
Velkommen til frokostmøte 

Infrastrukturbidrag
4.april 2017



Program
08.30 Introduksjon

Carl Henrik Borchsenius, Norsk Eiendom
Erling Fossen, Oslo Metropolitan Area

08.40 Presentasjon av prosjektet "Felles løft – modeller for infrastrukturbidrag"
Carl Henrik Borchsenius, Norsk Eiendom

09.00 Slik vil vi legge til rette for at vedtatte arealplaner blir realisert!
Margrethe Pran, Eiendoms- og byfornyelsesetaten i Oslo (EBY)

09.20 "Her trykker skoen!"
Tone Gjertsen, DLA Piper

09.40 Oppdateringer fra arbeidsgruppen på dette området i Bygg21
Thor Olaf Askjer, Norsk Eiendom

09.55 Oppsummering og avslutning



Felles løft
- Modeller for infrastrukturbidrag



● Videreføring av prosjektet Effektive planprosesser

− En rekke anbefalinger/forslag

● Deltakere fra hele "bransjen" 

− Både myndigheter og næringen

● Mål:

− "…utvikle forutsigbare modeller for å sikre utbygging av nødvendige 
infrastrukturtiltak i by- og stedsutvikling.."

Om prosjektet
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Samarbeid mellom kommune og utbygger 
- tegne/regne parallellt gjennom hele prosessen



● Planer med én tiltakshaver 

● Feltutbygging med infrastrukturfond

● Transformasjon av by/tettsted, 

kommunalt koordinert

● Felles grunneierstyrt infrastrukturutbygging

4 modeller innenfor gjeldende plan- og bygningslov
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● "Strøkspris-modell", hele/deler av kommunen

− Krever endring av plan- og bygningsloven  

Anbefalinger for videre arbeid

1700 kr/m2

1500 kr/m2

2000 kr/m2

2500 kr/m2

Tenkt eksempel: 



● "Strøkspris-modell", hele/deler av kommunen

− Krever endring av plan- og bygningsloven

● Fjerne mva på alle infastrukturtiltak

− Regelverket bør endres slik at det gis løpende fradragsrett for mva ved 
utbygging av offentlig infrastruktur, uavhengig av hvem som er utbygger 
(privat eller offentlig)

Anbefalinger for videre arbeid



● "Strøkspris-modell", hele/deler av kommunen

− Krever endring av plan- og bygningsloven

● Fjerne mva på alle infastrukturtiltak

− Regelverket bør endres slik at det gis løpende fradragsrett for mva ved 
utbygging av offentlig infrastruktur, uavhengig av hvem som er utbygger 
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● Videreutvikling av refusjonsregelverket?

Anbefalinger for videre arbeid



Ny veileder



Ny veileder



Pilot Case!?
Erfaringer

Uttesting
Videreutvikling

Kommune
Tiltakshaver
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Slik vil vi legge til rette for at vedtatte 

arealplaner blir realisert

Frokostmøte – infrastrukturbidrag  - 4. april 2017

Eiendoms- og byfornyelsesetaten v/ Margrethe Pran 





Byutviklingsstrategi

Strategikart mot 2030

Kommuneplanen 2015



Kommunale utviklingseiendommer

Utviklingsareal : 

• Totalt 4 500 dekar 

• Groruddalen 1 350 daa

• Søndre Nordstrand 2 250 daa

Resterende 900 dekar fordelt på øvrige bydeler.





Forutsigbarhetsvedtaket i Kommuneplanen

• i «transformasjons og utviklingsområder vil inngåelse av 

utbyggingsavtaler normalt være en forutsetning for 

igangsetting av utbygging»

• «Hovedprinsipp for kostnadsfordeling: Utbyggerne innenfor 

et utbyggingsområde bærer selv alle utbyggingskostnadene 

med tilrettelegging av teknisk og blå/grønn infrastruktur 

som er nødvendig for det enkelte prosjekt/tiltak (jf. pbl § 17-

3).»



Byutvikling i Oslo i dag

•Det som er typisk for 

byutviklingen i 

pressområdene er at:

• Overordnet planlegging

• Reguleringsplanarbeid

• Utbyggingsavtale-

forhandlinger

• Bygging av offentlige 

tiltak 

Foregår parallelt 



Kommunens verktøykasse

• Overordnet plan, Områderegulering, VPOR / 

Tiltaksliste /Plangrep

• Usikkerhetsanalyse

• Rekkefølgebestemmelser tilpasset gjennomføringen

• (Kommunal) gjennomføringsorganisasjon

• Utbyggingsavtaler

• God kommunal koordinering

• God grunneierdialog



Eksempel på 

overordnet plan



Tiltak og kostnader

• Totalkostnadene for å bygge ut infrastrukturen, 

fordeles pr. sannsynlig fremtidig antall m2 BRA. 

• Dette danner et anleggsbidrag pr. m2 BRA

• Kontantbidrag = innbetaling av bidrag fra utbygger

• Realytelser = opparbeidelse av tiltak fra utbygger

• MVA-avtaler vil kunne redusere ulikheten mellom 

privat og offentlig utbygging.



Rekkefølgebestemmelsene

• Fastlegges i reguleringsplanen og angir hvilke 
infrastrukturtiltak som må være opparbeidet eller sikret 
opparbeidet før utbyggers utbygging kan gjennomføres.

• Omfatter tiltak i overordnet plan 

• Er objektive – ikke knyttet til ansvarssubjekt, men må 
formuleres hensiktsmessig i forhold til valgt 
gjennomføringsorganisasjon

• Prosess



Utbyggingsavtaler – pbl kap. 17

• Med utbyggingsavtale menes en avtale mellom 
kommunen og grunneier eller utbygger om utbygging av et 
område, som har sitt grunnlag i kommunens 
planmyndighet, og som gjelder gjennomføring av 
kommunal arealplan, jf. pbl § 17-1

• En utbyggingsavtale skal være rimelig og forholdsmessig, 
dvs. at den skal være balansert, jf. § pbl 17-3 tredje ledd.

• Løser rekkefølgebestemmelsene i reguleringsplanen

• Parallell behandling



Hvordan sikrer dette gjennomføringen?

• Avklarer behovet for og plassering av den tekniske 

infrastrukturen

• Gir forutsigbarhet knyttet til rekkefølgebestemmelser 

og kostnader

• Avklarer gjennomføringsorganisasjon

• Som hovedregel kommunal gjennomføringsorganisasjon

• Løser spleiselagsproblematikk

• Løser utfordringer knyttet til gratispassasjerer

• Koordinerer kommunen

• Løser kravet til felles planlegging i kommuneplanen



Erfaringer

• Helhetlige planlagte områder er nødvendig for å 

synliggjøre behovet for offentlige rom, og skaper 

grunnlaget for utbyggerfinansiering.

• Uformelle planer er viktige der grunneierutviklingen 

skjer raskt og overordnede formelle planer er utdatert.

• Utbyggingsavtaler løser opp omfattende 

rekkefølgekrav og fordeler kostnadene. 

• Utbyggingsavtaler bidrar til å holde tempoet oppe i 

by- og boligproduksjonen.



ALTSÅ;

• I disse områdene skal kommunen 

• Sørge for planmessige gode løsninger

• Størst mulig grad av utbyggerfinansiering av teknisk 

infrastruktur

• Kjøpe tomt til sosial infrastruktur

• Bygge sosial infrastruktur
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4. april 2017

HVOR TRYKKER SKOEN?

Advokat Tone Gjertsen
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 Risiko, kostnadsstyring og forutsigbarhet

 Lovhjemler og kommunens faktiske behov

– Hva er forpliktelsen?

– Legges det opp til en realistisk gjennomføring?

– "Lojalitet" og samarbeid om felles mål?

Hvor trykker skoen?
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 Rekkefølgebestemmelser er rammen

 Finnes i flere plannivå

 Planfaglig vurdering – hva er nødvendig for å gjennomføre 

utbyggingen?

– Hva skal til for at området  blir "byggemodent''?

– Privates planer skal ikke påvirke kommunens 

prioriteringer

 Ikke en metode for å overføre utbyggers fortjeneste til 

kommunen

Hva er forpliktelsen?
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 Før første rammetillatelse skal detaljplaner for vann, 

avløps- og overvannsanlegg være godkjent

 Vei- og vann- og avløpsanlegget skal være opparbeidet i 

henhold til godkjent plan (gjelder ikke holdeplass, leskur, 

plattform)

– Innenfor eller utenfor planområdet?

Det er allerede VA-ledninger i veien

– Hvilken standard? 

– Kommunen har ikke VA-norm 

– Kommunen har ikke generell kvalitet/standard i 

kommuneplan

Tolking av 
rekkefølgebestemmelser -
eksempel
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 Presise og entydige….

 H-2/05 pkt. 4.3.2

 ''…Det er viktig at kommunene ved vedtagelsen av plan sørger for at 

rekkefølgebestemmelsene er tilstrekkelig detaljerte. Man må være bevisst 

på at kommunens avveininger som reguleringsmyndighet skal skje i 

forbindelse med plan.  Rekkefølgebestemmelsene skal være et uttrykk for 

kommunens fremtidige planer for området, og forutsetningene for utnyttelsen. 

Ved tolkning av rekkefølgebestemmelser kan det således være et moment at 

kommunen er ansvarlig for utformingen. Eventuelle uklarheter i 

bestemmelsene bør ikke innebære en fordel for kommunen, ved at de

gis et for omfattende innhold.''

Tolking av rekkefølgebestemmelser 
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 Før det gis igangsettingstillatelse for nye byggetiltak 

innenfor planområdet, skal torg ved østre inngang til 

Brynseng T-banestasjon, samt gangadkomst til

T-banestasjonen over Østensjøveien være sikret 

opparbeidet jf. Kommunedelplan for torg og møteplasser.

– Torget er ikke regulert

– Gangatkomsten er ikke regulert

 Hva er egentlig forpliktelsen?

Krav som ennå ikke er
regulert - eksempel



www.dlapiper.com 6Norsk Eiendom 4. april 2017

 Eiendommen kan kun bebygges, eksisterende 

bebyggelse utvides eller ny eiendom opprettes

(deling) dersom 

 offentlig vei, hovedavløpsledning og

hovedvannledning er opparbeidet frem til og

langs tomten 

 Begrensning i veibredde og rørdimensjoner,

men ikke i lenge eller kostnad 

 Gjelder alltid og uavhengig av evt. Rekkefølgekrav

- "grunnbyrde" på all eiendom

Lovbestemt opparbeidelse av 
teknisk infrastruktur - pbl. § 18-1 
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 Åpenhet om kostnadsnivå - tidlig

– Sammenheng mellom kostnadsnivå og 

fortjenestemuligheter i planen?

– Tegne/regne parallelt

 Avklaring andre forutsetninger - tidlig

– Mulighet eller behov for spleiselag

– Behov for grunnerverv eller andre rettigheter

 Når kommer kostnaden?

Realistisk gjennomføring?
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 Utbyggingsavtale?

– Forhandling

– Nødvendig og forholdsmessig

– Anleggsbidrag (kontantoverføring eller realytelse?)

– Grunnavståelse?

 MVA-håndtering

 Bruk av lovens virkemidler

 Håndtering av gratispassasjerer?

Samarbeid om felles mål?
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 Rt. 2015 s. 413 Brattskott i Halden

 Feltutbygging – infrastruktur etablert først

– tillatelse til boligene ikke gitt

 Midlertidig forbud mot tiltak

 Omregulering, redusert utnyttelse av 10 tomter

Feltutbygging og endring av plan
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 Plannivået – rekkefølgebestemmelser kan fremkomme i flere planer

 Rekkefølgebestemmelser – forutsetningene for gjennomføring av planen

er et viktig plantema – må avklares så tidlig som mulig

 Nødvendig og saklig sammenheng med utbyggingen

 Bestemmelsen må være entydig og presis

 Pbl. § 18-1 - i tillegg til eller en del av bestemmelsen?

 Oversikt over kostnadsnivået og andre "hindre" (grunnerverv?) så tidig som mulig

 Tidspunktet for gjennomføring kan ha stor praktisk/økonomisk betydning

 Er kommunen og forslagsstiller enige om forståelsen av rekkefølgebestemmelsen?  

Omfang og nivå? Er dette nedfelt skriftlig? 

 Forutsettes tiltak utenfor planområdet? Er disse regulert?

 "Lojalitet" i gjennomføringsfasen

Oppsummering
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Takk for oppmerksomheten!

Tone Gjertsen
Partner

T: + 47 24 13 15 71

M:+ 47  920 92 698

Tone.gjertsen@dlapiper.com

















1. Reguleringsprosessen – tidsavgrensning, ansvarsfordeling mv

2. Visjon for planarbeidet og det bygde resultat. Etablere og vedlikeholde tillit

3. Regler for byrdefordeling – verdien av planskapte verdier

4. Innsigelser

5. Plannivåer

6. Demokratisk medvirkning

7. Digitalisert byggesak

Næringens rolle i plan- og byggesaker



Tema Nye og eksisterende forarbeider Sluttleveranse 
 Fot-

note 
Skrive
frist 

Behandles i 
utvalget 

 Ressurs  Skrive
frist 

Behandles i 
utvalget 

Regulerings-
prosessen – 
tidsavgrensning, 
ansvarsfordeling 
mv 
 
 

Problemnotat utarbeides av 
… 

1)   Verbalbeskrivelse i 
sluttrapporten med 
anbefalt løsning 

Gruppens 
sekretær 

  

Norsk Eiendoms "Effektive 
planprosesser" av des 2015 
"Planprosess som et 
prosjekt" 

 Fore-
ligger 

     

Bygg 21: "Enkle grep"    Fasenormen NTNU   
BNL's bolig og infrastruktur        
        

         
Visjon for 
planarbeidet og 
det bygde 
resultat. 
Etablere og 
vedlikeholde tillit 
 
 
 
 

Problemnotat utarbeides av 
TOA 

2)   Verbalbeskrivelse i 
sluttrapporten med 
anbefalt løsning 

Gruppens 
sekretær 

  

Norsk Eiendoms 
"Planinitiativ og referat fra 
oppstartsmøte" datert …. 

       

        
        
        

         
Regler for 
byrdefordeling 
 

Problemnotat utarbeides av 
SBR og HMG 

3)   Verbalbeskrivelse i 
sluttrapporten med 
anbefalt løsning 

Gruppens 
sekretær 

  

Norsk Eiendoms "Felles 
løft" datert 10.01.17 
"Tegne - regne" 

 Fore-
ligger 

 Standardiserte UB-
avtaler med guide for 
byrdefordeling, 
håndtering av 
rekkefølgekrav, 
dokumentinnhold og 
dokumentrekkefølge 

Standard 
Norge 

  

"Skaun-modellen"    Modellbeskrivelse 
"Sandnesmodellen" 

   

MVA og infrastruktur        
         



Reguleringsprosessen – tidsavgrensning, ansvarsfordeling



Kommuneplan

(Områderegulering)

Detaljregulering + reguleringsbestemmelser + UB-avtale

Strukturert planinitiativ og oppstartsmøte

Kvalitetsprogram for offentlige rom

Kvalitetsprogram for den enkelte plan

«Plannivåer»



Regler for byrdefordeling – verdien av planskapte verdier
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