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Forord
I desember 2015 lanserte Norsk Eiendom 
prosjekt rapporten Effektive planprosesser og 
overleverte denne til Kommunal- og moderni-
seringsdepartementet. Rapporten kommer   
med en rekke forslag og anbefalinger for å 
oppnå vesentlige forbedringer i planprosessene.

Våren 2016 startet Norsk Eiendom opp to 
 prosjekter som en oppfølging av Effektive 
 plan prosesser. Det ene prosjektet gikk ut på   
å utarbeide en veileder for planinitiativ, referat 
fra oppstartsmøte og fremdrifts- og prosess-
plan for en reguleringsprosess. Det andre er 
dette prosjektet, Struktur for infrastrukturbidrag.

En god planprosess kjennetegnes ved et  
 konstruktivt og effektivt samarbeid mellom de 
 involverte parter. Dette prinsippet lå til grunn   
da prosjektgruppen ble sammensatt. Norsk 
 Eiendom mener det er viktig at de ulike partene   
i en planprosess bør være representert i pro-
sjektet slik at man kommer frem til de beste, 
helhet lige forslagene. Rapporten beskriver 
Norsk Eiendom sine  forslag og anbefalinger.

Prosjektgruppen har bestått av:

- Carl Henrik Borchsenius, næringspolitisk 
rådgiver, Norsk Eiendom (prosjektleder) 

- Arthur Wøhni, kommunaldirektør,  
Bærum kommune

- Margrethe Pran, spesialkonsulent,  
Eiendoms- og byfornyelsesetaten i Oslo

- Tone Gjertsen, partner/advokat,  
Advokatfirmaet DLA Piper Norway DA

- Skjalg Sørhaug, prosjektsjef,  
Veidekke Eiendom AS

- Geir Thoresen, prosjektleder, Avantor AS
- Egil Stabell Rasmussen, prosjektleder,  

Byggenæringens Landsforening (BNL)
- Nancy Jøssang, daglig leder/sivilarkitekt, 

Opus Bergen

- Knut Fredrik Rasmussen, seniorrådgiver, 
Kommunal- og moderniseringsdepartementet 
har deltatt som observatør i gruppen.

 Prosjektdeltakerne forplikter ikke sine respektive 
organisasjoner i det videre arbeidet med for-
enkling av planprosesser.

Norsk Eiendom vil benytte anledningen til å takke 
prosjektdeltakerne for gode bidrag.
 
Norsk Eiendom ser frem til å fortsette det gode 
samarbeidet med Kommunal- og moderniserings-
departementet for å effektivisere planprosessene 
og legge til rette for at vedtatte arealplaner blir 
 realisert.

For å bidra til at modellene beskrevet i denne 
 rapport blir benyttet, vil Norsk Eiendom fremover 
jobbe for å gjøre disse kjent for landets kommuner 
og bransjen for øvrig. Dette arbeidet vil blant annet 
foregå i samarbeid med Bygg21.

10. januar 2017
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Sammendrag
Målet for dette arbeidet er å utvikle hensikts-
messige og forutsigbare modeller for å sikre at 
vedtatte arealplaner blir gjennomført. Modellene 
skal brukes ved planlegging og gjennomføring 
av offentlige infrastrukturtiltak knyttet til større 
utbyggingsprosjekter i privat regi.

Prosjektgruppen har hatt deltakere fra både 
myndigheter og næringen.

Prosessen for å fastsette nødvendig infrastruktur 
og hvordan dette skal realiseres, må gå parallelt 
med prosessen der arealplanen blir utarbeidet. 
Det må altså tegnes og regnes parallelt hele vei-
en frem til vedtak. Det må være et konstruktivt 
samarbeid og forhandlinger mellom kommune 
og forslagsstiller. Dette samarbeidet skal sikre   
a t når det fattes endelig vedtak av en arealplan, 
foreligger det også en omforent og akseptabel 
modell for realisering av planen. 

Prosjektet har definert fire modeller. Modellene 
er utarbeidet på bakgrunn av en rekke kriterier, 
som forholdsmessighet, nødvendighetsvurderin-
ger, forutsigbarhet og transparens. 

Dette er modellene:

1. Planer med én tiltakshaver 

2. Feltutbygging med infrastrukturfond 

3. Transformasjon av by/tettsted, 
     kommunalt koordinert 

4. Felles grunneierstyrt infrastrukturutbygging 

Gjennom prosjektet er det utarbeidet en matrise 
som viser hvordan de ulike modellene skiller seg 
fra hverandre og hver modell er beskrevet med   
et faktaark. Disse fire modellene er alle i tråd med 
gjeldende plan- og bygningslov.

Prosjektet har i tillegg tatt med en modell som 
krever endring av plan- og bygningsloven. Dette 
er en såkalt «strøksprismodell». I denne modellen 
angir kommunen i overordnet plan hvilke infra-
strukturbidrag som er nødvendige for at det ak-
tuelle området kan bygges ut. Videre fastsettes 
et fast bidrag fra grunneiere/utviklere pr m2 BRA 
til finansiering av den aktuelle infrastrukturen.   
En slik «strøksprismodell» er mer å anse som   
en utbyggingsskatt/-avgift, enn et planavledet 
og nødvendig infrastrukturbidrag. En eventuell   
ut vikling av en slik «strøksprismodell» må ta 
 hensyn til dette.

Rapporten anbefaler videre at regelverket bør  
 endres slik at det gis løpende fradragsrett for 
merverdiavgift ved utbygging av offentlig infra-
struktur, uavhengig av hvem som er utbygger 
(privat eller offentlig).
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1. Bakgrunn
 
Norsk Eiendom har i sin rapport Effektive plan-
prosesser kommet med en rekke forslag til hva 
som skal til for å oppnå raskere planprosesser 
med bedre resultater. Å sikre gjennomførbarhet 
i vedtatte arealplaner er et viktig moment i rap-
portens anbefalinger. Dette prosjektet er en 
 videreføring og operasjonalisering av noen av 
anbefalingene i Effektive planprosesser.

Gjennom rekkefølgekrav i reguleringsplan fast-
settes hvilken infrastruktur som må etableres 
for å bygge ut et område. Planbestemmelsene 
fastsetter imidlertid ofte ikke den konkrete 
standarden på tiltakene eller hvordan og hvem 
som faktisk skal gjennomføre tiltakene (dette   
er heller ikke lov å bestemme gjennom plan-
bestemmelser). Der gjennomføringen fordrer 
samarbeid/spleiselag mellom flere utbyggere 
opererer mange kommuner med et infrastruktur-
bidrag for gjennomføring av rekkefølgekravene 
for et område. Det er i dag stor variasjon  i 
 hvordan prosessene med å fastsette dette  
bidraget blir gjennomført. Det gjelder bl.a. hvilke 
kostnader som inngår, hvilke dokumenter/føring-
er som danner grunnlaget, hvordan dialogen/
forhandlingen gjennomføres, samt utformingen 
av selve utbyggingsavtalen.

Generelt er det viktig at prosessene rundt fast-
settelse av infrastrukturbidrag er basert på 
 dialog og konstruktivt samarbeid. For utbyggere   
er det viktig at tiltakene er relevante for utbyg-
ging  en (lovkrav), at infrastrukturen etableres 
parallelt med utbyggingen og at det er tilstrekke-
lig forholdsmessighet mellom de privates ut-
bygging og kostnadsfordeling mellom private 
og det  offentlige. Riktig håndtering av mva-
spørsmålet inngår som en del av dette. Det er 
stor variasjon fra kommune til kommune hvor-
dan mva på   infrastruktur håndteres. 

2. Mål
Målet for dette arbeidet er å utvikle hensikts-
messige og forutsigbare modeller for plan-
legging og gjennomføring av offentlige  
infra struk turtiltak knyttet til større utbygging  s-
prosjekter i privat regi. Modellene skal kunne 
være verktøy for å øke gjennomførbarhet i 
 vedtatte regulerings planer.

Modellene skal sikre at kommunens, fylkes 
 kommunens og statens behov for infrastruktur   
i et område blir planlagt og gjennomført på en 
rasjonell og kvalitetsmessig god måte.

Videre skal modellene sikre at utbyggernes 
 interesser blir ivaretatt både med hensyn til funk-
sjonalitet, kvalitet og tid sett opp mot deres egen 
fremdriftsplan for utbygging av eget område.

 

3. Om gjennom-
førbarhet i planer
For alle involverte parter og samfunnet for øvrig 
må det være en overordnet intensjon at vedtatte 
arealplaner, og særlig reguleringsplaner, skal bli 
realisert. Dessverre utarbeides det arealplaner der 
gjennomførbarhet ikke er tilstrekkelig vurdert. 
 Resultatet kan være at planene ikke blir realisert 
på grunn av for høy risiko og kostnader/omfang 
av rekkefølgebestemmelser. 

I plan- og bygningsloven er det krav knyttet til 
nødvendighet, saklighet, rimelighet og forholds-
messighet som setter begrensninger for hvilke 
rekkefølgekrav som kan stilles i plan. Innenfor 
disse kravene er det i prinsippet ingen begrens-
ninger i kravenes omfang. Det gjør at mange 
planer har rekkefølgekrav som ikke er mulig  å 
gjennomføre for tiltakshaver innenfor en realistisk 
kostnadsramme, sett i forhold til prosjektet som 
skal bygges.

Forutsigbarhet for alle parter er en viktig forut-
setning for å lykkes med realisering av vedtatte 
areal planer. Arealplanlegging og gjennomfør-
barhet/økonomi må gå parallelt gjennom  hele 
planprosessen. Det må tegnes og regnes 
 parallelt gjennom hele prosessen. Det må 
være en  dialog og forhandling mellom kommune 
og forslagsstiller som sikrer at når det fattes 
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 endelig vedtak av en arealplan, foreligger det 
også en omforent og akseptabel modell for 
 realisering av planen. I mange kommuner vil en 
slik «tegne/ regne-prosess» være en vesentlig 
forandring fra dagens system, som er basert   
på høringsinnspill.

Samarbeid og dialog om rekkefølgebestem-
melse og fremforhandlede utbyggingsavtaler 
skaper forutsigbarhet. Dette vil legge til rette 
for kontrollert prisdannelse av en eiendom ved 
at utbygger vil kunne legge inn forventet infra-
strukturbidrag i sin kalkyle i en innledende fase 
av prosjektet. I dag er det dessverre eksempler 
på at rekkefølgebestemmelser og utbyggings-
avtaler for en plan kommer veldig sent til kjenne. 

Det er frivillig å inngå utbyggingsavtaler. En 
 utbygger kan gjennomføre sine pålagte rekke-
følgekrav uten utbyggingsavtale. Det er opp   
til den enkelte kommune å bestemme hvilke 
prosesser og metoder som skal benyttes.

Utgangspunktet for bestemmelsene i plan-    
og bygningsloven om utbyggingsavtaler er at 
avtalene kan være et viktig og velfungerende 
verktøy ved utbygging. Bruken av utbyggings-
avtaler er altså først og fremst en mulighet etter 
plan- og bygningsloven, ikke en plikt for tiltaks-
haver, og ikke en rett for det offentlige.

Vi tror at et samarbeid mellom kommune   
og utbygger om infrastrukturbidrag som  går 
parallelt med utarbeidelse av selve plane n, 
er en riktig vei å gå. I denne rapporten be-
skriver vi ulike modeller for slike prosesser,   
tilpasset ulike typer planer og behov.

Rekkefølgebestemmelser
Rekkefølgebestemmelsene omfatter vedtak og 
angir faglige og økonomiske rammer for en ut-
bygging. Formålet er normalt å styre gjennom-
føringen av ulike tiltak innenfor eller i tilknytning 
til et planområde for å sikre en fornuftig rekke-
følge for opparbeiding av nødvendig infrastruk-
tur.

Når det benyttes rekkefølgebestemmelser, er 
det en forutsetning at kravene, faktisk og retts-
lig, kan og bør søkes gjennomført innen rimelig 
tid. Rekkefølgebestemmelsene hjemler ikke 
 pålegg om finansiering.

Rekkefølgebestemmelser har sin begrensning 
ved at de ikke sier noe om hvem som skal stå 
for gjennomføringen. Rekkefølgebestemmelser 
med oppfølging gjennom utbyggingsavtale vil  
i mange situasjoner være et effektivt gjennom-
føringsverktøy for alle parter.

Kommunen kan ikke sette krav om inngåelse    
av en utbyggingsavtale i noen type planbestem-
melser, heller ikke rekke følgekrav. Skal rekkefølge-
bestemmelser kunne brukes konstruktivt og 
 effektivt i forbindelse med forhandlinger om ut-
byggingsavtaler, er det viktig at rekkefølgekravene 
kan relateres direkte til vedkommende instans 
som har ansvaret for kostnadsdekning for de 
aktuelle tiltakene. Denne betraktningen ligger 
også til grunn for bestemmelsene om bruk av 
utbyggings avtaler. Med kommunen som for-
handlingspart blir det derfor viktig for forutsig-
barheten i gjennomføringen at både kommunen 
og utbygger klargjør i utbyggingsavtalen hvor-
dan de konkret vil følge opp sine respektive 
 forpliktelser for vedkommende plan med rekke-
følgebestemmelser og andre forhold som er 
 viktige for partene.

Ved oppstart av en reguleringsprosess bør 
 utbygger ta opp spørsmålet om rekkefølgekrav 
allerede i oppstartsmøtet med kommunen. Skal 
utbyggere kunne bidra  til å realisere tiltak er det 
viktig at rekkefølgebestemmelser blir formulert 
slik at det i praksis er mulig å oppfylle dem med 
en utbyggingsavtale.

Noen ganger er ikke hensikten med rekkefølge-
bestemmelsene at utbygger skal være med å 
 realisere rekkefølgekravet, men kun avvente sitt 
tiltak til at slik skjer. Eksempelvis kan en rekke-
følgebestemmelse nekte å gi rammetillatelse   
før en skole er bygget eller en riksveiomlegging 
er foretatt. Bestemmelsene fryser i dette tilfelle 
situasjonen – kanskje for flere år.

I rekkefølgebestemmelsene ligger i utgangspunk-
tet en forutsetning om at de i sin helhet skal opp-
fylles til gitte tidspunkt i byggeprosessen. Delvis 
oppfyllelse av kravene gjennom utbyggingsavtale, 
for eksempel ved at utbygger forplikter seg til å 
betale eller forskuttere en  andel av utgiftene, kan 
likevel innebære at kommunen kan dispensere fra 
rekkefølge kravet. Kommunen kan ved vurdering 
av  dispensasjon kreve garantier eller lignende.
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Opparbeidelse av teknisk infrastruktur
Dagens system åpner for krav etter § 18-1, 
 rekkefølgebestemmelser eller begge deler
Hvilke lovfestede forpliktelser utbygger har til   
å besørge og bekoste teknisk infrastruktur av-
henger av kravene som fremgår av pbl. § 18-1 
(offentlig vei, vann og avløp til og langs tomten), 
og eventuelle tilleggskrav som fremkommer i 
rekkefølgebestemmelsene i plan. Det er ikke 
uvanlig at rekkefølgebestemmelser tar med 
noen tiltak etter pbl. § 18-1, mens andre tiltak 
ikke nevnes. Kommunen bør i slike planer av-
gjøre om planbestemmelsen er uttømmende. 
Det bør ikke gis ytterligere § 18-1-kravsenere  
i byggesaken dersom de ulike tekniske forhol-
dene er avklart i planen.

I tillegg til at pbl. § 18-1 kan være vanskelig   
å forstå, synes det også å være lite bevissthet 
om denne bestemmelsen blant planleggere 
både i kommunene og hos utbyggere. Dette 
gjør at oppfyllelse av pbl. § 18-1-krav, som   
kan medføre betydelige kostnader og gjennom-
føringsproblemer, ofte ikke vurderes i plan-
arbeidet eller tidlig i prosjektet. Det kan også 
være at rekkefølgebestemmelsene ikke er sam-
ordnet med pbl. § 18-1-kravene. De reelle infra-
strukturkostnadene og gjennomføringsutfor-
dringene (for eksempel grunnerverv) vil derfor 
ofte fremstå som uforutsigbare for utbygger.

 

4. Vurderinger    
om gjennomførings-
økonomi og forut-
sigbarhet
For utbyggere er det avgjørende å vite konse-
kvensen av pålegg om å bidra til gjennomføring 
av felles offentlig infrastruktur på et tidligst mulig 
tidspunkt. Det er ikke tilstrekkelig med et gene-
relt forutsigbarhetsvedtak i kommuneplanen   
og det er som regel for sent å avklare dette ved 
forhandling av utbyggingsavtalen. Utbyggere 
bør helst avklare dette ved tomtekjøp eller ved 
beslutning om oppstart av utviklings arbeidet.

Ved utvikling av større områder må behovet for 
felles offentlig infrastruktur avklares. Normalt 
skjer dette gjennom plantyper hjemlet i plan- 
og bygningsloven som kommunedelplan og 
områdeplan. I noen tilfeller ser imidlertid kom-

munene det som hensiktsmessig å avklare 
 behovet for felles offentlig infrastruktur gjen-
nom mindre formelle og raskere prosesser. 
 Disse plantypene behandles ikke i henhold   
til reglene i plan- og bygningsloven.

Når det inngås utbyggingsavtaler iht pbl, jf pbl 
§17-3, er en felles utfordring ved bruk av både 
lovregulerte og ikke lovregulerte planer at disse 
fort danner grunnlaget for vurdering av nød ven-
dighet, rimelighet og forholdsmessighet med 
tanke på kostnadsdekning av felles offentlig 
 infrastruktur. Samtidig er det utydelige krav til 
vurdering eller synliggjøring av disse forholdene 
når overordnede planer for offentlig infrastruktur 
utarbeides. Det er et generelt krav i pbl om    
å  ut rede konsekvenser av planens virkninger   
for  miljø og samfunn, men de økonomiske kon-
sekvensene av omfanget av felles offentlig infra-
struktur blir i praksis synliggjort kun i liten grad.

Ikke lovregulerte planer er som oftest utarbeidet 
av planmyndighetene, med kun bistand fra be-
rørte fagetater. Graden av politisk medvirkning 
har variert mye. Offentlig medvirkning har i første 
rekke vært presentasjon av arbeidsmetodikk og  
har i mindre grad invitert til reell medvirkning. 
Dette medfører at de fleste av disse planene 
ikke forholder seg til kravene til prosess, offentlig 
medvirkning eller politisk beslutning som de lov-
regulerte planene etter plan- og bygningsloven.

For at utbyggere skal kunne forholde seg til og 
kunne gi tilbakemelding på overordnede planer 
for felles offentlig infrastruktur må det foreligge 
et grunnlag for å vurdere omfanget og kost-
nadskonsekvensen av bidrag til felles offentlig 
infrastruktur for det enkelte byggeprosjekt. I 
praksis betyr det at den overordnede planen bør 
følges opp med en opplisting av felles offentlige 
infrastrukturtiltak, kostnadene ved gjennom-
føring av tiltakene, en vurdering av kostnads-
bærende utbyggingsvolum og en enhet  spris  
 utviklerne kan vurdere og forholde seg til. Det 
må være åpenhet og transparens i forhold til 
disse vurderingene allerede ved utforming av 
de overordnede planene. Først da kan partene 
tidlig nok vurdere og gi tilbakespill på nødven-
dighet, rimelighet og forholdsmessighet som 
forutsatt i pbl § 17-3.

Ved bruk og utforming av ikke lovregulerte planer 
forutsettes det at erverv av areal til felles offentlig 
infrastruktur som veier, g/s-veier, plasser, parker 
m.v. gjennomføres og bekostes av utbyggerne 
uten kommunal deltakelse i ervervsprosessen 
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eller med kommunalt kostnadsbidrag. Dette er   
i første rekke en utfordring i sammenheng med 
erverv av plasser og parker som  ellers kunne 
bebygges. Erverv til offentlig vei  er normalt 
sammenfallende med regelverket  i pbl og er 
derfor i de aller fleste tilfeller  uproblematisk.
Kostnadene ved gjennomføring av selve 
 ervervsprosessen, samt ervervskostnaden   
av arealet eller alternativinntekt ved utbygging 
av arealet, blir ofte like stor eller større enn 
 bi draget til den offentlige infrastrukturen. Den 
 totale belastning og bidraget blir således mye 
større enn det som fremkommer av utbyggings-
avtalen. Ofte prøver kommunen å løse kravet til 
likebehandling mellom forskjellige utbyggings-
prosjekter ved å plassere plasser og parker med 
like deler på forskjellige utviklingseiendommer. 
Man klarer imidlertid aldri å sikre en rettferdig 
fordeling med denne metoden. 

Dette er verdier som i dag ikke blir synliggjort   
i kostnadsoppsettet ved utbygging av felles   
offentlig infrastruktur. Det kan derfor settes 
spørsmålstegn om man oppfyller krav til både 
rimelighet og forholdsmessighet, jf pbl § 17-3, 
og likebehandling mellom forskjellige bygge-
prosjekter ved denne praksisen. Det anbefales 
at kommunene i den tidlige kostnadsvurderingen 
synliggjør verdiene ved avståelse av grunn til  
offentlige plasser og parker slik at bidrags-
konsekvensen av dette også blir synlig   
i kostnads oppstillingene.

5. Utarbeidelse   
av våre modeller
For å komme frem til våre anbefalte modeller, 
tok vi først en gjennomgang av ulike kjente 
 modeller. Vi analyserte og diskuterte modeller 
som bl.a. «Ensjø-modellen»,«Bjørvika-modellen», 
«Skaun», «Sandnes», «Tønsberg», «Løren/
Økern» osv. Vi fikk også en grundig gjennom-
gang av Jordskiftelovens muligheter for kost-
nadsdeling fra Landbruks- og matdepartementet 
v/Ingrid Aasen.

På bakgrunn av disse analysene og vurderinger 
av styrker og svakheter ved de forskjellige 
 modellene, har vi utarbeidet fire modeller som   
vi  mener dekker ulike og aktuelle varianter.   
I  tillegg har vi beskrevet én modell som vil kreve 
endring av plan- og bygningsloven. 

Felles for alle modellene er at de i størst mulig 
grad skal ivareta kravene til:

- Forholdsmessighet: Det må være en 
 forholdsmessighet mellom selve planen/ 
prosjektet og de infrastrukturtiltakene som 
pålegges utbyggeren. Videre må tiltakene 
være nødvendige for at planene skal kunne 
gjennomføres. De må være planavledet.

- Rimelighet: Omfanget og kvaliteten på 
 infrastrukturtiltakene må stå i forhold til 
 verdiene som skapes i reguleringsplanen.

- Nødvendighetsvurdering, saklig og geo-
grafisk sammenheng: Ved fastsettelse av 
infrastrukturtiltakene bør det fra alle parter 
vises måtehold. Det skal være en saklig og 
geografisk sammenheng mellom infrastruk-
turtiltakene og utbyggingen. Planfaglige   
vurderinger skal legges til grunn. I hvert tilfelle 
må det vurderes hvor langt unna «følgekonse-
kvensene» fra utbyggingen kan belastes. 

-  Likebehandling/Forbud mot vilkårlig 
saksbehandling: Modellene for fastsettelse 
av infrastrukturbidrag må være så «enkle»   
at de legger opp til likebehandling og unngår 
vilkårlig fordeling av kostnader.

- Forutsigbarhet: Det må i størst mulig grad 
være forutsigbart for utbygger hva som er 
forventet bidrag (omfang og kvalitet) ifm 
med en utbygging.

- Transparens/Offentlighet: Kostnadskal-
kyler, kvalitetsnivåer og dialogprosesser må 
være transparente og offentlig tilgjengelige.

- Forankring: Infrastrukturtiltakene må være 
planavledet og forankret i plan- og bygnings-
loven. 
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6. Våre anbefalte 
modeller
Det vil alltid være forhold som gjør at ingen 
prosesser er like. Men vi tror likevel det er mulig 
å definere fire hovedmodeller som fanger opp 
de aller fleste varianter. Basert på vurderingene 
og kriteriene beskrevet i kapitlet over har 
prosjekt gruppen kommet frem til følgende 
modeller/ varianter:

Innenfor gjeldende plan- og bygningslov:

1. Planer med én tiltakshaver 

2. Feltutbygging med infrastrukturfond 

3. Transformasjon av by/tettsted, kommunalt 
koordinert 

4. Felles grunneierstyrt infrastrukturutbygging 

For å synliggjøre hvordan de ulike modellene 
skiller seg fra hverandre og hvordan kommunen 
og forslagstiller skal komme frem til best egnet 
modell for den aktuelle reguleringsprosessen 
har vi utarbeidet matrisen under. Den viser 
hvordan de fire modellene passer inn i forhold 
til ulike karakteristika.



  
Felles  grunneierstyrt 
infrastruk turutbygging

Transformasjon      
av by/tettsted

Feltutbygging 
med infra-
strukturfond

Planer    
med  én  
tiltakshaver 

Kommunen 
initiativtaker X X

Utbygger 
initiativtaker X X X X

Kommunal 
 gjennomgang X X

Privat    
gjennomføring X X

'Likeverdige' 
 utbyggere  
 i planområdet

X X

Avklart  infrastruktur 
(inkl. kostnad)

X
(Formell plan,  

 pbl)

X
(Veiledende kom-
munalt dokument)

X X
(Formell plan,  

pbl)

Utnyttelsesgrad  
 kjent X X

Behov for   ny teknisk  
infrastruktur   
(jomfruelig mark)

X X X

Behov for   ny grønn    
 infrastruktur  
(jomfruelig mark)

X X X X

Behov for 
  tran s formasjon/ 
 oppgradering   
av  eksisterende   
infrastruktur

X X

Behov for  spleiselag X X X

Karakteristika

Modell
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EFFEKTIVE PLANPROSESSER

KOMMUNESTYRE 
(POLITISK)

KOMMUNENS
PLANAVDELING

NABOER, 
FORENINGER ETC.

FORSLAGS
STILLER

FORSLAGS STILLERS   
PLANKONSULENT

AKTØRER I PROSESSEN BRUK AV PILER   

FORSLAGSTILLERS TIDSBRUK, AVTALES MED KOMMUNEN

ENDRINGSFORSLAG

TIDSBESTEMT FREMDRIFT

Design: www.jensendesign.no • Trykk: 07 Media, Oslo 2016

KOMMUNE  
STYRE

MODELLER FOR INFRASTRUKTURBIDRAG

  
Felles  grunneierstyrt 
infrastruk turutbygging

Transformasjon      
av by/tettsted

Feltutbygging 
med infra
strukturfond

Planer    
med  én  
 tiltakshaver 

Kommunen 
initiativtaker X X

Utbygger 
initiativtaker X X X X

Kommunal 
 gjennomgang X X

Privat    
gjennomføring X X

'Likeverdige' 
 utbyggere  
 i planområdet

X X

Avklart  infrastruktur 
(inkl. kostnad)

X
(Formell plan,  

 PBL)

X
(Veiledende kom-
munalt dokument)

X X
(Formell plan,  

PBL)

Utnyttelsesgrad  
 kjent X X

Behov for   ny teknisk  
infrastruktur   
(jomfruelig mark)

X X X

Behov for   ny grønn    
 infrastruktur  
(jomfruelig mark)

X X X X

Behov for 
  tran s formasjon/ 
 oppgradering   
av  eksisterende   
infrastruktur

X X

Behov for  spleiselag X X X

FORSLAGSSTILLER  
FÅR EN IDE

Valg av modell og oppstart dialog.

POLITISK 
BEHANDLING 
OG VEDTAK

Ferdigstilt 
utbyggings
avtale

Vedtatt   
utbyggings  
avtale

 

TEGNE
Prosess for    utarbeidelse   
av arealplan 

FORSLAGS
STILLER

Plan forslag

KOMMUNE  
STYRE

?

FORSLAGS
STILLER

FORSLAGSSTILLER  
FÅR EN IDE

FORSLAGS
STILLER

TIDSPLAN

FORSLAG S
STILLER

Ligger ute i 4 – 6 uker

MULIG SONDERING2 OFFENTLIG 
ETTERSYN

BEHANDLING AV 
BEMERKNINGER

REVIDERING AV 
PLANMATERIALET

VARSEL OG KUNN         
GJØRING OM  OPPSTART   
AV PLANARBEID

6

KOMMUNENS 
PLANAVD./ADM.

KOMMUNENS 
PLANAVD./ADM.

KOMMUNENS 
PLANAVD./ADM.

KOMMUNENS 
PLANAVD./ADM.

KOMMUNENS 
PLANAVD./ADM.

1
Oppstart av 16 ukers periodeHøringsfrist minimum 6 uker

11109

FORSLAG S
STILLER

PLANINITIATIV  
OG BESTILLING AV 
OPPSTARTSMØTE

3 UTARBEIDELSE  
AV PLANFORSLAG

FORSLAGS
STILLER

Normalt 10 – 30 uker

7

INNLEVERING AV KOMPLETT  
PLANFORSLAG

Regulerings 
forslag

 KOMMUNENS VEDTAK OM 
OFFENTLIG ETTERSYN

FORSLAG: 8ukers fristen begynner å løpe
 8 KOMMUNENS  

VURDERING 

 12 INNSTILLING TIL 
POLITISK BEHANDLING

POLITISK 
BEHANDLING 
OG VEDTAK

13

KOMMUNENS 
PLANAVD./ADM.

KOMMUNENS 
PLANAVD./ADM.

FORSLAG: Maks 8 uker

4 INTERN OMRÅDE OG 
PROSESSAVKLARING

 FORSLAG: Referatfrist ca. 2 uker

OPPSTARTSMØTE5
Fortsettelse av 16 ukers periode

REGNE
Prosess for  å fastsette 
 infrastruktur, kostnader  
og bidrag

Kommunedelplan

FORSLAG S
STILLER

Forslagsstiller gjør overordnede vurderinger 
på behov for infrastruktur  og egnet modell.

PLANINITIATIV 
OG BESTILLING AV 
OPPSTARTSMØTE

KOMMUNENS 
PLANAVD./ADM.

Kommunen gjør overordnede vurderinger 
på behov for infrastruktur og egnet 
modell.

INTERN OMRÅDE OG 
PROSESSAVKLARING

KOMMUNENS 
PLANAVD./ADM.

OPPSTARTSMØTE

FORSLAGS
STILLER

KOMMUNENS 
PLANAVD./ADM.

UTARBEIDE OMFORENTE 
REKKEFØLGEKRAV FOR 
INFRASTRUKTURTILTAK, 
FORTS.

FORSLAGS
STILLER

KOMMUNENS 
PLANAVD./ADM.

UTARBEIDE OMFORENTE 
REKKEFØLGEKRAV FOR 
INFRASTRUKTURTILTAK, 
FORTS.

FORSLAGS
STILLER

KOMMUNENS 
PLANAVD./ADM.

UTARBEIDE OMFORENTE 
REKKEFØLGEKRAV FOR 
INFRASTRUKTURTILTAK, 
FORTS.

Kontinuerlig dialog og samarbeid om 
 utarbeidelse og ferdigstilling av omforente 
rekkefølgekrav og plan for  gjennomføring   
(evt. utbyggings avtale). Basert på valgt 
modell.

FORSLAGS
STILLER

KOMMUNENS 
PLANAVD./ADM.

UTARBEIDE OMFORENTE 
REKKEFØLGEKRAV FOR 
INFRASTRUKTURTILTAK

Karakteristika

Modell

Prosess for å fastsette nødvendig infrastruktur 
og gjennomføring av denne.

Prosessen for å sikre   
gjennomførbarhet i planene
Vi mener prosessen med å utarbeide areal-
planen bør gå parallelt med prosessen for å 
fastsette nødvendig infrastruktur og hvordan 
dette skal realiseres. Det må altså tegnes og 
regnes parallelt gjennom hele prosessen.   
Det må være en dialog og forhandling mellom   
kommune og forslagsstiller som sikrer at når 
det fattes endelig vedtak av en arealplan, fore-
ligger  det også en omforent og akseptabel 
 modell for realisering av planen. I mange kom-
muner vil en slik «tegne/regne-prosess» være 
en vesentlig forandring fra dagens system,   
som er basert  på høringsinnspill. 

Figuren over viser de to parallelle  prosessene. 
Den øverste er prosessen for ut arbeidelse av 
arealplanen. Dette er prosessen fra prosjektet 
Effektive planprosesser. Den nederste er pro-
sessen for å fastsette nødvendig infrastruktur   
og hvordan denne skal realiseres. Den følger 
arealplanprosessen parallelt frem til endelig 
vedtak.  Hovedinnholdet er at behov for infra-
struktur  og modell for realisering må tidlig på 
banen, og at prosessen videre frem til vedtak   
er preget av samarbeid mellom kommunen   
og forslagstiller.
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EFFEKTIVE PLANPROSESSER

KOMMUNESTYRE 
(POLITISK)

KOMMUNENS
PLANAVDELING

NABOER, 
FORENINGER ETC.

FORSLAGS
STILLER

FORSLAGS STILLERS   
PLANKONSULENT

AKTØRER I PROSESSEN BRUK AV PILER   

FORSLAGSTILLERS TIDSBRUK, AVTALES MED KOMMUNEN

ENDRINGSFORSLAG

TIDSBESTEMT FREMDRIFT

Design: www.jensendesign.no • Trykk: 07 Media, Oslo 2016

KOMMUNE  
STYRE

MODELLER FOR INFRASTRUKTURBIDRAG

  
Felles  grunneierstyrt 
infrastruk turutbygging

Transformasjon      
av by/tettsted

Feltutbygging 
med infra
strukturfond

Planer    
med  én  
 tiltakshaver 

Kommunen 
initiativtaker X X

Utbygger 
initiativtaker X X X X

Kommunal 
 gjennomgang X X

Privat    
gjennomføring X X

'Likeverdige' 
 utbyggere  
 i planområdet

X X

Avklart  infrastruktur 
(inkl. kostnad)

X
(Formell plan,  

 PBL)

X
(Veiledende kom-
munalt dokument)

X X
(Formell plan,  

PBL)

Utnyttelsesgrad  
 kjent X X

Behov for   ny teknisk  
infrastruktur   
(jomfruelig mark)

X X X

Behov for   ny grønn    
 infrastruktur  
(jomfruelig mark)

X X X X

Behov for 
  tran s formasjon/ 
 oppgradering   
av  eksisterende   
infrastruktur

X X

Behov for  spleiselag X X X

FORSLAGSSTILLER  
FÅR EN IDE

Valg av modell og oppstart dialog.

POLITISK 
BEHANDLING 
OG VEDTAK

Ferdigstilt 
utbyggings
avtale

Vedtatt   
utbyggings  
avtale

 

TEGNE
Prosess for    utarbeidelse   
av arealplan 

FORSLAGS
STILLER

Plan forslag

KOMMUNE  
STYRE

?

FORSLAGS
STILLER

FORSLAGSSTILLER  
FÅR EN IDE

FORSLAGS
STILLER

TIDSPLAN

FORSLAG S
STILLER

Ligger ute i 4 – 6 uker

MULIG SONDERING2 OFFENTLIG 
ETTERSYN

BEHANDLING AV 
BEMERKNINGER

REVIDERING AV 
PLANMATERIALET

VARSEL OG KUNN         
GJØRING OM  OPPSTART   
AV PLANARBEID

6

KOMMUNENS 
PLANAVD./ADM.

KOMMUNENS 
PLANAVD./ADM.

KOMMUNENS 
PLANAVD./ADM.

KOMMUNENS 
PLANAVD./ADM.

KOMMUNENS 
PLANAVD./ADM.

1
Oppstart av 16 ukers periodeHøringsfrist minimum 6 uker

11109

FORSLAG S
STILLER

PLANINITIATIV  
OG BESTILLING AV 
OPPSTARTSMØTE

3 UTARBEIDELSE  
AV PLANFORSLAG

FORSLAGS
STILLER

Normalt 10 – 30 uker

7

INNLEVERING AV KOMPLETT  
PLANFORSLAG

Regulerings 
forslag

 KOMMUNENS VEDTAK OM 
OFFENTLIG ETTERSYN

FORSLAG: 8ukers fristen begynner å løpe
 8 KOMMUNENS  

VURDERING 

 12 INNSTILLING TIL 
POLITISK BEHANDLING

POLITISK 
BEHANDLING 
OG VEDTAK

13

KOMMUNENS 
PLANAVD./ADM.

KOMMUNENS 
PLANAVD./ADM.

FORSLAG: Maks 8 uker

4 INTERN OMRÅDE OG 
PROSESSAVKLARING

 FORSLAG: Referatfrist ca. 2 uker

OPPSTARTSMØTE5
Fortsettelse av 16 ukers periode

REGNE
Prosess for  å fastsette 
 infrastruktur, kostnader  
og bidrag

Kommunedelplan

FORSLAG S
STILLER

Forslagsstiller gjør overordnede vurderinger 
på behov for infrastruktur  og egnet modell.

PLANINITIATIV 
OG BESTILLING AV 
OPPSTARTSMØTE

KOMMUNENS 
PLANAVD./ADM.

Kommunen gjør overordnede vurderinger 
på behov for infrastruktur og egnet 
modell.

INTERN OMRÅDE OG 
PROSESSAVKLARING

KOMMUNENS 
PLANAVD./ADM.

OPPSTARTSMØTE

FORSLAGS
STILLER

KOMMUNENS 
PLANAVD./ADM.

UTARBEIDE OMFORENTE 
REKKEFØLGEKRAV FOR 
INFRASTRUKTURTILTAK, 
FORTS.

FORSLAGS
STILLER

KOMMUNENS 
PLANAVD./ADM.

UTARBEIDE OMFORENTE 
REKKEFØLGEKRAV FOR 
INFRASTRUKTURTILTAK, 
FORTS.

FORSLAGS
STILLER

KOMMUNENS 
PLANAVD./ADM.

UTARBEIDE OMFORENTE 
REKKEFØLGEKRAV FOR 
INFRASTRUKTURTILTAK, 
FORTS.

Kontinuerlig dialog og samarbeid om 
 utarbeidelse og ferdigstilling av omforente 
rekkefølgekrav og plan for  gjennomføring   
(evt. utbyggings avtale). Basert på valgt 
modell.

FORSLAGS
STILLER

KOMMUNENS 
PLANAVD./ADM.

UTARBEIDE OMFORENTE 
REKKEFØLGEKRAV FOR 
INFRASTRUKTURTILTAK

Karakteristika

Modell

1. Når er modellen egnet? Hvem er aktørene?

2. Forutsetninger 

3. Beskrivelse av prosessen/dialogen mellom kommunen og utbygger 

4. Fastsettelse av omfang, funksjon og kvalitet på infrastrukturtiltakene 

5. Gjennomføringsmodell for infrastrukturtiltakene: Hvem skal utføre/besørge?   
Inkl. grunnerverv

6. Fremdriftsplan for infrastrukturbidragene: Når skal tiltakene ferdigstilles?

7. Forhold til andre grunneiere i området, inkl. «gratispassasjerer»

8. Finansiering og mva

9. Utbyggingsavtale eller offentligrettslig vedtak 

10. Evt. kommentarer 

Faktaark
For hver av våre anbefalte modeller har vi utarbeidet    
et «faktaark» som beskriver modellene på en kortfattet 
og ensartet måte. Faktaarket beskriver modellen ut fra 
følgende parametre: 
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Modellen bygger på at en utbygger gjennom 
utbyggingsavtale har ansvar for å ivareta de  
 infrastrukturtiltak som er påkrevd iht rekkefølge-
bestemmelser i reguleringsplanen. Det er også 
her foreslått at det er utbyggeren som gjennom-
fører tiltakene. Kommunen ønsker ikke å ha 
 koordineringsansvar eller gjennomføringsansvar. 

Denne modellen er utarbeidet for at kommuner 
og utbyggere skal kunne benytte den ved enkle 
reguleringssaker. Formålet er gjennom føring av 
rekkefølgebestemmelsene i de sakene der én 
utbygger fremmer en egen reguleringsplan. 

Modellen kan brukes  i områder der gjennom-
føring av tiltaket kun   berører én reguleringssak. 
I dette modellerte eksempelet ønsker ikke kom-
munen å være medvirkende til å få utført rekke-
følgekravene (infrastruktur, vei, VA). Likevel må 
det settes krav som kommunen må innfri der-
som det er nødvendig. Dette gjelder bl.a. som 
part for å  bistå til mva-kompensasjon. 

Dersom det i reguleringssaken stilles rekkeføl-
gekrav som kan  inkludere infrastrukturtiltak der 
det er flere som skal være med på å dele kost-
nadene, henvises det i utgangspunktet til andre 
modeller. Det er også i dette eksemplet tatt 
med behandling av rekkefølgekrav der det se-
nere kan komme utbyggingssaker som nyter 
godt av et infrastrukturtiltak eller at det er offent-
lige instan ser som setter krav til at større infra-
strukturtiltak må gjennomføres. Kostnadene ved 
slike omfattende tiltak kan være urimelige i for-
hold til det tiltaket en enkel utbygger fremmer, og 
må fordeles forholdsmessig. I dette tilfellet er 
det foreslått at kommunen, eller den som har 
indikert rekke følgekravet, utfører tiltaket (even-
tuelt senere), og at utbygger belastes for den re-
lative andelen av tiltakets belastning på infra-
strukturtiltaket. 

Fremdriften i hele utbyggingssaken må være 
forutsigbar for utbygger og kommunen, og det 
er da vesentlig at det avtales en fremdriftsplan 
for når delene i prosessen skal være avklart i 
reguleringsplan, rammesøknad, igangsettings-
søknad, midlertidig brukstillatelse og ferdigattest. 

Se faktaark 1 i vedlegg.

Beskrivelse av anbefalte  modeller  innenfor    
gjeldende  plan- og bygningslov

MODELL 1 
Planer med én tiltakshaver
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Modellen omtaler (utbyggings)avtale som for-
utsetter opprettelse av et infrastrukturfond slik 
at delprosjekter kan igangsettes ved at de inn-
betaler sin andel til fondet. Forut for inngåelse 
av utbyggingsavtaler avklares forutsetningene 
for fondsavsetningene gjennom kommunalt 
vedtak og tilhørende finansieringsavtale med  
 utbyggerne. 

Fondet opererer som bank og   skal sikre gjen-
nom    føring av nødvendige infrastruktu r tiltak 
over tid. Gjelder for større utviklings     om råder 
med behov for opparbeiding av felles   offentlig 
infrastruktur som er større enn det enkelt-
prosjekter normalt er i stand til å bære. 

Det er behov for en rettferdig fordeling av kost-
nader til  felles offentlig infrastruktur   mellom 
 prosjektene. 

Typiske kjennetegn:

• Feltutbygging på jomfruelig mark der 
 utbyggerne i stor grad har sammenfallende 
interesser.

• Kommunen og utbyggerne finner det 
formåls tjenlig at kommunen har hoved-
ansvaret for koordinering og gjennomføring 
av den offentlige infrastrukturen innenfor et 
utviklingsområde. Prosjekttilknyttet offentlig 
infrastruktur som har en klar sammenheng 
med et utbyggingsprosjekt kan, der det er 
hensiktsmessig, utføres av utbygger.

• Behovet for offentlig infrastruktur er enten 
avklart på forhånd eller så avklares dette 
igjennom felles planlegging av utviklings-
område (KDP/områdeplan eller lignende).

• Forut for inngåelse av utbyggingsavtaler 
 avklares retningslinjene for fondsavset-
ningene gjennom kommunalt vedtak.

• Det inngås finansieringsavtale med 
 utbyggerne i samsvar med de vedtatte 
retnings linjene, jf. pkt. ovenfor. 

• Kommunen lager kostnadsestimat og vu r-
dering av enhetskostnad for hele utviklings-
området basert på overordnet plangrunnlag, 
vurdert opp mot nødvendighet, rimelighet 
og saklig sammenheng, jf overordnet plan 
og rekkefølgebestemmelser.

• Hovedregel er at rekkefølgebestemte 
 offentlige infrastrukturtiltak gjennomføres 
 etter hvert som det er tilstrekkelig midler   i 
fondet. Kommunen har rett til å forskuttere 
på eget initiativ.

• Infrastrukturtiltakenes omfang, funksjon   
og kvalitet fastsettes i forhold til forutsig-
barhetsvedtak, de tiltak som vurderes som 
nødvendig, rimelig, forholdsmessig og det 
som har saklig sammenheng med utbyg-
gingsprosjektet.

• Normalt sett står kommunen for utbyggingen 
av felles offentlig infrastruktur og får auto-
matisk mva-kompensasjon for opparbeidelse 
av offentlig infrastruktur. Mva-kompensasjon 
til private utbyggere avhenger om kommunen 
ønsker å bistå til refusjon slik det åpnes for  
i lovverket (ved såkalte anleggsbidrags-
modellen (kommunen byggherre) eller 
 justeringsmodellen der det gis refusjon   
over en tiårsperiode). 

• Enkeltprosjekter:
- Gjennomføres med egne detaljregulerings-

planer og individuelle utbyggingsavtaler.
- Kostnader til rekkefølgebestemte offentlige 

infrastrukturtiltak fordeles på de enkelte 
 bolig- og næringsbyggene i samsvar med 
vedtatte retningslinjer. Det må likevel foretas 
en konkret vurdering av bidragenes 
 nød  vendighet og forholdsmessighet.

- Utbyggerne innvilges dispensasjon fra 
 rekk efølgekravene om bygging av rekkefølge-
bestemte offentlige infrastrukturtiltak mot inn-
gåelse av utbyggingsavtale der det enkelte 
fondsbidrag fastsettes. 

For denne type modell finnes det godt doku-
mentert beskrivelse fra Skaun kommune.

Se faktaark 2 i vedlegg.

MODELL 2
Feltutbygging  med  infra strukturfond
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Modellen er knyttet til større transformasjon   
av by og tettsteder der det er utarbeidet planer 
for utbygging av offentlig infrastruktur og der 
kommunen tar et hovedansvar for utbyggingen. 
Planene for infrastruktur må være tilstrekkelig 
kostnadsatt slik at et utbyggingsbidrag kan 
 beregnes.

Typiske kjennetegn:

• Større transformasjonsområde i etablert   
by- eller tettstedsområde der utbyggings-
prosjekter utløser behov for opparbeiding   
av felles offentlig infrastruktur.

• Det er behov for rettferdig fordeling av 
 kostnader for felles offentlig infrastruktur 
mellom utbyggingsprosjekter.

• Typisk sammensatt og kompleks eier-/  
utbyggersammensetning som har liten   
grad  av sammenfallende interesser.

• Kommunen må ta hovedansvaret for koor-
dinering og gjennomføring av felles offentlig 
tiltak innenfor utviklingsområdet. Prosjekt-
tilknyttet offentlige infrastruktur som har en 
klar sammenheng med et utbyggingsprosjekt 
kan, der det er hensiktsmessig, utføres av   
utbyggere.

• Behovet for offentlig infrastruktur er enten 
avklart på forhånd eller så avklares dette 
igjennom felles planlegging av utviklings-
område (KDP/områdeplan, eller lignende).

• Kommunen lager kostnadsestimat og 
 vur derer enhetskostnad for hele trans forma-
sjonsområdet basert på overordnet plan-
grunnlag, vurdert opp mot nødvendighet, 
 rimelighet og saklig sammenheng, jf over-
ordnet plan og rekkefølgebestemmelser.

• Hovedregel er at de rekkefølgebestemte 
 «bidragstiltakene» gjennomføres etter hvert 
som kommunen har mottatt tilstrekkelig 
 bidrag fra utbyggere. Kommunen har rett   
til å forskuttere på eget initiativ.

• Infrastrukturtiltakenes omfang, funksjon og 
kvalitet fastsettes i forhold til forutsigbarhets-
vedtak, det som er nødvendig, rimelig, 
 forholdsmessig og det som har saklig   
sammenheng med utbyggingsprosjektet.

• Mva-kompensasjon til private utbyggere 
 avhenger av om kommunen ønsker å bistå 
til refusjon slik det åpnes for i lovverket (ved 
den såkalte anleggsbidragsmodellen (kom-
munal byggherre) eller justeringsmodellen, 
 der det gis refusjon over en tiårsperiode). 

• Enkeltprosjekter:
- Gjennomføres med egne detaljregulerings-

planer og individuelle utbyggingsavtaler.
- Kostnader til rekkefølgebestemte offentlige 

infrastrukturtiltak fordeles og balanseres   
på de enkelte bolig- og næringsbyggene   
i henhold til det som er nødvendig og for-
holdsmessig (art, omfang og belastning for 
kommunen).

- Rekkefølgebestemte «bidragstiltak»  oppfylles 
ved inngåelse av utbyggings avtale, mens 
rekkefølgebestemte «realytelser»  opp fylles   
i henhold til vilkår for ferdigstillelse i rekke-
følgebestemmelsene. 

Se faktaark 3 i vedlegg.

MODELL 3
Transformasjon av by /tettsted,  
kommunalt koordinert
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Modellen er knyttet til større utviklingsområder 
der grunneiere ser seg tjent med å bygge ut   
felles offentlig infrastruktur i sammenheng med 
områdeutvikling uavhengig av kommunal gjen-
nomføringsbistand. 

Grunneierne finner sammen et felles grunnlag 
for enighet om  vilkår for utbygging av offentlig 
infrastruktur  i et utviklingsområde. Det kan en-
ten skje med utgangspunkt i et avtalemessig 
samarbeid,  eller at det også opprettes en felles 
gjennom føringsorganisasjon (selskap).

Typiske kjennetegn:

• Typisk større utviklingsområde der 
u tbyggingsprosjekter utløser behov for 
 opparbeiding av offentlig infrastruktur.

• Det er behov for rettferdig fordeling av  
 kostnader for offentlig infrastruktur mellom 
utbyggingsprosjekter.

• Det er en oversiktlig grunneier-/utbygger-
sammensetning som har stor grad av sam-
menfallende interesser og forutsetninger 
(spesielt tidsmessig).

• Grunneiere/utbyggere ser seg tjent med å ta 
hovedansvaret for koordinering og gjennom-
føring av hele eller deler av den offentlige  
 infrastrukturen innenfor utviklingsområdet, 
samtidig som kommunen eller andre offentlige 
aktører ikke har motforestillinger mot en privat 
gjennomføring av den offentlige infrastruk-
turen. Normalt må kommunen alltid ha  en 
koordinerende funksjon med hensyn til kom-
munale interesser før og under utbyggingen.

• Gjennomføringen av den offentlige infra-
strukturen skjer enten ved bruk av sam-
arbeids- og gjennomføringsavtaler eller 
også ved opprettelse av en felles gjennom-
føringsorganisasjon (selskap). 

• Ved et rent avtalemessige samarbeid mellom 
grunneiere/utbyggere gjennomføres som 
 hovedregel de offentlige infrastrukturtiltakene 
i sammenheng med det enkelte utbyggings-
prosjektet.

• Der det er hensiktsmessig oppretter grunn-
eierne/utbyggerne et felles gjennomførings-
organ/infrastrukturselskap som sørger for 
koordinering og gjennomføring av den offent-
lige infrastrukturen.

• Dersom det er hensiktsmessig, kan deler av 
offentlig infrastruktur utføres av kommunen, 
for eksempel VA-anlegg, o.l. I slike tilfeller må 
det gjøres en konkret vurdering av kontant-
bidrag til kommunen.

• Grunnerverv utføres som hovedregel av 
 utbyggerne (offentlig vei og hoved-VA).   
Er det behov for annen avståelse enn offentlig 
vei og hoved-VA må dette utføres som 
 kom  munal ekspropriasjon. Kostnadene  av 
rettigheter til grunn av tredjemann dekkes   
av utbygger.

• Utgangspunktet for denne modellen er å 
samle alle eiere i et område og hindre gratis-
passasjerer. Alle eiere/utbyggere skal være 
med i en felles utvikling, med avtalemessige 
mekanismer som gjør det umulig å unngå 
sin andel av infrastrukturkostnadene.

• Mva-kompensasjon til private utbyggere 
 avhenger av om kommunen ønsker å bistå   
til   refusjon slik det åpnes for i lovverket (ved 
den såkalte anleggsbidragsmodellen (kom-
munen byggherre) eller justeringsmodellen, 
der det gis refusjon over en tiårsperiode).

• Grunneierne/utbyggerne og berørte 
 sektorinteresser avklarer behov for:

- Offentlig infrastruktur; som enten er avklart 
på forhånd eller så avklares dette igjennom 
felles planlegging av utviklingsområde t 
(KDP/områdeplan, eller lignende).

- Felles overordnet plan for utbygging   s-
områdene og tilhørende felles offentlig 
 infrastruktur.

- Behov for overordnede og individuelle 
 utbyggingsavtaler og eventuell forutgående 
finansieringsavtale.

- Kostnadsestimat og vurdering av enhets-
kostnad for hele utviklingsområdet basert 
på overordnet plangrunnlag, vurdert opp 
mot nødvendighet, rimelighet og saklig 
 sammenheng, jf overordnet plan og rekke-
følgebestemmelser.

- Individuelle detaljreguleringsplaner og   
utbyggingsavtaler i sammenheng med det 
 enkelte utbyggingsprosjekt og samarbeid om 
opparbeiding av felles offentlig infrastruktur.

MODELL 4 
Felles grunneierstyrt  infrastrukturutbygging
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- Kostnader til rekkefølgebestemte offentlige 
infrastrukturtiltak fordeles og balanseres   
på de enkelte bolig- og næringsbyggene    
i henhold til det som er nødvendig og for-
holdsmessig (art, omfang og belastning   
på kommunen).

- Rekkefølgebestemte bidragstiltak oppfylles 
ved inngåelse av utbyggingsavtale, mens 
rekkefølgebestemte realytelser oppfylles   
i henhold til vilkår for ferdigstillelse i rekke-
følgebestemmelsene. 

 

Se faktaark 4 i vedlegg.

Utelatte modeller
Prosjektgruppen har ikke tatt med 
refusjon  etter plan- og bygnings-
loven og urbant jord skifte som an-
befalte modeller i denne omgang. 

Dagens regler og system for refu-
sjon etter  plan- og bygningsloven 
har begrenset nytte  og er  relativt 
komplisert. Systemet egner seg 
kun  der man ikke får til en frivillig 
løsning.  Dette  er ikke en modell 
som sådan, kun virkemidler  i 
plan- og bygningsloven.

Urbant jordskifte er også et rela-
tivt komplisert system. Gjeldende 
lov er relativt ny, og vi har  så langt 
i Norge minimalt med praktisk er-
faring i konkrete saker. Imidlertid 
er det klart at urbant jordskifte 
har mange spennende elementer 
som gjør at det etter hvert kan bli 
en aktuell modell når man får mer 
praktisk erfaring med denne lo-
ven. Vi har i denne rapporten tatt 
med et kapittel som beskriver ur-
bant jordskifte som virkemiddel i 
byutvikling.
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7. Urbant jordskifte 
som virkemiddel   
i byutvikling 
Fra 2016 er reglene om jordskifterettens be-
handling av saker i urbane områder blitt enklere 
og klarere. Det er enklere å kreve en sak i slike 
områder fordi det ikke lenger er krav om enighet 
eller flertall blant grunneierne for reise sak om 
fordeling ved jordskifte. I saker som gjelder 
 fordeling av planskapt verdiøkning, er rolle-
fordelingen mellom jordskifteretten og plan-
myndighetene nå klarere. Jordskifteretten 
 fordeler verdiøkningen. Planmyndighetene gir 
bestemmelser i planene om at verdiøkningen 
som følger av planen skal fordeles, og fastsetter 
det området i planen som fordelingen skal gjelde 
for. I en slik sak vil utbyggingsretter kunne 
overføres fra eiendommer som er regulert til 
 utbygging, til eiendommer som er regulert til 
andre formål, for eksempel friareal. Fordeling 
av verdiøkning kan gi bedre planløsninger ved 
at det blir lettere å planlegge uten å ta hensyn 
til eiendomsgrenser og gi en mer rettferdig 
 fordeling av verdiene mellom eierne.

Målsetningen er at dette skal bli et mer brukt 
verktøy i plansammenheng, og stimulere til mer 
effektive og hensiktsmessige utbygginger når 
flere grunneiere er involvert.

Se vedlegg for nærmere beskrivelse urbant 
jordskifte.

8. Refusjonsregel-
verket – lovpålagt 
spleiselag 
I plan- og bygningslovens §18 er det gitt be-
stemmelser som kan gi den som blir pålagt  
 å opparbeide/utvide offentlig infrastruktur som 
vei, vann- og avløp, mulighet til å kreve deler av 
kostnadene refundert fra andre grunneiere i 
området. Da dette gir rett til å tvinge frem beta-
ling fra grunneiere som ikke selv har tatt initiativ 
til utbygging, er det strenge begrensninger for 
når systemet kan benyttes og mot hvem. Sys-
temet kan være egnet der enkelte grunneiere er 
uvillige til å være med i en frivillig løsning. Det 
er imidlertid viktig å merke seg at dette regel-
verket kun gjelder vei, vann og avløp «til og 
langs eiendommen der den har sin atkomst». 
Regelverket kan ikke brukes på parker, plasser, 
kaier, torg og annen aktuell infrastruktur som 
ikke inngår i veilegemet. Regelverket er også 
uegnet for kostnadsfordeling for store veianlegg 
grunnet strenge breddebegrensinger.

Hvem som er refusjonspliktig, hvordan kost-
nadene skal fordeles og hvilke kostnader som 
kan tas med, avgjøres av kommunen, etter søk-
nad fra den som ønsker refusjon. Kommunens 
avgjørelser skal følge  loven og det er lite rom 
for skjønn. Inndrivelsen er privat.

Grunnet de store begrensningene i dagens  
 ordning er den dårlig egnet som annet enn   
et supplement for å tvinge enkelte grunneiere 
med i spleiselag. Særlig det en må legge ut, for 
senere å få delvis dekning fra andre, kan være 
problematisk. Vi mener derfor at det kan være 
aktuelt å utvide dagens ordning for flere typer 
tiltak, og at man også må se på om ordningen 
kan gjøres enklere. Det er særlig dagens ord-
ning der en må legge ut, for senere å få delvis 
dekning fra andre, som kan være problematisk. 
Samtidig må man ha i mente at ordningen er 
tvangsbasert, slik at plikter som pålegges en 
grunneier som ikke er i «utbyggingsmodus» 
ikke bør bli for tyngende. 
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Refusjon etter plan- og bygnings loven 
(dagens ordning)
Refusjonssystemet i pbl er basert på at den 
som bekoster infrastruktur (kommunen eller   
en privat utbygger) kan kreve refusjon fra andre 
grunneiere som får nytte av anlegget. Metoden 
kan benyttes når noen grunneiere er uvillige til 
å være med på et frivillig spleiselag. Eventuelt 
kan refusjon kombineres med eller være et 
 supplement til andre ordninger. Modellen er 
enklest  å bruke dersom alle involverte eiendom-
mer  er ubebygde og har samme regulerte grad 
av utnytting.

Lovpålagt refusjon er kun aktuelt ved etablering 
av offentlig vei, vann og avløp (og fellesareal/
parkbelte i industristrøk). Det er svært strenge 
begrensninger på hvem som må delta i refu-
sjonen, hvilke kostnader som kan tas med og 
hvordan disse skal fordeles. Den som har eta-
blert infrastrukturen må regne med å sitte igjen 
med en god del kostnader som ikke blir fordelt. 
Det er en forutsetning for at private skal kunne 
kreve refusjon at tiltaket kan pålegges etter pbl.   
§ 18-1 (og §18-2) og at det faktisk er ubebygde 
eiendommer som kan bli refusjonspliktige. 
Foreløpig avklaring om refusjon må foreligge 
før    infrastrukturen etableres, ellers tapes kravet.

Kort om prosessen
Prosessen er lovfestet og vedtaksbasert, det   
er ikke rom for forhandlinger. Kommunen er 
vedtaksmyndighet, og den som ønsker refusjon 
må forberede og sende søknad til kommunen. 
Søker må også varsle berørte grunneiere. 
 Prosessen har to trinn, først en foreløpig fast-
settelse av refusjon og så den endelige. Begge 
vedtak er enkeltvedtak som kan påklages.
 
Til det første trinnet må det foreligge et kost-
nadsoverslag, utførelsesplaner og forslag til 
fordeling. Disse fastsettes med bindende virk-
ning, slik at selv om vedtaket betegnes som 
«foreløpig» er det ikke mulig å endre refusjons-
pliktige parter, fordelingsnøkkel eller vesentlig 
overskride kostnadsoverslaget etter at vedtaket 
er rettskraftig.
 
Det endelige vedtaket består i en godkjenning 
av det faktiske regnskapet og fordeling av dette 
basert på fordelingsnøkkelen som ble bestemt 
innledningsvis. Refusjonen forfaller i utgangs-
punktet fem uker etter det siste vedtaket, men 
en del eiendommer kan ha krav på utsatt forfall.  

Viktige begrensninger
Det er lovfestet begrensninger i veibredder og 
ledningsdimensjoner direkte i pbl. § 18-1. Ut-
strekningen av tiltakene er også delvis lovfestet 
og/eller følger av klare rettsregler. Den generelle 
funksjon og kvalitet følger av veinormaler og 
kommunale VA-normaler. 

Hva som kan pålegges utbygger fremgår av pbl. 
§ 18-1. Gjennom rekkefølgebestemmelser kan 
utbygger måtte besørge og bekoste mer enn det 
som følger direkte av loven. Tiltak eller kostnader 
som går ut over det som kan pålegges etter pbl. 
§ 18-1 kan ikke tas med i refusjonssaken.

Det er i praksis den samme parten som bekoster 
og besørger tiltakene. Både private og offentlige 
kan legge/omlegge infrastrukturen, og i så fall 
kreve refusjon. Den som besørger må ordne 
nødvendig grunnerverv.

Den som besørger/bekoster tiltakene må «legge 
ut» for alle tiltakene og har ikke krav på refusjon 
før etter at tiltaket er ferdig etablert. Grunnet at 
en del refusjonspliktige kan ha krav på utsatt 
forfall kan det gå svært lang tid før hele refusjo-
nen er inndrevet. Det er også utstrakt mulighet 
for uvillige grunneiere til å trenere ved å påklage 
alle vedtak m.m.

Håndtering av «gratispassasjerer», mva , 
utbyggingsavtale m.m
Refusjonssystemet kan gi grunnlag for å tvinge 
gjennom bidrag fra uvillige grunneiere, men 
som nevnt over er det store lovpålagte be-
grensninger.

Refusjonssystemet kan brukes i samspill med 
utbyggingsavtale, slik at refusjonssystemet 
brukes overfor uvillige grunneiere og frivillig 
 avtale overfor resten. Mulighet for tvang kan 
 bidra til at flere blir med på en «frivillig» løsning.
I utgangspunktet er det fulle mva-kostnader, 
men eventuelle mva-kostnader inngår i refu-
sjonsgrunnlaget. Eventuelle moms-avtaler må 
inngås separat med kommunen og avhenger   
av kommunens vilje. Det er byggherre som   
må kreve refusjon. Det betyr at dersom det er 
inngått moms-avtaler som forutsetter at kom-
munen er byggherre (anleggsbidragsmodellen), 
er det kommunen som må kreve refusjonen. 
Lovens refusjonssystem er ikke avtalebasert. 
Systemet er vedtaksbasert og det er strenge 
og firkantede krav for å kunne kreve refusjon.
Systemet er svært begrenset og komplisert. 
Det egner seg kun der dersom man ikke får til 
en frivillig løsning.
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9. Anbefalinger   
for videre arbeid
9.1. «Strøkspris» for hele eller deler   
av kommunen – modell som krever  
lovendring

En «strøksprismodell» er mer som en u tbyg-
gings  skatt/-avgift, enn et planavledet  og 
 nødvendig infrastrukturbidrag. En eventuell 
 utvikling  av en «strøksprismodell» må ta hensyn 
til dette. 

Strøkspris basert på overordnet plan er en 
 modell basert på Sandnes kommune sitt for-
slag til gjennomføring av tiltak i Sandnes sen-
trum. Sivilombudsmannen har i sin uttalelse av 
3. september (sak 2015/1194) konkludert med 
at denne modellen er i strid med plan- og byg-
ningsloven § 17-3 tredje ledd, og bruk av 
 denne modellen krever følgelig lovendring.

Strøkspris basert på overordnet plan egner seg 
svært godt for utvikling av større områder med 
mange grunneiere og oppstykket eiendoms-
struktur. Modellen sikrer helhetlig  utvikling av 
området i tråd med overordnet plan og for-
holdsmessig lik fordeling av infrastrukturkost-
nader mellom grunneierne. Videre kan gratis-
passasjerer i all hovedsak unngås. Modellen 
krever imidlertid at kommunen bidrar som 
 gjennomføringsorganisasjon og koordinator    
for gjennomføringen.

Modellen krever følgende forutsetninger:

• Overordnet plan (kommunedelplan, område-
regulering e.l.) som både angir den offentlige, 
tilgjengelige infrastrukturen (tiltak) som er 
nødvendig for at ønsket utvikling av et 
 område kan gjennomføres og som knytter 
tiltakene til de enkelte utbyggingsfeltene.

• Politisk vedtak om størrelsen på grunneier-
bidraget pr. m2 BRA innenfor planområdet. 

• Kommunal gjennomføringsorganisasjon.
• Kontantbidrag innbetales til kommunen. 

Kostnader
Infrastrukturtiltakenes kvalitet fremgår av over-
ordnet plan, men endelig vurdering av tiltakenes 
omfang, funksjon og kvalitet gjøres i forbindelse 
med regulering/omregulering av tiltakene, 
eventuelt i byggesak dersom regulering/
o mregulering ikke er nødvendig.
Kommunen kostnadsberegner tiltakene med    
en usikkerhetsanalyse for å fastsette total-

kostnaden for den offentlige infrastrukturen. 
Kostnads beregningen er videre grunnlag for 
 senere forhandlinger om utbyggingsavtale.

Finansiering – inntekter
Kommunen estimerer utbyggingsvolumet innenfor 
planområdet og legger en plan  for  finansiering   
av infrastrukturtiltakene. Finansieringsplanen    
kan omfatte både  grunneierbidrag og kommunal 
finansiering.

Medvirkningsprosesser
I reguleringsarbeidet, både for overordnet plan og 
eventuelle detaljreguleringer, benyttes de  ordinære 
medvirkningsprosesser, jf. plan- og bygningsloven. 
I medvirkningsprosessene må kommunen spesielt 
invitere med utviklere, grunneiere, bransjeorganisa-
sjoner, velforeninger, interesseorganisasjoner osv.

Når det gjelder beregning av totalkostnader og  
 utbyggingsvolum, må grunneiere innenfor plan-
området involveres for å sikre omforente nivåer. 

Ansvar for å bygge tiltak
Når det gjelder gjennomføring av infrastruktur-
tiltakene har kommunen koordineringsansvar og 
ansvar for å bygge overordnet infrastruktur (felles-
tiltak). Tiltakshavere har ansvar for prosjekt tilknyttet 
infrastruktur, dvs. tiltak inntil eller i nærheten av 
plan området.

Kommunen er ansvarlig for prioritering og gjennom-
føringen av fellestiltakene. Utgangspunktet er at til-
takene som utgangspunkt ikke vil bli bygget før til-
takene er fullfinansiert ved innbetalt kontantbidrag. 
Kommunen kan forskuttere etter egne prioriteringer 
dersom det er nød vendig for å sikre gjennomføring 
av tiltaket på et tidligere tidspunkt. 

Den parten som bygger tiltaket har ansvaret  for  
å gjennomføre grunnerverv.

Offentlige tiltak som utbygger har bygget  overdras 
til kommunen vederlagsfritt og fri  for heftelser.

Gratispassasjerer
Modellen gjør det vanskelig å være «gratispassasjer» 
siden tiltakene fordeles på utbyggingsfeltene tidlig i 
prosessen. For å unngå gratispassasjerer  er man 
likevel avhengig  av  ikke å bygge eller ferdig stille 
de aktuelle  til takene  før det er inngått utbyggings-
avtale  for de  eiendommene som skal bidra.

Utbyggingsavtale er en forutsetning for ut bygging 
ettersom grunneiere/utviklere mest sannsynlig ikke 
ønsker eller kan oppfylle rekkefølgebestemmelser 
knyttet til fellestiltak alene. Dette skyldes at felles-
tiltakene er større og kostnadskrevende tiltak.
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9.2. Fjerne mva på alle   infrastrukturtiltak

Gjeldende regelverk vedrørende 
 merverdiavgift på infrastruktur
En privat utbygger kan ha rett til fradrag for  
inngående merverdiavgift ved opparbeidelse   
av infrastruktur, selv om infrastrukturen skal 
overføres til det offentlige ved fullføringen.  
 Fradragsretten forutsetter at anskaffelsen er    
til bruk i avgiftspliktig eller kompensasjons-
berettiget virksomhet, for eksempel frivillig re-
gistrert utleievirksomhet. Dersom anskaffelsen 
har tilknytning både til avgiftspliktig og ikke- 
avgiftspliktig virksomhet, må fradraget fordeles. 
Når tiltaket gjelder boligutvikling, foreligger det 
ikke fradragsrett.

Selv om det initialt kan foreligge fradragsrett  
for utbygger, anser avgiftsmyndighetene en 
 senere overdragelse til det offentlige som en 
justeringshendelse som medfører at tidligere 
fradragsført merverdiavgift i utgangspunktet 
må nedjusteres/tilbakebetales.

Det finnes to modeller som kan avhjelpe 
 manglende fradragsrett hos utbygger og/    
eller  hindre justeringsplikt. Dette er anleggs-
bidragsmodellen og justeringsmodellen. 

- Ved en justeringsmodell vil grunneieren stå 
for anskaffelsen og overføre eierskapet til 
anlegget til kommunen når anlegget er ferdig. 

- Ved anleggsbidragsmodellen vil kommunen 
være formell og reell byggherre og motta 
kontantbidrag fra grunneier. 

Når kommuner og fylkeskommuner opparbeider 
infrastruktur som veier, vann og avløp, har de 
enten rett til fradrag for inngående merverdi-
avgift dersom infrastrukturen er til bruk i kom-
munens avgiftspliktige virksomhet, eller rett til   
å få refundert inngående merverdiavgift på sine 
anskaffelser gjennom kompensasjonsordningen 
for merverdiavgift.

Utfordringer
Manglende fradragsrett på merverdiavgift på in-
frastruktur bidrar til økte priser for sluttbrukeren 
(for eksempel boligkjøper eller kontorleie taker). 
Dagens regelverk medfører at det brukes mye 
ressurser på å finne løsninger for å unngå slik 
skjult merverdiavgift på offentlig infrastruktur. 
Det er i tillegg ofte nødvendig med lange poli-
tiske prosesser for å oppnå avklaring, samt at 
praksisen varierer fra kommune til kommune. 
Enkelte kommuner ønsker ikke å inngå denne 
type avtaler. Dette fordyrer byggeprosjektene 
og skaper usikkerhet for utbygger.
 
Det er i dag et kunstig skille mellom hvem som 
er oppdragsgiver, privat eller offentlig, ved spørs-
målet om løpende fradrag for merverdiavgift. 

Forslag
Regelverket bør endres slik at det gis løpen-
de fradragsrett for merverdiavgift ved utbyg-
ging  av offentlig infrastruktur, uavhengig av 
hvem som er utbygger (privat eller offentlig). 
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9.3. Videreutvikling av refusjons-
regelverket?

Videreutvikling av dagens ordning vil kreve  
lovendring. Da refusjonssystemet gir rett til   
å kreve betaling fra grunneiere som ikke selv 
har satt i gang en utbygging/utvikling av sin   
eiendom, er det viktig at det er strenge kriterier 
for hvem som må delta, hvilke kostnader som 
kan tas med og hvordan disse skal fordeles.   
En lovendring bør vurderes da det er viktig at 
loven i større grad favner den faktiske situasjon 
og behovene ved utvikling av eiendommer. 
Refusjonssystemet i pbl har i dag svært begren-
set anvendelse da det kun kan benyttes for tiltak 
som kan pålegges etter pbl. § 18-1. Det betyr 
at det ikke er mulighet for refusjon for svært 
mange tiltak som kreves i rekkefølgebestem-
melser.

En videreutvikling av refusjonsregleverket 
 forutsetter at tiltak som kan være refusjons-
berettiget utvides, eksempelvis slik at også 
parker og plasser inngår i refusjonen. Det   
bør også vurderes om veier som kreves   
som  rekkefølgekrav, men som går ut over   
pbl.  § 18-1, kan tas med.

En ordning som bygger på lovpålagt tvangs-
messig kostnadsdeling, må ha strenge og klare 
regler for hvilke tiltak som kan inngå i ordningen. 
Det betyr at det må fastsettes større begren  s-
ninger i hva som kan kreves ifbm rekkefølge-
bestemmelser, eventuelt at det i planen tas stil-
ling til hvilke tiltak som kan inngå i refusjonen.

Dagens prosess er lovfestet og vedtaks basert, 
det er ikke rom for forhandlinger. Et system 
som bygger på tvang, må ha tilsvarende  
 begrensninger og en fastlagt prosess.

Det er i dag diverse lovfestede begrensninger 
for omfang, funksjon og kvalitet. Dersom ord-
ningen skal utvides, må det fastsettes klare krav 
for alle typer tiltak som kan inngå   i refusjon.   
Det betyr sannsynligvis at det må fastsettes 
 generelle kvalitetsstandarder for  parker,     
plasser m.m.

Dagens regelverk er uklart og vanskelig hva 
gjelder grenseoppgangen mellom oppgradering 
(refusjons pliktig) og vedlikehold (ikke refusjons-
pliktig).  En utvidelse av ordningen forutsetter   
en bedre løsning av dette.

Det er mulig en utvidet ordning også i større 
grad bør skille mellom forbrukergrunneiere   
og profesjonelle grunneiere.

En utvidet ordning vil i prinsippet ikke endre   
på dagens gjennomføringsmodell. Det hadde 
imidlertid vært ønskelig om grunnervervet 
 kunne bli enklere. En forenkling kan være at 
kommunen ordner grunnervervet. Alternativt 
kan utbygger bekoste dette, mot at kommunen, 
der det blir gitt utsettelse for opparbeidelseskrav 
(midlertidig dispensasjon), stiller vilkår om at 
nødvendig grunn blir avstått umiddelbart.
I dagens ordning må den som besørger/bekoster 
tiltakene må «legge ut» for alle tiltakene og har 
ikke krav på refusjon før etter at tiltaket er 
 ferdig etablert. Det bør ses på muligheten for     
 å kunne kreve inn kostandsbidraget (refusjon) 
før infrastrukturen er etablert. I alle fall bør det 
være en mulighet for slike bidrag fra profesjonelle 
grunn eiere. Bidraget må sikres ved garanti. 

Refusjonssystemet kan gi grunnlag for å tvinge 
gjennom bidrag fra uvillige grunneiere, og med 
en utvidet ordning er det mulig at flere vil inngå 
frivillige avtaler.
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1. Modeller innenfor gjeldende 
 plan- og bygningslov

FAKTAARK MODELL 1
Planer med én tiltakshaver 

4.  Fastsettelse av omfang, funksjon og kvalitet på infrastrukturtiltakene:  
Omfang, funksjon og kvalitet må fastsettes i henhold til helt konkrete forutsigbarhetsvedtak   
for hvert område i kommunen. Det må klart fremgå at rekkefølgekrav og utbyggingskrav er 
 nødvendig og forholdsmessig i forhold til tiltaket. Funksjon og kvalitet skal være tilsvarende 
kommunale krav uavhengig av om det er utbygger eller kommunen som utfører tiltaket.

Dersom kommunen utfører infrastrukturtiltaket, skal utbygger overdra arealene til kommunen   
ferdig overskjøtet.

1.  Når er modellen egnet? Hvem er aktørene?
Modellen er egnet der det er en utbygger som skal fremme en reguleringsplan. Det er også  
 utbyggeren som gjennomfører tiltakene som er innenfor reguleringsplanen. Kommunen ønsker 
ikke å ha koordineringsansvar eller gjennomføringsansvar, men det kan også forekomme at 
kommunen skal opparbeide deler av infrastrukturtiltakene.

Aktørene i reguleringsplanen er utbygger, kommunen, naboer (tilgrensende grunneiere)   
og eventuelt andre offentlige interessenter (Statens vegvesen, osv).

2.  Forutsetninger: 
Det utføres en direkte dialog mellom utbygger og kommunen.

3.  Beskrivelse av prosessen/dialogen mellom kommunen og utbygger: 
Utbygger utarbeider underlag for oppstartsmøte med kommunen (Byplangrep og Stedsanalyse). 
Gjennom dialogmøter må kommunen signalisere mulige rekkefølgekrav så tidlig som mulig,  og 
samtidig belyse det økonomiske aspektet. Utbygger varsler regulering, og gjennom denne pro-
sessen må den endelige dialogen mellom tiltakshaver og kommunen fastsette rekkefølge kravene.  
 
Selv om det ikke kan fastsettes direkte i rekkefølgebestemmelsen hvem som skal bekoste  
 til takene, er det viktig at kommunen og utbygger så tidlig som mulig har en klar enighet om   
hvem som faktisk skal bekoste tiltakene. Kommunens forpliktelser må tydelig forankres politisk.
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5.  Gjennomføringsmodell for infrastrukturtiltakene: Hvem skal utføre/besørge? 
Inkl. grunnerverv

Krav til nødvendige infrastrukturtiltak som kun berører egen plan bør i utgangspunktet utføres  
av tiltakshaver. Dersom det er hensiktsmessig, kan dette også utføres av kommunen. Infrastruktur-
tiltak anses i dette tilfellet som «sikret opparbeidet» ved innbetaling av kontantbidrag eller at tiltaket 
er utført. Dette gjelder der en adkomstvei må oppgraderes, tilliggende VA-anlegg må øke kapasitet 
for utbyggingen, osv. 

I de tilfeller tiltaket kun er en andel av en total utbygging som medfører konsekvenser for infra-
struktur, må kommunen gjennomføre tiltaket (eller annen offentlig instans som setter rekkefølge-
krav). Her foreslås det at utbygger betaler et kontantbidrag for den delen av infrastrukturtiltaket 
som utbyggingen belaster gjeldende infrastruktur med. Refusjonsmodeller er lite hensiktsmessig 
dersom de andre tiltakene ikke gjennomføres i samme tidsperiode.

Dersom det er nødvendig med grunnerverv og dette ikke lar seg løse frivillig, må dette utføres som 
kommunal ekspropriasjon. Kostnadene for rettigheter til grunn fra tredjemann skal dekkes av ut-
bygger.

Innbetaling av eventuelt kontantbidrag må skje før det gis igangsettingstillatelse.

6.  Fremdriftsplan for infrastrukturbidragene: Når skal tiltakene ferdigstilles?
Det må være en klar sammenheng mellom kravene til infrastruktur og utbygging. Dersom krav til 
økt infrastruktur trer i kraft ved oppstart av byggearbeid (støy, anleggsvei, osv), settes tidsfrist til 
«før det gis igangsettingstillatelse». Der hvor utbyggingen gir belastningen når byggeprosjektet 
skal tas i bruk, settes krav til ferdigstillelse av infrastrukturtiltak i forbindelse med søknad om 
ferdig attest. Dersom kommunen utfører tiltaket, må fremdrift være klart definert i rekkefølgekrav og  
 utbyggingsavtale, slik at utbygging av slik infrastruktur ikke medfører byggestans for byggesaken.

7.  Forhold til andre grunneiere i området, inkl. «gratispassasjerer»
Dersom det er flere grunneiere innenfor samme område som gir belastning på infrastruktur, 
 henvises generelt til andre modeller. Ved enkle forhold må kommunen (eller andre offentlige 
 instanser) vente med infrastrukturtiltaket til andre utbyggere skal igangsette utbygging, eller   
at kommunen må legge ut for investeringen. Utbyggeren sin andel av infrastrukturtiltaket må 
 avklares gjennom fastsettelse av rekkefølgekrav og utarbeidelse av utbyggingsavtale slik at 
 dette er forutsigbart for utbygger. Kommunen må være ansvarlig for å pålegge utbyggere samme 
rekkefølge krav innenfor samme område. Rekkefølgekrav må da anses å være oppfylt når infra-
strukturtiltaket er gjennomført eller at utbyggeren har betalt inn eller stilt garanti for sin andel    
av tiltaket. Dette bør ikke forsinke den som regulerer tidlig.

8.  Finansiering og mva:
Det anbefales at partene inngår en avtale om merverdiavgift basert på anleggsbidragsmodellen.

9.  Utbyggingsavtale eller offentligrettslig vedtak: 
Utbygger og kommunen inngår utbyggingsavtale basert på rekkefølgekravene.

10.  Evt. kommentarer: 



FAKTAARK MODELL 2
Feltutbygging med infrastrukturfond

1.  Når er modellen egnet? Hvem er aktørene?
Modellen er egnet der det er flere utbyggere innenfor ett større utviklingsområde som skal 
gjennomføre egne utbyggingsprosjekter og som utløser behov for opparbeiding av offentlig  
 infrastruktur som er større enn det enkeltprosjekter normalt skal dekke. Det er behov for en 
rettferdig fordeling mellom prosjektene av kostnader til «felles» offentlig infrastruktur (infra-
strukturbehov utløst av alle prosjektene). Den typiske situasjonen vil være feltutbygging på  
jomfruelig mark der utbyggere har noenlunde tilsvarende forutsetninger.

Kommunen har ansvaret for koordinering og gjennomføring av de offentlige tiltakene innenfor 
utviklingsområdet.

Oftest vil det være en oversiktlig eier-/utbyggerstruktur med et oversiktlig behov for felles 
 offentlig infrastruktur. En felles planlegging av utviklingsområdet er mest aktuelt. Enkeltprosjekter 
kan gjennomføres med utgangspunkt i felles overordnet plan (områdeplan) og overordnet utbyg-
gings-/finansieringsavtale med tilhørende retningslinjer og/eller eventuelt i oppfølgende detalj-
reguleringsplaner og individuelle utbyggingsavtaler. 

Aktive aktører i planprosessene vil foruten eier/utbygger også være kommunen som koordinator 
og gjennomfører av offentlig infrastruktur, ellers også naboer (tilgrensende grunneiere) og even-
tuelt andre offentlige interessenter (Statens vegvesen, osv). 

2.  Forutsetninger: 
Forut for forhandling av utbyggingsavtale er det gjort en overordnet, veiledende vurdering   
av behovet for offentlig infrastruktur innenfor utviklingsområdet.  Det er mest hensiktsmessig    
å avklare behovet for felles offentlig infrastruktur gjennom lovregulerte plantyper iht pbl, typisk 
 områdeplan, da disse sikrer kravet til offentlighet, medvirkning og forankring i kommunale   
beslutningsorganer. Alternativt kan også kommunale veiledende dokumenter som «Veiledende 
plan for offentlig rom» (VPOR) eller lignende brukes.

Det forutsettes normalt at kommunen har et koordinerings- og gjennomføringsorgan, som 
 sørger for dialog med utbyggerne, koordinering av kommunale interesser og gjennomføring  
av felles offentlig infrastruktur.

3.  Beskrivelse av prosessen/dialogen mellom kommunen og utbygger: 
Kommunestyret vedtar retningslinjer for kommunalt infrastrukturfond for utviklingsområdet. 
Det inngås deretter overordnet utbyggings-/finansieringsavtale med alle grunneiere i utviklings-
området i samsvar med vedtatte retningslinjer. Avtalene må inngås før den aktuelle infrastruk-
turen opparbeides.

Kommunen avklarer behovet for offentlig infrastruktur gjennom overordnede planer, jf ovenfor. 
 Kommunen lager kostnadsestimat og vurdering av enhetskostnad basert på det overordnede 
plangrunnlaget.

Utbygging tar enten utgangspunkt i felles reguleringsplan eller egne detaljreguleringsplaner  
for det enkelte delområde. Kommunens krav til rekkefølgebestemmelser og utbyggingsavtale 
avklares så tidlig som mulig. Etter utleggelse av planen til offentlig ettersyn fastsettes endelig 
krav til rekkefølgebestemmelser og vilkår i utbyggingsavtalen. Ansvarsforhold og vilkår i  ut-
byggingsavtalen avklares endelig i denne fasen.



28

Kostnader til rekkefølgebestemte felles infrastrukturtiltak fordeles på de enkelte bolig- og 
 næringsbyggene i samsvar med vedtatte retningslinjer. Utbyggerne innvilges dispensasjon  
fra rekkefølgekravene om bygging av rekkefølgebestemte overordnede tiltak mot inngåelse   
av utbyggingsavtale der det enkelte fondsbidrag fastsettes. 

Rekkefølgebestemte felles infrastrukturtiltak gjennomføres i tråd med forutsetningene i planen   
og etter hvert som det er tilstrekkelig midler i fondet. Dette gir muligheter for at boligbyggingen 
kan gjennomføres i samsvar med ønsket om jevn vekst i folketallet. Samtidig oppnås en rasjonell 
bygging av rekkefølgebestemte overordnede tiltak. Alt eller det meste av rekkefølgebestemte 
overordnede tiltak er offentlige anlegg. Følgelig bør infrastrukturfondet etableres og administreres 
av kommunen. Det kommunale infrastrukturfondet må være øremerket, det vil si at fondets midler 
kan bare benyttes til tiltak som er beskrevet før fondsbidrag overføres til fondet. 

4.  Fastsettelse av omfang, funksjon og kvalitet på infrastrukturtiltakene: 
Infrastrukturtiltakenes omfang, funksjon og kvalitet må fastsettes ut fra forutsigbarhetsvedtak 
og de tiltak som vurderes som nødvendig for utviklingsområdet. Ved fastsettelse av rekk e følge-
bestemmelser og vilkår i utbyggingsavtalen må dette balanseres i forhold til det  som er rimelig, 
forholdsmessig og det som har saklig sammenheng med utbyggingsprosjektet. Funksjon og 
kvalitet skal være tilsvarende kommunale krav uavhengig av om det er utbygger  eller kommunen 
som utfører tiltaket.

Dersom kommunen utfører infrastrukturtiltaket skal utbygger overdra arealene til kommunen  
ferdig overskjøtet.

5.  Gjennomføringsmodell for infrastrukturtiltakene: Hvem skal utføre/besørge? 
Inkl. grunnerverv
Kommunen har koordinerings- og gjennomføringsansvaret for alle felles offentlige infrastruktur-
tiltak. Infrastrukturtiltak anses i dette tilfellet som «sikret opparbeidet» ved innbetaling av infra-
strukturbidrag. Det kan vurderes, ut fra hensiktsmessighetshensyn, om prosjekttilknyttede felles 
offentlige tiltak som har en klar sammenheng med utbyggingsprosjektet, skal utføres av utbygger. 
Krav til tidspunkt for opparbeidelse av slike realytelser fastsettes normalt sett i forhold til ferdig-
stillelse av byggeprosjektet i rekkefølgebestemmelser. 

I de tilfeller tiltaket kun er en andel av en total utbygging som medfører konsekvenser på infra-
struktur, må gjennomføringsmodell utføres av kommunen (eller annen offentlig instans som 
 setter rekkefølgekrav). Her innbetaler utbygger et kontantbidrag for den delen av infrastruktur-
tiltaket som utbyggingen belaster gjeldende infrastruktur med.

Dersom det er nødvendig med grunnerverv, kan dette enten utføres av utbygger (offentlig vei    
og hoved VA) eller det utføres ved kommunal ekspropriasjon. Kostnadene for rettigheter til 
grunn fra tredjemann dekkes av utbygger.

Innbetaling av eventuelt kontantbidrag må skje før det gis igangsettingstillatelse.
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6.  Fremdriftsplan for infrastrukturbidragene: Når skal tiltakene ferdigstilles?
Hovedregelen er at rekkefølgebestemte felles infrastrukturtiltak gjennomføres etter hvert som 
det er tilstrekkelige midler i fondet. Dette gir muligheter for at boligbyggingen kan gjennomføres   
i samsvar med ønsket om jevn vekst i folketallet.

Det må være en klar sammenheng mellom kravene til ferdigstillelse av infrastrukturtiltak og ut-
byggingsprosjektene. Dersom krav til sikring av infrastruktur trer i kraft ved oppstart av bygge-
arbeid (støy, anleggsvei, osv), settes tidsfrist til «før det gis igangsettingstillatelse». Der hvor 
 utbyggingen gir belastningen når byggeprosjektet skal tas i bruk, settes krav til ferdigstillelse 
av infrastrukturtiltak i forbindelse med søknad om ferdigattest. Dersom kommunen utfører     
tiltaket, må krav til fremdrift være tilsvarende.

7.  Forhold til andre grunneiere i området, inkl. «gratispassasjerer»
Risikoen for gratispassasjerer eller sene infrastrukturbidrag håndteres av kommunen.    Dette 
kan gjøres ved at kommunen sørger for etablering av nødvendig infrastruktur i tråd med ut-
byggingstakten i utviklingsområdet. Dette kan ikke forsinke den som regulerer og gjennomfører 
sine utbyggingsprosjekter tidlig.

8.  Finansiering og mva:
Kostnadsinndekning for infrastrukturtiltak skal som hovedregel skje gjennom bidrag fra bygge-
prosjektene. Det settes ofte vilkår om at tiltakene skal være fullfinansiert før kommunen er for-
pliktet til å gjennomføre infrastrukturtiltakene. Men kommunen må av praktiske hensyn i mange 
tilfelle påregne å ta risikoen og forskuttere for deler av kostnadene av hensyn til gratispassasjerer 
og sene prosjekter. 

Normalt står kommunen for utbyggingen av den største delen av felles offentlig infrastruktur i   
denne modellen og får automatisk mva-kompensasjon for opparbeidelse av offentlig infrastruktur. 
Men for den delen av den offentlige infrastrukturen som bygges ut av det private, er det opp til 
den enkelte kommune å vurdere om de skal medvirke til mva-kompensasjon ved den såkalte 
anleggsbidragsmodellen (kommunal byggherre) eller justeringsmodellen, der det gis refusjon 
over en tiårsperiode. Begge modeller er hensiktsmessig da det gir lavere byggekostnader med 
lavere salgspriser og økt byggevolum.

9.  Utbyggingsavtale eller offentligrettslig vedtak: 
En utbyggingsavtale tar utgangspunkt i avtalefriheten. Men i sammenheng med vedtakelse av 
plan blir utbyggingsavtale en ytterligere detaljering, formalisering og avtalemessig forankring av 
vilkårene i planen. Utbyggingsavtalen vil således alltid være offentligrettslig myndighetsutøvelse.

10.  Evt. kommentarer:
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FAKTAARK MODELL 3
Transformasjon av by/tettsted,  kommunalt koordinert

1.  Når er modellen egnet? Hvem er aktørene?
Modellen er egnet der det er flere utbyggere innenfor ett større utviklingsområde som skal 
 gjennomføre egne utbyggingsprosjekter og som utløser behov for opparbeiding av offentlig  
infrastruktur som er større enn det enkeltprosjekter normalt skal dekke. Det er behov for rett-
ferdig fordeling mellom prosjektene av kostnader til "felles" offentlig infrastruktur (infrastruktur-
behov utløst av alle prosjektene). Kommunen har ansvaret for koordinering og gjennomføring   
av de  offentlige fellestiltakene innenfor transformasjonsområdet.

Det er typisk en mer sammensatt og kompleks eier-/utbyggersammensetning. Detaljregulerings-
planer for det enkelte utbyggingsområde utarbeides derfor normalt individuelt. Behovet for felles 
offentlig infrastruktur avklares ved utarbeidelse av overordnet plan eller ulovfestede planer som 
«Veiledende plan for offentlig rom» e.l.

Aktive aktører i den tidlige planprosessen med avklaring av felles offentlig infrastruktur vil i første 
rekke være kommunen i tillegg til andre offentlige aktører. Mens både eier/utbygger og kommunen 
vil være aktive i utviklingen av det enkelte utviklingsprosjekt og ved gjennomføring av felles 
 offentlige infrastrukturen. Kommunen får normalt det overordnede koordineringsansvaret og 
 ansvar for prosjektuavhengig felles offentlig infrastruktur. 

2.  Forutsetninger: 
Forut for forhandling av utbyggingsavtale er det gjort en overordnet vurdering av behovet for 
 offentlig infrastruktur innenfor utviklingsområdet.  Det er mest hensiktsmessig å avklare behovet 
for felles offentlig infrastruktur ved bruk av lovregulerte plantyper iht pbl da disse sikrer kravet   
til offentlighet, medvirkning og forankring i kommunale beslutningsorganer. Alternativt kan   
andre kommunale veiledende dokumenter, som «Veiledende plan for offentlig rom» (VPOR)   
eller lignende også brukes.

Det forutsettes normalt at kommunen har et koordinerings- og gjennomføringsorgan, som sørger 
for dialog med utbyggerne, koordinering av kommunale interesser og gjennomføring av felles 
offentlig infrastruktur.

3.  Beskrivelse av prosessen/dialogen mellom kommunen og utbygger: 
Kommunen avklarer behovet for offentlig infrastruktur ved utarbeidelse av overordnede planer, 
jf ovenfor. Kommunen lager kostnadsestimat og vurdering av enhetskostnad basert på det 
overordnede plangrunnlaget.

Utbygger utarbeider underlag før oppstartsmøte med kommunen. Gjennom dialogmøter avklarer 
kommunen krav til rekkefølgebestemmelser og utbyggingsavtale så tidlig som mulig. I sammen-
heng med utarbeidelsen av planen bør det gjøres en økonomisk vurdering, jf nedenfor. Etter 
 utleggelse av planen til offentlig ettersyn fastsettes endelig krav til rekkefølgebestemmelser og 
vilkår i utbyggingsavtalen. Ansvarsforhold og vilkår i utbyggingsavtalen avklares endelig i denne 
fasen. Etter eventuell justering av plan og utbyggingsavtale fremmes plan og utbyggingsavtale 
for politisk behandling og tilhørende vedtak.
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4.  Fastsettelse av omfang, funksjon og kvalitet på infrastrukturtiltakene: 
Infrastrukturtiltakenes omfang, funksjon og kvalitet må fastsettes ut fra forutsigbarhetsvedtak  
og de tiltak som vurderes som nødvendig for utviklingsområdet. Ved fastsettelse av rekkefølge-
bestemmelser og vilkår i utbyggingsavtalen må dette balanseres i forhold til det  som er rimelig, 
 forholdsmessig og det som har saklig sammenheng med utbyggingsprosjektet. Funksjon og 
kvalitet skal være tilsvarende kommunale krav uavhengig av om det er utbygger  eller kommunen 
som utfører tiltaket.

Dersom kommunen utfører infrastrukturtiltaket,  skal utbygger overdra arealene til kommunen 
 ferdig overskjøtet.

5.  Gjennomføringsmodell for infrastrukturtiltakene: Hvem skal utføre/besørge? 
Inkl. grunnerverv
Kommunen har normalt koordinerings- og gjennomføringsansvaret for alle felles offentlige infra-
strukturtiltak. Infrastrukturtiltak anses i dette tilfellet som «sikret opparbeidet» ved innbetaling 
av infrastrukturbidrag. Det kan vurderes, ut fra hensiktsmessighetshensyn, om prosjekttilknyttede 
felles offentlige tiltak som har en klar sammenheng med utbyggingsprosjektet, skal utføres av 
utbygger. Krav til tidspunkt for opparbeidelse av slike realytelser fastsettes normalt ut fra ferdig-
stillelse av byggeprosjektet i rekkefølgebestemmelser.

I de tilfeller tiltaket kun er en andel av en total utbygging som medfører konsekvenser på infra-
struktur, må gjennomføringsmodell utføres av kommunen (eller annen offentlig instans som 
 setter rekkefølgekrav). Her innbetaler utbygger et kontantbidrag for den delen av infrastruktur-
tiltaket som utbyggingen belaster gjeldende infrastruktur med.

Dersom det er nødvendig med grunnerverv, kan dette enten utføres av utbygger (offentlig vei 
og hoved-VA) eller det utføres ved kommunal ekspropriasjon. Kostnadene for rettigheter til 
grunn fra tredjemann dekkes av utbygger.

Innbetaling av eventuelt kontantbidrag må skje før det gis igangsettingstillatelse.

6.  Fremdriftsplan for infrastrukturbidragene: Når skal tiltakene ferdigstilles?
Det må være en klar sammenheng mellom kravene til ferdigstillelse av infrastrukturtiltak og   
utbyggingsprosjektene. Dersom krav til sikring av infrastruktur trer i kraft ved oppstart av bygge-
arbeid (støy, anleggsvei, osv), settes tidsfrist til «før det gis igangsettingstillatelse». Der hvor ut-
byggingen gir belastningen når byggeprosjektet skal tas i bruk, settes krav til ferdigstillelse av 
 infrastrukturtiltak i forbindelse med søknad om ferdigattest. Dersom kommunen utfører tiltaket, 
må krav til fremdrift være tilsvarende.

7.  Forhold til andre grunneiere i området, inkl. «gratispassasjerer»
Risikoen for gratispassasjerer eller sene infrastrukturbidrag håndteres av kommunen. Kommunen 
må sørge for etablering av nødvendig infrastruktur i samsvar med utbyggingstakten i utviklingsom-
rådet. Dette kan ikke forsinke den som regulerer og gjennomfører sine utbyggingsprosjekter tidlig.
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8.  Finansiering og mva:
Kostnadsinndekning for infrastrukturtiltak skal som hovedregel skje gjennom bidrag fra bygge-
prosjektene. Det settes ofte vilkår om at tiltakene skal være fullfinansiert før kommunen er for-
pliktet til å gjennomføre infrastrukturtiltakene. Men kommunen må av praktiske hensyn i mange 
tilfelle påregne å ta risikoen og forskuttere for deler av kostnadene av hensyn til gratispassasjerer 
og sene prosjekter. 

Normalt sett står kommunen for utbyggingen av den største delen av felles offentlig infrastruktur  
i denne modellen og får automatisk mva-kompensasjon for opparbeidelse av offentlig infrastruktur. 
Men for den delen av den offentlige infrastrukturen som bygges ut av det private er det opp til  
den enkelte kommune å vurdere om de skal medvirke til mva-kompensasjon ved den såkalte 
anleggs bidragsmodellen (kommunen byggherre) eller justeringsmodellen der det gis refusjon over 
en  tiårsperiode. Begge modeller er hensiktsmessig da det gir lavere byggekostnader med lavere 
salgspriser og økt byggevolum.

9. Utbyggingsavtale eller offentligrettslig vedtak: 
En utbyggingsavtale tar utgangspunkt i avtalefriheten. Men i sammenheng med vedtakelse av 
plan blir utbyggingsavtale en ytterligere detaljering, formalisering og avtalemessig forankring av 
vilkårene i planen. Utbyggingsavtalen vil således alltid være offentligrettslig myndighetsutøvelse.

10. Evt. kommentarer:
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FAKTAARK MODELL 4
Felles grunneierstyrt infrastrukturutbygging

1.  Når er modellen egnet? Hvem er aktørene?
Modellen er egnet der det er flere utbyggere som har behov for felles utvikling av utviklings-
områder og tilhørende offentlig infrastruktur. Kommunen ønsker ikke å ha koordinerings-   
og gjennomføringsansvaret og eierne/utbyggerne tar derfor selv ansvaret for koordinering   
og gjennomføring av offentlige tiltak innenfor utviklingsområdet, enten gjennom en felles   
gjennomføringsorganisasjon eller ved bruk av samarbeids- og gjennomføringsavtaler. 

Oftest utarbeides det en felles overordnet eller detaljert reguleringsplan. Detaljreguleringsplaner 
kan også utarbeides i sammenheng med det enkelte utbyggingsprosjekt og at man samarbeider 
om opparbeiding av felles offentlig infrastruktur.

Aktørene i planprosessene vil være utbyggere og eventuelt felles gjennomføringsorganisasjon, 
kommunen, naboer (tilgrensede grunneiere) og eventuelt andre offentlige interessenter   
(Statens vegvesen, etc).

2.  Forutsetninger: 
Behovet for offentlig infrastruktur avklares normalt i sammenheng med overordnet felles plan; 
kommunedelplan/områdeplan/detaljreguleringsplan, eller eventuelt kommunale veiledende 
 dokumenter som «Veiledende plan for offentlig rom» e.l. i tilfeller der det utarbeides egne  
reguleringsplaner for det enkelte utbyggingsområde.

Det er mest hensiktsmessig å avklare behovet for infrastrukturtiltak ved de lovregulerte plan typene   
i pbl da disse sikrer kravet til offentlig medvirkning og forankring i kommunale beslu   t nings organer.

3.  Beskrivelse av prosessen/dialogen mellom kommunen og utbygger: 
Utbyggerne samordner seg og tar tidlig kontakt med berørte sektorinteresser i kommunen   
for  å avklare behovet for felles utvikling, felles plan og behovet for offentlig infrastruktur. I tillegg 
avklares behovet for utbyggingsavtale og om det er tilstrekkelig med utbyggingsavtaler i samme-
nheng med det enkelte byggeprosjekt eller om det også er behov for overordnet utbyggingsavtale.

Utbyggerne utarbeider enten sammen eller hver for seg underlag for oppstartsmøte med  
 kommunen. Gjennom dialogmøter avklarer kommunen krav til rekkefølgebestemmelser og 
 utbyggingsavtale så tidlig som mulig. I sammenheng med utarbeidelsen av plan bør det gjøres 
en økonomisk vurdering, jf nedenfor. Etter utleggelse av planen til offentlig ettersyn fastsettes 
endelig krav til rekkefølgebestemmelser og vilkår i utbyggingsavtale. Ansvarsforhold og vilkår   
i utbyggingsavtalen avklares endelig i denne fasen. Etter eventuell justering av plan og utbyggings-
avtale fremmes plan og utbyggingsavtale for politisk behandling og tilhørende vedtak.

4.  Fastsettelse av omfang, funksjon og kvalitet på infrastrukturtiltakene: 
Infrastrukturtiltakenes omfang, funksjon og kvalitet må fastsettes i forhold til forutsigbarhets-
vedtak og de tiltak som vurderes som nødvendig for utviklingsområdet. Ved fastsettelse av 
rekkefølgebestemmelser og vilkår i utbyggingsavtalen må dette balanseres i forhold til det 
som er forholdsmessig og det som har saklig sammenheng med utbyggingsprosjektet. 
 Funksjon og kvalitet skal være tilsvarende kommunale krav uavhengig av om det er utbygger 
eller kommunen som utfører tiltaket.
Dersom kommunen utfører infrastrukturtiltaket skal utbygger overdra arealene til kommunen 
ferdig overskjøtet.
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5.  Gjennomføringsmodell for infrastrukturtiltakene: Hvem skal utføre/besørge? 
Inkl. grunnerverv
Som hovedregel koordinerer og gjennomfører utbyggerne gjennom et felles gjennomføringsorgan 
eller gjennom avtaleverk opparbeidelse av offentlig infrastruktur innfor utviklingsområdet.
Dersom det er hensiktsmessig, kan deler av dette også utføres av kommunen. Infrastrukturtiltak 
anses i dette tilfellet som «sikret opparbeidet» ved innbetaling av kontantbidrag. Dette gjelder der 
en adkomstvei må oppgraderes, tilliggende VA-anlegg må øke kapasitet for utbyggingen, osv. 

I de tilfeller tiltaket kun er en andel av en total utbygging som medfører konsekvenser på infra-
struktur, må gjennomføringsmodell utføres av kommunen (eller annen offentlig instans som setter 
rekkefølgekrav). Her innbetaler utbygger et kontantbidrag for den delen av infrastrukturtiltaket 
som utbyggingen belaster gjeldende infrastruktur med.

Dersom det er nødvendig med grunnerverv, utføres dette som hovedregel av utbyggerne 
 (offentlig vei og hoved-VA). Er det behov for annen avståelse enn offentlig vei og hoved-VA,   
må dette utføres som kommunal ekspropriasjon. Kostnadene for rettigheter til grunn fra tredje-
mann dekkes av utbygger.

Innbetaling av eventuelt kontantbidrag må skje før det gis igangsettingstillatelse.

6.  Fremdriftsplan for infrastrukturbidragene: Når skal tiltakene ferdigstilles?
Det må være en klar sammenheng mellom kravene til ferdigstillelse av infrastrukturtiltak og 
 utbyggingsprosjektene. Dersom krav til økt infrastruktur trer i kraft ved oppstart av byggearbeid 
(støy, anleggsvei, osv), settes tidsfrist til «før det gis igangsettingstillatelse». Der hvor utbyggingen 
gir belastningen når utbyggingen skal tas i bruk, settes krav til ferdigstillelse av infrastrukturtiltak   
i forbindelse med søknad om ferdigattest. Dersom kommunen utfører tiltaket, må krav til fremdrift 
være tilsvarende.

7. Forhold til andre grunneiere i området, inkl. «gratispassasjerer»
Utgangspunktet er å samle alle eiere i et område og umuliggjøre gratispassasjerer i denne  model-
len. Alle eiere/utbyggere skal være med i en felles utvikling, med avtalemessige mekanismer som 
gjør det umulig å unngå sin andel av infrastrukturkostnadene. Dersom dette likevel ikke oppnås, 
gjenstår virkemidlene i pbl. 

8.  Finansiering og mva:
Kostnadsinndekning for infrastrukturtiltak skjer gjennom realbidrag eller finansielle bidrag   
ved behov fra byggeprosjektene. 

Det er opp til kommunene å vurdere om de skal medvirke til mva-kompensasjon for privat   
utbygging av offentlig infrastruktur. Enten ved den såkalte anleggsbidragsmodellen (kommunen 
byggherre) eller ved justeringsmodellen (refusjon over en tiårsperiode). Begge modeller er 
 hensiktsmessig da det gir lavere byggekostnader med lavere salgspriser og økt byggevolum.

9. Utbyggingsavtale eller offentligrettslig vedtak: 
En utbyggingsavtale tar utgangspunkt i avtalefriheten. Men i sammenheng med vedtakelse av 
plan blir utbyggingsavtale en ytterligere detaljering, formalisering og avtalemessig forankring av 
vilkårene i planen. Utbyggingsavtalen vil således alltid være offentligrettslig myndighetsutøvelse.

10. Evt. kommentarer:



35

2.  Urbant jordskifte  
som virkemiddel  
i byutvikling 
Den 1. januar 2016 trådte den nye jordskifteloven 
av 21. juni 2013 i kraft. Loven avløser jordskifte-
loven av 1979. Lovens formål (jfr §1.1) er å: 
«Tilrettelegge for en effektiv utnyttelse av fast 
 eiendom og tilhørende ressurser».

Fra 2016 er reglene om jordskifterettens be-
handling av saker i urbane områder blitt enklere 
og klarere. Det er enklere å kreve en sak i slike 
områder fordi det ikke lenger er krav om enighet 
eller flertall blant grunneierne for reise sak om 
fordeling ved jordskifte. I saker som gjelder 
 fordeling av planskapt verdiøkning er rolle-
fordelingen mellom jordskifteretten og plan-
myndighetene nå klarere. Jordskifteretten 
 fordeler verdiøkningen. Planmyndighetene gir 
bestemmelser i planene om at verdiøkningen 
som følger av planen skal fordeles, og fastsetter 
det området i planen som fordelingen skal gjelde 
for. I en slik sak vil utbyggingsretter kunne over-
føres fra eiendommer som er regulert til utbyg-
ging, til eiendommer som er regulert til andre 
formål, for eksempel friareal. Fordeling av verdi-
økning kan gi bedre planløsninger ved at det   
blir lettere å planlegge uten å ta hensyn til eien-
domsgrenser og gi en mer rettferdig fordeling av 
verdiene mellom eierne.

Målsetningen er at dette skal bli et mer brukt 
verktøy i plansammenheng, og stimulere til  
 mer effektive og hensiktsmessige utbygginger 
når flere grunneiere er involvert.

Bakgrunn
I urbane fortettings- og transformasjonsområder 
sammenfaller sjelden den opprinnelige eien-
domsstrukturen med den utbygging/feltstruktur 
som planen foreskriver. Virkemidlene i plan-   
og bygningsloven, som ekspropriasjon eller   
refusjon, har klare begrensninger i forhold til    
å håndtere forhold mellom grunneiere og rettig-
hetshavere. Bruk av jordskifte synes i denne 
sammenhengen å være interessant som et egnet 
virkemiddel for å sikre en eiendomsstruktur som 
fremmer og forenkler gjennomføring. 

Jordskifterettene har lang erfaring med å omforme 
eiendommer som er vanskelig å utnytte på en 
hensiktsmessig måte etter dagens forhold, samt  
i å samordne interesser mellom flere eiendommer. 
Jordskifteretten er en særdomstol som behandler 
en rekke spørsmål om fast eiendom. I en sak for 
jordskifteretten kan en for eksempel få byttet areal 
og retter, få fastsatt regler for bruken av en felles 
vei eller få klarlagt eiendomsgrenser og andre 
rettslige forhold knyttet til fast eiendom.
Til nå har disse virkemidlene hovedsakelig vært 
brukt i landbruksområder. Mange av problem-
stillingene som jordskifterettene håndterer er   
likevel tilsvarende dem man finner igjen i byer   
og tettsteder. 

Jordskifterettene skal etter dette legge til rette  
for rasjonell og effektiv utnyttelse av eiendom 
gjennom tre prinsipielt forskjellige sakstyper: 

• Jordskifte – for å reparere utjenlige  eiendoms- 
og bruksforhold

• Rettsutgreiing og grensefastsetting – for   
å klarlegge og fastsette grenser og retter

• Skjønn og andre avgjørelser – for å avgjøre  
krav om skjønn og lignende spørsmål

I forbindelse med urbant jordskifte kan alle jord-
skifterettens virkemidler kan komme til anvendelse. 
Disse virkemidlene gjennomgås  avslutningsvis. 
Vurderingene urbant jord skifte bygger på to  artikler 
av hhv Magne Reiten (Kart og plan nr 2/2015)  og 
Fredrik Holth (Kart og plan nr 3/2015) . 

Lovhjemmel og bruk
Jordskifte består av mange elementer så som   
å fastsette eksisterende eiendoms- og rettighets-
forhold. Det vil ofte si å finne ut av uklare eiendoms-
forhold og fastsette grenser og  innhold i rettigheter 
knyttet til eiendommer. Jordskifte kan dreie seg 
om å opprette eller oppheve sameier og/eller 
 sambruk mellom  eiendommer. Retten kan endre 
eller avløse  rettigheter som er til hinder for tjenlig 
jordskifeløsning. Dette kan sies å være de klassiske 
jordskiftevirkemidlene.

Urbant jordskifte
Urbant jordskifte innebærer bruk av jordskifte-
lovens prosedyrer og verktøy for omforming  av   
eiendom til byutviklingsformål i byer og tett steder. 
Urbane jordskifter vil kunne omfatte  flytting og 
omforming av eiendommer slik at disse blir liggende 
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mest mulig samlet eller bedre egnet for bruk   
og/eller utnyttelse, jf. makeskifte. Denne om-
formingen foretas med utgangspunkt i  go d  kjent 
reguleringsplan. Hensikten er at u t bygging s -
verdier blir noenlunde likt fordelt ut fra eiendom-
menes arealstørrelser, men også for å sikre opp-
gradering av fellesanlegg/-innretninger som skal 
betjene bruken av eiendommene. I tillegg kan 
 urbane jordskifter gjennomføres som «bruks-
ordninger» hvor retter og plikter som gjelder 
bruk av fellesinnretninger mv. blir fordelt mellom 
eiendommer som «deler» bruken. I forbindelse 
med omformings- og bruksordningssaker kan 
jordskifteretten innstifte, flytte, avløse eller 
 avlyse partielle bruksretter. Det kan den også 
gjøre i separate saker.

Det virkemiddelet som oftest trekkes frem ved 
urbant jordskifte, er fordeling av planskapt netto 
verdiøkning. Begrepet henviser for det første til 
at det må foreligge en reguleringsplan som gir 
eiendommer utbyggingsrettigheter som utgjør 
en merverdi utover situasjonen før regulering 
forelå. Jordskifterettens oppgave blir her å fast-
legge denne verdiøkningen og så fordele den 
mellom eiendommene planen omfatter. Her  er 
det viktig å være klar over at dette jordskifte-
virkemidlet (fordeling av planskapt netto nytte) 
kun kan benyttes der det er gitt bestemmelse  
til en reguleringsplan som har fastsatt at dette 
kan gjøres, og også fastsatt hva som er den 
geografiske avgrensningen av jordskifteområdet. 
Forutsetningen er altså at planmyndigheten har 
stilt vilkår om fordeling med hjemmel i plan og 
bygningsloven § 12-7 nr. 13.

Dette er fulgt opp i jordskiftelovens § 3-30, som 
fastslår at jordskifterettens kompetanse mht 
fordeling av planskapte verdier kun gjelder 
innenfor områder med en slik planbestemmelse 
i vedtatt plan. 

Jordskifteretten skal kunne fordele utbyggings-
verdiene, slik at alle grunneiere får sin del av 
den totale utbyggingsverdien utfra en fordelings-
nøkkel. Dersom en eiendom er avsatt til tomte-
formål, mens en annen er avsatt til trafikkareal, 
internt friareal eller lignende kan jordskifteretten 
fordele verdiøkningen slik at hver grunneier får 
sin del av den totale verdiøkningen. Dette uav-
hengig av hvordan planen fordeler utbyggings-
rettene. Hvordan jordskifteretten skal verdsette 
for å komme frem til hver enkelt grunneier sin 
del av utbyggingsverdien fremgår av § 3-31: 

§ 12-7. Bestemmelser i reguleringsplan
I reguleringsplan kan det i nødvendig 
 utstrekning gis bestemmelser til areal
formål og hensynssoner om følgende 
 forhold:

13. krav om fordeling av planskapt netto 
verdiøkning ved ulike felles tiltak innenfor 
en nærmere bestemt del av planområdet 
i henhold til jordskifteloven § 330

§ 3-31. Korleis jordskifteretten   
skal verdsetje
Jordskifteretten skal verdsetje samla 
planskapt netto verdiauke i området 
for fordeling. Jordskifteretten skal 
verdsetje dei delane som kvar part   
skal ha av verdiauken. Jordskifteretten 
skal verdsetje alle eigedommane ut frå 
eigenskapane dei har til utbyggings
formål og uavhengig av kva som går 
fram av reguleringsplanen.

Merk bl.a at jordskifteretten skal verdsette alle 
eiendommene ut fra egenskapene de har til ut-
byggingsformål og uavhengig av hva som går 
frem av reguleringsplanen. Jordskifteretten skal 
altså finne ut om, og eventuelt hvilke, verdier 
som er skapt gjennom vedtatt reguleringsplan.  
Fordelingen skal skje uavhengig av om de ulike 
eiendommer har fått utbyggingsmuligheter på 
sine arealer eller ikke. Jordskifte vil fordele 
fremtidige verdier innenfor reguleringsområdet 
mellom f.eks eiendommer med høy utnyttelse 
til eiendommer med lavere evt ingen utnyttelse. 
Dette gjøres primært ved å omforme eiendom-
mene slik at hver eiendom får «sin» del av ut-
byggingsmulighetene på en slik måte at hver 
eier kan realisere «sin» utbygging. En eier hvis 
eiendom blir parkeringsplass, kan da få en 
 eiendom som har utbyggingsmulighet. 
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Hvem kan reise krav om urbant jordskifte jordskifte, så blir det jordskifte. Tidligere regler 
om flertall (2/3) av eiendommene er bortfalt. 
 Videre kan jordskifte kun kreves av en med eien-
dom/bruksrett. Kommunene som regulerings-
myndighet kan ikke kreve ordskifte. Kommunen 
kan  kun kreve jordskifte i kraft av eierrettigheter.

Hva kan jordskfteretten gjøre
En eller flere grunneiere/rettighetshavere med 
 eiendom innenfor et område som i regulerings-
plan har bestemmelse om jordskifte, kan sette 
frem krav til jordskifteretten om å igangsette 
jordskifte. Kravet er ingen offentlig beslutning i 
form av et vedtak eller lignende. Det er stevnings-
liknende, og fremsettes av grunneiere eller rettig-
hetshavere. Jordskifteretten må selv påse at 
 vilkårene for å gjennomføre sak er tilstede. Hvis 
de vilkårene er til stede, vil jordskifteprosessen 
igangsettes. Jordskifteloven gir føringer for pro-
sessen. Jordskifte til fordeling av planskapte ver-
dier vil komme etter planprosessen i tid, jfr at det 
må være gitt en bestemmelse om dette i planen. 
Det er ikke gitt særskilte regler for hvordan jord-
skifteretten skal gjennomføre selve arbeidet med 
saker etter jordskifteloven §§ 3-30 til 3-32. I og 
med at fordeling av planskapt netto verdiøkning 
er å anse som en jordskifteavgjørelse jf. jord-
skifteloven § 6-23 fjerde ledd litra f, vil imidlertid 
også jordskifteretten måtte utarbeide forslag til 
jordskifteavgjørelse. Forslaget må nødvendigvis 
gi en oppstilling og begrunnelse for den foreslåt-
te fordeling.  Her vil også vernet mot tap jf. jord-
skifteloven § 3-18 veie tungt i vurderingen. Vernet 
mot tap har imidlertid ingen selvstendig betydning, 
og er ingen skranke, i saker etter §§3-30 til 3-32, 
hvor det er tale om fordeling av «verdiøkning».

Fordeling av planskapte verdier medfører i   
utgangspunktet ingen tvangsmessig gjennom-
føring av plan, og kan slik sett ikke sammen-
lignes med ekspropriasjon. Den fordeling jord-
skifteretten gjør med hensyn til fordeling  av 
arealverdier vil imidlertid være bindende mellom 
partene, og ha rettsvirkning som en dom.

Pr 2016 er det ikke gjennomført noen urbane 
jordskifter som omfatter fordeling av planskapte 
verdier hverken etter tidligere lov eller ny lov.  Det 
mangler derfor både rettspraksis og proses s-
erfaringer innen dette feltet.

Mer info: Oslo og Akershus jordskifterett:  
http://www.domstol.no/jlst

§ 3-2. Utenlege eigedomstilhøve
Jordskifteretten kan halde jordskifte 
 etter §§ 34 til 310 dersom minst éin 
 eigedom eller bruksrett i jordskift e   
området er vanskeleg å bruke på tenleg 
måte etter tida og tilhøva. Det same 
gjeld dersom det er grunn til å rekne 
med at minst éin eigedom eller bruksrett 
vil bli vanskeleg å bruke på tenleg måte 
som følgje av eit offentleg eller privat 
 tiltak. Som offentleg tiltak skal òg reknast 
offentleg regulering av eigarrådvelde 
 eller vedteken reguleringsplan med 
 tilhøyrande omsynssone.

Jordskifteretten kan ikkje gjere andre 
endringar enn dei som er nødvendige for 
å bøte på dei utenlege eigedomstilhøva 
som partane har teke opp i jordskiftet.

Bestemmelsen gir grunneiere og rettighets-
havere anledning til å fremsette krav om bruk 
av jordskifte når planen er vedtatt. Gjennom en 
slik bestemmelse forutsetter planmyndigheten 
jordskifte brukt til fordeling av verdier planen 
skaper. Planbestemmelser om bruk av jord skifte 
er på linje med andre planbestemmelser juridisk 
bindende jf. plan- og bygningsloven  § 12-4, og 
det må eventuelt dispenseres fra bestemmelsen 
om jordskifte ikke skal benyttes. Det kan med 
henvisningen til jordskifteloven  § 3-30 kun gis 
bestemmelse til reguleringsplan om fordeling 
av planskapt netto verdiøkning, ikke om bruk 
av andre virkemidler etter jordskifteloven. Andre 
virkemidler i jordskifteloven kan som nevnt 
 tidligere likevel benyttes uten  at det er gitt  
bestemmelser om dette i plan.

En planbestemmelse pålegger imidlertid ikke 
grunneiere og rettighetshavere å gjennomføre 
planen. En planbestemmelse om jordskifte 
medfører kun at dersom sak kreves, skal areal-
verdier i form av utbyggingsretter fordeles av 
jordskifteretten i medhold av jordskifteloven     
§§ 3-30 til 3-32.

Legg merke til her at så fremt det i regulerings-
plan er bestemt at urbant jordskifte kan benyttes, 
så holder det at én eiendom eller bruksrett krever 
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EFFEKTIVE PLANPROSESSER

KOMMUNESTYRE 
(POLITISK)

KOMMUNENS
PLANAVDELING

NABOER, 
FORENINGER ETC.

FORSLAGS
STILLER

FORSLAGS STILLERS   
PLANKONSULENT

AKTØRER I PROSESSEN BRUK AV PILER   

FORSLAGSTILLERS TIDSBRUK, AVTALES MED KOMMUNEN

ENDRINGSFORSLAG

TIDSBESTEMT FREMDRIFT

Design: www.jensendesign.no • Trykk: 07 Media, Oslo 2016

KOMMUNE  
STYRE

MODELLER FOR INFRASTRUKTURBIDRAG

  
Felles  grunneierstyrt 
infrastruk turutbygging

Transformasjon      
av by/tettsted

Feltutbygging 
med infra
strukturfond

Planer    
med  én  
 tiltakshaver 

Kommunen 
initiativtaker X X

Utbygger 
initiativtaker X X X X

Kommunal 
 gjennomgang X X

Privat    
gjennomføring X X

'Likeverdige' 
 utbyggere  
 i planområdet

X X

Avklart  infrastruktur 
(inkl. kostnad)

X
(Formell plan,  

 PBL)

X
(Veiledende kom-
munalt dokument)

X X
(Formell plan,  

PBL)

Utnyttelsesgrad  
 kjent X X

Behov for   ny teknisk  
infrastruktur   
(jomfruelig mark)

X X X

Behov for   ny grønn    
 infrastruktur  
(jomfruelig mark)

X X X X

Behov for 
  tran s formasjon/ 
 oppgradering   
av  eksisterende   
infrastruktur

X X

Behov for  spleiselag X X X

FORSLAGSSTILLER  
FÅR EN IDE

Valg av modell og oppstart dialog.

POLITISK 
BEHANDLING 
OG VEDTAK

Ferdigstilt 
utbyggings
avtale

Vedtatt   
utbyggings  
avtale

 

TEGNE
Prosess for    utarbeidelse   
av arealplan 

FORSLAGS
STILLER

Plan forslag

KOMMUNE  
STYRE

?

FORSLAGS
STILLER

FORSLAGSSTILLER  
FÅR EN IDE

FORSLAGS
STILLER

TIDSPLAN

FORSLAG S
STILLER

Ligger ute i 4 – 6 uker

MULIG SONDERING2 OFFENTLIG 
ETTERSYN

BEHANDLING AV 
BEMERKNINGER

REVIDERING AV 
PLANMATERIALET

VARSEL OG KUNN         
GJØRING OM  OPPSTART   
AV PLANARBEID

6

KOMMUNENS 
PLANAVD./ADM.

KOMMUNENS 
PLANAVD./ADM.

KOMMUNENS 
PLANAVD./ADM.

KOMMUNENS 
PLANAVD./ADM.

KOMMUNENS 
PLANAVD./ADM.

1
Oppstart av 16 ukers periodeHøringsfrist minimum 6 uker

11109

FORSLAG S
STILLER

PLANINITIATIV  
OG BESTILLING AV 
OPPSTARTSMØTE

3 UTARBEIDELSE  
AV PLANFORSLAG

FORSLAGS
STILLER

Normalt 10 – 30 uker

7

INNLEVERING AV KOMPLETT  
PLANFORSLAG

Regulerings 
forslag

 KOMMUNENS VEDTAK OM 
OFFENTLIG ETTERSYN

FORSLAG: 8ukers fristen begynner å løpe
 8 KOMMUNENS  

VURDERING 

 12 INNSTILLING TIL 
POLITISK BEHANDLING

POLITISK 
BEHANDLING 
OG VEDTAK

13

KOMMUNENS 
PLANAVD./ADM.

KOMMUNENS 
PLANAVD./ADM.

FORSLAG: Maks 8 uker

4 INTERN OMRÅDE OG 
PROSESSAVKLARING

 FORSLAG: Referatfrist ca. 2 uker

OPPSTARTSMØTE5
Fortsettelse av 16 ukers periode

REGNE
Prosess for  å fastsette 
 infrastruktur, kostnader  
og bidrag

Kommunedelplan

FORSLAG S
STILLER

Forslagsstiller gjør overordnede vurderinger 
på behov for infrastruktur  og egnet modell.

PLANINITIATIV 
OG BESTILLING AV 
OPPSTARTSMØTE

KOMMUNENS 
PLANAVD./ADM.

Kommunen gjør overordnede vurderinger 
på behov for infrastruktur og egnet 
modell.

INTERN OMRÅDE OG 
PROSESSAVKLARING

KOMMUNENS 
PLANAVD./ADM.

OPPSTARTSMØTE

FORSLAGS
STILLER

KOMMUNENS 
PLANAVD./ADM.

UTARBEIDE OMFORENTE 
REKKEFØLGEKRAV FOR 
INFRASTRUKTURTILTAK, 
FORTS.

FORSLAGS
STILLER

KOMMUNENS 
PLANAVD./ADM.

UTARBEIDE OMFORENTE 
REKKEFØLGEKRAV FOR 
INFRASTRUKTURTILTAK, 
FORTS.

FORSLAGS
STILLER

KOMMUNENS 
PLANAVD./ADM.

UTARBEIDE OMFORENTE 
REKKEFØLGEKRAV FOR 
INFRASTRUKTURTILTAK, 
FORTS.

Kontinuerlig dialog og samarbeid om 
 utarbeidelse og ferdigstilling av omforente 
rekkefølgekrav og plan for  gjennomføring   
(evt. utbyggings avtale). Basert på valgt 
modell.

FORSLAGS
STILLER

KOMMUNENS 
PLANAVD./ADM.

UTARBEIDE OMFORENTE 
REKKEFØLGEKRAV FOR 
INFRASTRUKTURTILTAK

Karakteristika

Modell




