endring i eigedomstilhøve og rettar for å skape meir tenlege tilhøve 

 

- § 1- 5, Kven som kan reise sak: 

… den som eig fast eigedom. 

 

Offentleg styresmakt og andre tiltakshavarar med heimel til å ekspropriere 

tiltak og anlegg. 

 

- § 3-4, Ny utforming av eigedom 

Jordkskifteretten kan forme ut eigedom og alltidvarande bruksrett påny. 

 

- § 3-9, Pålegg om felles tiltak og felles investeringer 

Jordskifteretten kan påleggje felles tiltak og påleggje felles investeringar i 

samband med bruk av eigedommar eller bruksrettar. 

 

 

§ 3-28, Fordeling av kostnader 

Kostnader med investeringstiltak etter § 3-9 skal retten dele etter nytten 

kvar part har av tiltaket. 

 

 

 



 

 


