
 
 

 

  

Utbyggingsavtaler - hvordan sikre at planer gjennomføres 
 
Kommunale arealplaner, først og fremst reguleringsplaner, blir mange ganger ikke gjennomført. 
Planene sier ikke noe selv om gjennomføringen, bortsett fra rekkefølgebestemmelser. 
 
Gjennomføringen kan derfor bli uforutsigbar, og planene kan raskt bli uaktuelle, slik at tiltakene ikke 
blir noe av, eller det er nødvendig med endring både av planer og byggetiltak. 
 
Utbyggingsavtaler benyttes mer og mer som et verktøy for gjennomføring av planer, først og fremst 
for å få på plass nødvendige infrastrukturtiltak.  
Plan- og bygningsloven har regler som regulerer bruken av utbyggingsavtaler, både når det gjelder 
kravet til forutsigbarhet, at avtalene skal være balanserte, og at sentrale krav til at ytelsene skal være 
forholdsmessige og ha saklig sammenheng med tiltaket. 
 
Kurset vil ta for seg prinsippene for avtalene, og hvordan de kan brukes som et effektivt virkemiddel 
for å sikre at planene lar seg gjennomføre. Kurset vil også se på de forskjellige avtaleformer og 
fordelingsordninger som er vokst frem, og hvordan dette bør vurderes når både planer og avtaler 
skal lages. Kurset vil også se på hvordan tiltakshavere møter plansystemet. 
 
I tillegg vil kurset ta for seg andre temaer og fordelingssystemer som gjelder gjennomføring av 
planer. Planer forutsetter ofte eiendomsoverdragelser, noe som igjen kan forutsette ekspropriasjon 
eller bruk av jordskifte. Det finnes også lovregulerte former for fordeling av kostnader for felles 
infrastruktur gjennom regler om refusjon. Disse temaene vil også bli gjennomgått. 
 
Målsetting 
Etter endt kurs skal du: 

• Ha fått en gjennomgang av lovregler og prinsipper for utbyggingsavtaler 

• Ha fått forståelse for forholdet mellom kommunale planer og utbyggingsavtaler 

• Kunne vurdere hva som skal til for å lage balanserte avtaler 

• Vite mer om praksis om fordeling av kostnader for infrastruktur, både gjennom avtaler og 
plan- og bygningslovens regler om refusjon 

• Ha oversikt over andre gjennomføringsformer, som f. eks. ekspropriasjon 
 
Målgruppe 

• Byggeleder- og prosjekteringsfirmaer 

• Rådgivende ingeniører 

• Arkitekter  

• Offentlig og private byggherrer 

• Kommunale eiendomsetater 

• Kommunale planleggere og byggesaksbehandlere 
 
Foreleser 
Cand. jur. Egil Stabell Rasmussen 
 
 
 



 
 

 

 
Program 
 
0830 Registrering - enkel servering 
 
0900 Planer og planers gjennomføring 
 
 Kommunal planlegging 
 Arealplaner - Kommuneplan og reguleringsplan 
 Reguleringsplanen er et grunnkrav 
 Må se på reguleringsbestemmelsene 
 Planen kan inneholde ulovlige krav 
 Planen kan selv ikke si noe om gjennomføringen 
 Planen kan heller ikke si noe om søknadsplikt 
 Hva kreves av dokumentasjon? 
 Rekkefølgebestemmelser er særlig viktige 
 5-års varighet for private detaljplaner 
 Planer tar lang tid 
 Planer kan bli uaktuelle før de gjennomføres 
  
 Hvordan forholder utbyggere seg? 
 Tomteerverv og opsjonsavtaler 
 Planlegging 
 Salg 
 
 Hvordan forholder kommunene seg? 
 Stort kommunalt handlingsrom 
 Bistand til tomteerverv og økonomisk gjennomføring (refusjon) 
 
 Tomteerverv 
 Kjøp og opsjonsavtaler 
 Urbant jordskifte (herunder nye lovforslag) 
 Ekspropriasjon 

- Hvor er ekspropriasjon aktuelt? 
- Hva er kravet for at det skal kunne eksproprieres? 
- Prosess og gjennomføring     

 Konsesjon, forkjøpsrett osv. 
 Hvordan fungerer reglene i praksis? 
 
1200 Lunsj 
 
  



 
 

 

 
1300 Utbyggingsavtaler og annen kostnadsfordeling 
 

Utbyggingsavtaler 
Må ha grunnlag i vedtatt plan 
Avtalefrihet - kommunen kan ikke stille krav om avtale 
Kan lages andre avtaler enn utbyggingsavtaler, lovreglene gjelder bare der en avtale faktisk 
er en utbyggingsavtale 
Krav til prosess 
Planen må vedtas først 
Krav til "forutsigbarhetsvedtak" 
Krav til kunngjøring 
Innholdet av avtalene 
Krav til forholdsmessighet 
Gjelder teknisk infrastruktur 
Forbud mot "sosial infrastruktur" 
Grensesnitt 
Egne regler om forskudd 
Noen avgjørelser - forbud mot krav til tredjemann, forbud mot krav til drift mv. 
Nyere utvikling - områdemodeller i stedet for enkeltavtaler 
Parallelle forhandlinger 
Problematikken rundt mva-refusjon 
Utvikling av maler for avtaler og modeller for mva-refusjon 

  
Andre muligheter for kostnadsvurdering 
Kommunale avgifter  
OPS-avtaler 
Refusjon etter plan- og bygningsloven (fordeling av kostnader til vei, vann og avløp) 

- Fordeler og ulemper ved bruk av refusjon etter plan- og bygningsloven 
- Krav om opparbeidingsplikt etter pbl § 18-1 
- Refusjonsberettigede tiltak 
- Refusjonsenheten 
- Utgifter som kan kreves refundert 
- Fordelingsfaktorer 
- Prosess 

 
1630 Diskusjon og oppsummering 
 
  



 
 

 

 

Praktiske opplysninger: 
 
Kursnummer, tid og sted 
20190126 – 21. mai 2019, Stavanger 
  
Påmeldingsfrist: 
30. april 2019 
  
Deltakeravgift 
Kr. 4600,- for NITO- og Tekna-medlemmer og medlemmer NKF 
Kr. 5200,- for andre. 
Deltakeravgiften er inkl. materiell og bevertning. 
Reise og opphold kommer i tillegg. 
  
Avbestilling 
Ved avbestilling etter påmeldingsfristens utløp betales et avbestillingsgebyr på 20% av 
deltakeravgiften. 
Ved avbestilling senere enn 3 virkedager før kursstart, eller ved uteblivelse fra kurset, belastes full 
avgift.  
 
Kontaktperson 
Teamleder kurs drift, rådgiver fagkurs Anne Dyve, anne.dyve@nito.no 
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