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Vedlegg 4 – Forutsetninger for utbyggingsavtaler 

 

FORUTSETNINGER FOR BRUK AV UTBYGGINGSAVTALER I 

RINGSAKER KOMMUNE 

 

Dato  19.9.2006   
  
 
Vedtatt av kommunestyret 7. mars 2007 sak 27/07 
 
Forutsetningene er vedtatt med hjemmel i plan- og bygningsloven kap. XI-A, 
Utbyggingsavtaler, § 64. De er ikke uttømmende for alle typer saker. 

 
1. Utbyggingsavtaler inngås med utbygger eller grunneier for gjennomføring av 

arealplaner. For byggeområder som er kartfestet i kommuneplanens arealdel må det som 
hovedregel påregnes at utbyggingsavtale vil være en forutsetning for utbygging. Det 
gjelder framtidige byggeområder for bolig, erverv, senterområder, fritidsbebyggelse og 
friområder, samt andre områder med utbyggingsprosjekter, herunder trafikkområder, i 
medhold av vedtatt regulerings- eller bebyggelsesplan. 

2. Føringer for kommunens prioriteringer framgår av kommuneplan, budsjett, 
handlingsprogram og økonomiplan. 

3. Utbyggingsavtalene skal sikre opprusting, etablering og drift av nødvendig teknisk og 
grønn infrastruktur, herunder parkeringsanlegg og friområder. Utbyggingsavtaler kan 
også omfatte boligpolitiske tiltak og bygningers utforming, som antall boliger og 
fordeling av boligtyper, krav til kvalitet, herunder krav til energieffektivitet, og 
eventuelt forkjøpsrett til en andel av boligene. Videre kan avtalene omfatte spesielle 
infrastrukturtiltak som følger av utbyggingen, miljø- og kulturtiltak som støyskjerming 
og kvalitetstiltak i byrom og parkområder, utbyggingstakt og andre tiltak som er 
nødvendige for at området skal fungere hensiktsmessig. 

4. Intern teknisk infrastruktur og grøntområder som overtas av kommunen skal være 
opparbeidet etter kommunal krav til standard, og overtas vederlagsfritt. 

5. Ekstern teknisk infrastruktur som kommer flere brukere i et større område til nytte, skal 
i alminnelighet bekostes av kommunen, men det kan det inngås avtale etter lovens 
bestemmelse om forholdsmessig kostnadsdeling.  

6. Der kommunal infrastruktur fornyes av utbygger, kan det forhandles om en kommunal 
andel med bakgrunn i for eksempel økt funksjonsevne 

7. Ved estetisk opprusting av sentrumsområder i Brumunddal og Moelv, skal grunneier 
dekke kostnader for anlegg mellom bygg/eiendomsgrense og fortauskant, inkl. 
belysning, beplantning og kantstein mv, i eiendommens lengde. 

8. Rådmannen vurderer spørsmålet om utbyggingsavtale i forbindelse med grunneiers 
kontakt ovenfor planmyndigheten om planlegging eller utbygging av et område eller 
prosjekt. Planutvalget avgjør ved 1.gangs behandling av forslag til regulerings- eller 
bebyggelsesplan (utleggelse til offentlig ettersyn), om det er behov for utbyggingsavtale 
for gjennomføring av planen. Rådmannen forhandler fram utbyggingsavtalen og legger 
den fram for formannskapet til godkjenning etter at planen er vedtatt.  

*** 


