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UTBYGGINGSAVTALE 

 

1 PARTER 
Mellom 

Gjerdrum kommune        Org.nr. 864 949 762 

Postboks 10 

2024 Gjerdrum 

 

heretter kalt «GK», og 

Gjerdrum Boliger AS       Org.nr. 916 801 947 

Hagavegen 6 

2022 Gjerdrum  
heretter kalt «Utbygger, er følgende avtale (heretter «Avtalen») inngått. 

2 BAKGRUNN / FORMÅL 
Gjerdrum kommunestyre vedtok i møte den 25.03.2015 «Områdeplan for Ask sentrum». 

Utbygging i tråd med vedtatt plan forutsetter investeringer i felles infrastruktur. I planen er det 

utformet rekkefølgebestemmelser som følges opp gjennom bruk av utbyggingsavtaler mellom 

utbygger og kommunen. 

 

Utbyggingsavtalen fastsetter et anleggsbidrag fra utbygger som sikrer at utbygger bidrar med 

finansiering av felles infrastruktur basert på en vurdering av forholdsmessighet og 

nødvendighet. GK påtar seg gjennom avtalen ansvaret for å gjennomføre de felles 

infrastrukturinvesteringene i områdeplanens rekkefølgebestemmelser. 

 

Avtalen tinglyses på gnr. 39, bnr. 2. Det skal, om mulig, fremkomme av tinglysingspapirene 

at tinglysingen av avtalen kun gjelder for den del av gnr. 39 bnr. 2 som omfattes av 

opsjonsavtale mellom grunneier Jon Reidar Skjønhaug og Gjerdrum Boliger AS datert 

05.06.2016 og som utgjør ca. 15,7 dekar. 

3 AVTALENS VARIGHET 
Avtalen gjelder til ferdigtillatelse foreligger for tiltak som følger av detaljreguleringen. Når 

slik ferdigtillatelse foreligger kan begge parter begjære sletting av tinglyst avtale.  

4 FORHOLDET TIL REKKEFØLGEBESTEMMELSER 
§ 6 i reguleringsbestemmelsene for Områderegulering for Ask sentrum og § 6 i 

Detaljregulering for Skjønhaugtunet inneholder rekkefølgebestemmelser. 

  

Utbygger skal oppfylle rekkefølgebestemmelsene ved å sikre opparbeidelsen av felles 

infrastrukturtiltak ved innbetaling av kontantbidrag, se punkt 6.1. 

 

Rekkefølgebestemmelsene ansees som ”sikret” for et byggetiltak når kontantbidraget 

tilknyttet dette byggetiltaket er innbetalt i henhold til denne avtalens punkt 6.3. 

 

GK skal oppfylle rekkefølgebestemmelsene ved å opparbeide tiltakene, se punkt 5. 
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5 GJERDRUM KOMMUNES PLIKTER 

5.1 Opparbeidelse av infrastruktur 

5.1.1 Beskrivelse av tiltakene 

GK plikter å oppfylle rekkefølgebestemmelsene nevnt i punkt 4 i denne avtalen ved å utføre 

alle tiltak om infrastruktur slik disse er angitt i områdeplanens plankart. Eventuelt 

grunnerverv som er nødvendige ved opparbeidelsen besørges og bekostes av GK. 

5.1.2 Standarden på tiltaket 

Standarden på tiltakene vil følge av de alminnelige krav som settes til vedkommende tiltak av 

kommunen / Statens Vegvesen. 

 

Hvis kostnaden på tiltaket underskrider kalkylen, har GK rett til å omdisponere overskytende 

kontantbidrag til andre offentlige tiltak beskrevet i kalkylen for områdeplanen. 

5.1.3 Ferdigstillelsestidspunkt 

GK forplikter seg videre til å oppfylle rekkefølgebestemmelsene. GK bestemmer rekkefølgen 

for gjennomføring av infrastrukturtiltak.  

 

Tiltak som er kritisk for utbyggers gjennomføring av utbygging, skal så langt det er mulig 

prioriteres. Når igangsettingstillatelse gis, må adkomst til utbyggingsområder være sikret. I 

den grad adkomst inngår i felles infrastruktur, forplikter kommunen seg til å etablere denne.  

 

GK er ikke forpliktet til å gjennomføre tiltak før disse er fullt ut finansiert, ved innbetaling av 

kontantbidrag fra Utbyggingsavtalen og andre utbyggingsavtaler. 

 

Partene er innforstått med at opparbeidelse av tiltak som omfattes av avtalen krever 

grunnavståelse fra grunneiere som foreløpig ikke har inngått utbyggingsavtaler med GK. GK 

er ikke forpliktet til å starte opparbeidelsen av tiltak før nødvendig grunn og rettigheter for å 

gjennomføre tiltakene er overdratt til GK, forutsatt at kommunen har gjort det den kan for å 

sikre erverv av grunn, herunder gitt tilbud om frivillig avhendelse, og i mangel av sådan aktivt 

fulgt opp å foreta ekspropriasjon, skjønn og forhåndstiltredelse. 

 

Hvis mangel på utførelse av tiltak etter denne avtale faktisk hindrer utbygging av tiltak som 

utløser eller har utløst anleggsbidrag, suspenderes plikten til å betale anleggsbidrag så lenge 

hindringen varer. Er anleggsbidrag allerede betalt, og hindringen antas å bli av lenger varighet 

(dvs. minst 6 måneder), skal Utbyggers innbetalte beløp stilles til Utbyggers disposisjon. 

Beløpene må innbetales igjen før igangsetting av vedkommende arbeider som utløste 

bidragsplikt. 

5.1.4 Vedlikehold 

GK forplikter seg til å vedlikeholde de ferdigstilte tiltakene til normal kommunal standard. 

6 UTBYGGERS PLIKTER 

6.1 Anleggsbidrag 
Utbygger skal yte et anleggsbidrag til opparbeidelse av felles infrastrukturtiltak som nevnt 

nedenfor (Anleggsbidraget). Bidraget ytes i form av et kontantbidrag. 
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Bidraget er basert på kostnadsoverslag fra GK, inntatt som vedlegg 3. 
 

6.2 Anleggsbidragets størrelse 
Anleggsbidraget ytes som et kontantbidrag, og utgjør kr 1012 pr. m

2
 omsøkt BRA, jfr. 

vedlegg 4. 

 

BRA beregnes etter Kommunal- og moderniseringsdepartementets «Veileder om grad av 

utnytting» § 5-4. Kontantbidragets størrelse for det enkelte byggetiltak beregnes ut fra 

ovennevnte kronebeløp og etter maksimal tillatt m
2
 BRA i igangsettingstillatelsen. 

 

Dersom Gjerdrum kommune forskutterer de tiltak anleggsbidragene skal dekke skal det stilles 

sikkerhet i form av pant i ovennevnte eiendom eller annen betryggende sikkerhet for det 

utestående. Pantet skal ha prioritet bak Utbyggers byggelån. Det skal fremkomme av 

pantedokumentet at det skal vike prioritet for byggelån og at pantet kun gjelder den del av 

gnr. 39 bnr. 2 som omfattes av opsjonsavtale mellom grunneier Jon Reidar Skjønhaug og 

Gjerdrum Boliger AS datert 05.06.2016 og som utgjør ca. 15,7 dekar. Pantets størrelse skal 

trappes ned/slettes forholdsmessig i takt med Utbyggers betaling av anleggsbidrag. 

6.3 Forfall 
Kontantbidraget forfaller til betaling før igangsettingstillatelse gis for det tiltak som er 

omsøkt. Dersom det søkes om oppføring i flere byggetrinn, forfaller kontantbidraget til 

betaling før det gis igangsettingstillatelse for det enkelte byggetrinn.  

 

Dersom klagebehandling fører til endringer i tillatt utnytting, skal beløpet justeres med 

tilbake- eller tilleggsbetaling slik at endelig beløp stemmer med endelig godkjent tellende 

areal. 

 

Plikten til å betale kontantbidrag etter denne avtale følger eiendommen og gjelder selv om 

tiltakene som følger av rekkefølgebestemmelsene nevnt i punkt 4 i denne avtalen er 

gjennomført ved forskuttering på forfallstidspunktet, dog slik at igangsettingstillatelse under 

enhver omstendighet må være omsøkt før noen betalingsplikt inntrer, jf. herværende punkt 6.3 

første avsnitt. 

6.4 Regulering av kontantbidraget – byggekostnadsindeksen 
Kontantbidraget justeres på forfallstidspunktet etter SSB’s byggekostnadsindeks for «veg i 

dagen i alt», tabell 05134, med utgangspunkt i 3. kvartal 2017, eller senere statistikk som 

avløser denne. 

7 ENDREDE FORUTSETNINGER 
Dersom området blir vedtatt omregulert på en måte som får vesentlig betydning for 

økonomien i de planer som ligger til grunn for Reguleringsplanen, skal hver av partene ha rett 

til å kreve reforhandlinger. 

8 MISLIGHOLD 
Dersom en part misligholder sine plikter etter Utbyggingsavtalen, kan den annen part kreve 

erstatning for direkte økonomiske tap som parten påføres som følge av misligholdet. 

Erstatning for indirekte tap kan ikke kreves.  
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Den part som vil gjøre gjeldende misligholdsvirkninger, må reklamere skriftlig innen rimelig 

tid etter at han oppdaget eller burde oppdagete misligholdet. 

Ved for sen innbetaling av kontantbidrag, se punkt 6.3, betales rente iht. lov av 17. desember 

1976 nr. 100. 

9 VEDTAK AV KOMPETENT MYNDIGHET  
Utbyggingsavtalen er ikke bindende for partene før den er vedtatt av Gjerdrum 

kommunestyre.  

10 TRANSPORT AV AVTALEN 
Partene kan ikke overføre sine retter eller plikter etter avtalen helt eller delvis uten etter 

skriftlig samtykke fra den andre parten. Dersom 50 % eller mer av aksjene i Utbygger 

overdras så er det å anse som en overdragelse av Avtalen. GK kan ikke nekte en slik 

overdragelse uten saklig grunn. 

11 TVISTER 
Eventuelle tvister mellom partene om forståelse av denne Avtale skal søkes løst ved 

forhandlinger. Oppnås ikke enighet avgjøres tvisten ved de ordinære domstolene. 

Eiendommens verneting er avtalt verneting.  

12 MEDDELELSER OG KORRESPONDANSE 
Alle meddelelser og påkrav i tilknytning til Utbyggingsavtalen skal være skriftlig. 

Meddelelser og påkrav til Utbygger sendes til: 

Gjerdrum boliger AS, Hagavegen 6, 2022 Gjerdrum eller 

E-post: Odd Sæther sin private epostadresse 

 

Meddelelser og påkrav som etter avtalen skal rettes til GK, sendes til: 

Gjerdrum kommune, Postboks 10, 2022 Gjerdrum 

E-post: postmottak@gjerdrum.kommune.no 

13 PARTENES UNDERSKRIFTER 
Avtalen er utferdiget i tre likelydende eksemplarer, ett til hver av partene og ett til tinglysing 

på eiendommen. 

 

Dato:        Dato: 

 

____________________     ____________________ 

Gjerdrum kommune     Gjerdrum Boliger AS 

 

mailto:postmottak@gjerdrum.kommune.no


5 av 4 
 

 VEDLEGG 
I tillegg til avtalens hoveddokument, består avtalen av følgende vedlegg: 
1. Reguleringsbestemmelser og reguleringskart for områdeplanen for Ask, vedtatt av 

kommunestyret 25.03.2015 

2. Detaljreguleringsplankart og reguleringsbestemmelser for Skjønhaugtunet, del av gnr 

39, bnr 2, vedtatt av kommunestyret xx.xx.xxxx 

3. Kostnadsberegning for offentlige anlegg, GK 

4. Utregning av kontantbidrag 

5. Bekreftet firmaattest for utbyggers firma 

 

 


