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X
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X

Sigbjørn Wik
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X
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X
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X
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X

X
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X
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X

X
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Time
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X
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X
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X
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Hjelmeland

Leif.johannessen@hjelmeland.kommune.no

X

X

Lena S. Tharaldsen

Randaberg

Lena.Sandvold.Tharaldsen@randaberg.kommune.no

X

X
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Sven.norland@strand.kommune.no

Siv Hansen
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siv.hansen@rennesoy.kommune.no
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Kvitsøy

Helge.koll.frafjord@kvitsoy.kommune.no
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X
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Greater Stavanger
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X

Ole Geir Grønås

Sola kommune

Ole.geir.gronas@sola.kommune.no

X

FELLESMØTE PLAN OG UTBYGGINGSAVTALER, 1-18.
Sak

Tekst

0

Det var planlagt fellesmøte samt særmøter for de to gruppene.

Ansvar

Frist

På grunn av god presentasjon og diskusjon på fellesmøtet ble det
valgt å utsette særmøtene til senere tidspunkt.
Saksliste fellesmøte:
 Orientering fra styringsgruppa
 Rekkefølgekrav – orientering om svar fra departementet
(Anita Wirak/Stian Rugtvedt)
 Gjennomføringsstrategier (Anita Wirak og Wenche Gusdal)
Det ble under møtet uttrykt ønske om flere fellesmøter.

Utbyggingsavtaler 1-18
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1

Orientering fra styringsgruppa:
Trygve Valen orienterte kort fra siste møte i styringsgruppa.
Se også eget referat fra møtet i styringsgruppa.

2

Rekkefølgekrav:
Stian Rugtvedt orienterte kort om svar fra departementet.
Styringsgruppa har bedt om at det utarbeides et notat om hvordan
dette skal forstås og hvordan aktuelle rekkefølgebestemmelser skal
praktiseres.
Det ble ikke avklart på møtet hvem som utarbeider slikt notat.
Gruppelederne følger dette videre.
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Wenche
Clarke,
Anita
Wirak.

Så fort
som
mulig.

Gjennomføringsstrategier:
Wenche Gusdal forklarte om juridiske prinsipper, samt praksis i
Sola kommune. Presentasjon er vedlagt.

Med hilsen

Stian Rugtvedt
stian.rugtvedt@asplanviak.no - 95270208
Asplan Viak AS

Utbyggingsavtaler 1-18
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Arealplaners gjennomførbarhet
- 4 praktiske problemstillinger
16.01.18 Smart kommune samling
Wenche Gusdal

Innledning
• Litt om meg
• Litt om hvordan vi jobber med plangjennomføring i
Sola kommune

2

Problemstillingene
1. Vurderingen av tilknytning mellom utbyggingstiltak
og rekkefølgetiltak
2. Økonomisk gjennomførbarhet -Tyngende rekkefølgetiltak

3.Økonomisk gjennomførbarhet - innløsningsansvar etter
pbl kap 15 for kommunen?
4. Hvordan sikre kommunen rettslig grunnlag for "krav“ om
utbyggingsavtale i reguleringsplanen
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1. Tilknytningsvurderingen
Pbl §12-7 “kan det i nødvendig utstrekning gis bestemmelser om[…]”
Nr 10 “Krav om særskilt rekkefølge for gjennomføring av tiltak etter
planen, og at utbygging av et område ikke kan finne sted før
tekniske anlegg og samfunnstjenester […] er tilstrekkelig etablert”
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1. Tilknytningsvurderingen
• Hva ligger kravet “i nødvendig utstrekning”
– Alminnelige krav om at saklighet og proporsjonalitet.
– Saklighet: at gjennomføring av rekkefølgetiltaket har nødvendig
behovsmessig sammenheng utbyggingen
– Proposjonalitet: Skal ikke stille andre eller strengere krav enn det som
fremstår som nødvendig for denne utbyggingen.
– Min oppfatning: proposjonalitet ikke direkte krav om at kostnaden
med rekkefølgetiltakene må være økonomisk proposjonale i fht
økonomien i prosjektet, MEN utbyggingsavtalen har krav om
økonomisk proporsjonalitet i §17-3, jf problemstilling nr 2. Så hvis
tiltakene går utover det som kan avtales etter §17-3 må økonomisk
gjennomførbarhet være sikret på annen måte, bevilgning i HØP el.l.
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1. Tilknytningsvurderingen
• Praktisk betydning: viktigheten av å jobbe
med begrunnelsen for tilknytning mellom
utbyggingstiltak og rekkefølgetiltak:

– Særlig store planer og fondsmodeller
– Rettskildelæren: samtidig begrunnelse veier
tyngre enn etterfølgende begrunnelse (altså: bruk
planbeskrivelse/saksfremlegg aktivt!)
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Økonomisk gjennomførbarhet - tyngende rekkefølgetiltak
• Problemstilling:
Krav at planen er gjennomførbar, kommunen kan
komme i ansvar. Men: kommunen mangler ofte
kompetanse til å vurdere økonomien i utbyggers
prosjekt
• Praktisk tilnærming: Ansvarliggjøring av
forslagsstiller: Planbeskrivelsen – bruk eget punkt om
"gjennomføring" aktivt! Still krav!
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Økonomisk gjennomførbarhet - innløsningsansvar for
kommunen?

• Plan- og bygningslovens kapittel 15
• offentlige trafikkområder, offentlige friområder,
fellesområder, fornyelsesområder samt til statens,
fylkets og kommunens bygninger og grav- og
urnelunder.
• Obs! Ikke rett til refusjon for innløste offentlige
friområder: planforslaget kan få store økonomiske
konsekvenser for kommunen?
• Obs! Kommunens primære innløsningsansvar for Staten
og fylkekommunen tomter og veianlegg!
• Praktisk tilnærming - avtaler med forslagsstiller om
saksomkostninger og praktisk gjennomføring bør inngås
forut for vedtagelse av planen
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Praktisk: hvordan skaffe kommunen hjemmel til "krav" om
utbyggingsavtale i reguleringsplanen
• Do´s and dont´s:
• Kan ikke direkte stille krav om utbyggingsavtale i
planbestemmelser/planvedtak
• Ikke "love" utbyggingsavtale i saksfremlegget når det ikke er avklart
at kommunen har noe å tilby, spes ikke hvis utbygger selv ikke har
blitt tilstrekkelig ansvarliggjort i forhold til økonomisk
gjennomførbarhet
• Utform rekkefølgekrav slik at enhver fornuftig utbygger velger
utbyggingsavtale
• Ikke knytt rekkefølgetiltaket direkte til brukstillatelse i planen, kan
tolkes som at kommunen gir avkall på retten til å stille vilkår for
utsettelse jf. Pbl §18-1 3. avsnitt. (Vilkåret: tiltaket skal "sikres
opparbeidet“ før byggetillatelse gis.
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Praktisk: hvordan skaffe kommunen hjemmel til "krav" om
utbyggingsavtale i reguleringsplanen

• Eksempel på formulering som også setter krav til
siste gjennomføringstidspunkt:
• «X skal være opparbeidet eller sikret opparbeidet før det kan
gis igangsetting for nye boliger innenfor planområdet. Dersom
opparbeidelse er sikret før igangsettingstillatelse kan
ferdigstillelsestidspunktet tillates forskjøvet, men x skal senest
være ferdigstilt før bebyggelse tas i bruk.»
(Denne følger oppbygning i pbl §18-1 1. og 3. avsnitt)
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