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Sirdal kommune

UTBYGGINGSAVTALE FOR REGULERINGSPLAN
KNAUSANE

PLAN ID 2013003

FORMÅL:

Formålet med avtalen er å sikre rett opparbeidelse av kommunaltekniske anlegg,
tilstrekkelig infrastruktur, lekeplasser mv som gir mulighet for felles utnyttelse. Det skal
sikres at området fremstår helhetlig med hensyn til vei og ledningsnett.

Utbyggingsavtalen inngås med grunnlag i vedtatt reguleringsplan. Forhandlingene om en
utbyggingsavtale skal som utgangspunkt samkjøres med prosessen knyttet til
reguleringsplanen for å sikre at gjennomføring av fellestiltakene blir fastsatt i rekkefølgekrav i
reguleringsbestemmelsene.

Utbygger er innforstått med at kommunens rolle som plan og bygningsmyndighet anses
upåvirket av denne avtalen. Plan og bygningsloven går slik foran nærværende avtale.
Utbyggingsavtalen skal bidra til å skape større forutsigbarhet i den videre planleggingen og
utbyggingen, og regulere fordeling av kostnader mellom partene.

PARTER:

2.1. Utbygger: Knausane Utvikling AS(senere kalt utbygger)
Org.nr.: 997 394 259
Adresse: Indregarden 8
Telefon: 91186437
E-post: at@norhard.no

2.2 Grunneier/e: (senere kalt grunneier/e)
Org.nr.: 997 394 259
Adresse: Indregarden 8
Telefon: 91186437
E-post: at@norhard.no

2.3 Sirdal kommune: (senere kalt SK)
Org.nr.: 964 964 165
Adresse: Rådhuset, 4440 Tonstad
Telefon: 38 37 90 00
E-post: post@sirdal.kommune.no
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Avtalen hulgås mellom kommunen og utbygger som også er grunneier.

Dersom utbygger er en annen person / juridisk person enn grunneier, må utbygger fremlegge
en fullmakt fra grunneier/e som bekrefter at utbygger har adgang til å inngå rettslig bindende
avtale på grunneiers vegne. Alternativt kan grunneier/e tiltre avtalen ved å signere
utbyggingsavtalen.

Grunneier kan inngå avtaler med andre parter som utbygger, for å sikre at forpliktelsene etter
denne avtalen blir ivaretatt. Dersom dette medfører at ansvaret etter denne utbyggingsavtalen
skal overføres andre enn avtalens parter, forutsetter det kommunens skriftlig gir samtykke.

3. HJEMMELSGRUNNLAG, INNHOLD I UTBYGGINGSAVTALEN OG
IKRAFTTREDELSE:

Rettslig grunnlag for utbyggingsavtalen er:

Plan og bygningsloven av 2008, kapittel 17 utbyggingsavtaler.
Gjeldende kommuneplan.
Vedtatt reguleringsplan.
Kommunestyrets forutberegnelighetsvedtak i sak 25/07 og k-sak 16/23.

Innhold i utbyggingsavtalen skal ligge innenfor rammene av det som er fastsatt i
Plan- og bygningsloven, kapittel 17. Tiltak og krav må fremstå som nødvendige, og ellers stå i
rimelig forhold til utbyggingens art og omfang.

Det er ingen rekkefølgekrav i reguleringsplanen. Felles tiltak som er nødvendige for å sikre
gjennomføringen av en reguleringsplan er fastsatt som rekkefølgekrav i bestemnielsene til
reguleringsplanen. Dette gjelder tiltak både innenfor og utenfor selve planområdet, når dette
tiltaket ellers har en saklig sammenheng med det som fremstår som nødvendig og rimelig i
forhold til den utbygging som skal gjennomføres.

Utbyggingsavtalen skal være signert av utbygger/grunneier før den legges fram til behandling.

Kommunen er ikke bundet av avtalen før den er endelig godkjent av kommunestyret.

4. FORHOLD TIL GJELDENE REGULERINGSPLAN, SAKSBEHANDLING OG
OFFENTLIGHET:

Utbyggingsavtalen er inngått med grunnlag i reguleringsplan for gnr 51 , bnr 7,428,431 plan
ID2013003 egengodkjent av kommunestyret i møte den xx.zz.yy sak nr. p/q.

I henhold til reguleringsplanen, vil det være grunnlag for en utbygging av 84 nye
boligenheter.

Reguleringsplan med plankart og reguleringsbestemmelser fastlegger rammene for denne
avtalen og utbyggingen. Avtalen er koordinert med reguleringsbestemmelsene og plankartet.
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Oppstart av forhandling om utbyggingsavtalen skal ha vært kunngjort offentlig. Likeledes
skal fremforhandlet forslag til utbyggingsavtale legges ut til offentlig ettersyn med 30 dagers
frist for merknader.

Avtalen kan tidligst godkjennes av kommunestyret i samme møte som reguleringsplanen blir
godkjent.
Når utbyggingsavtalen er inngått og godkjent av kommunestyret, skal denne kunngjøres.
Utbyggingsavtaler kan ikke påklages. Det kan heller ikke gis dispensasjon fra
utbyggingsavtalen.

5. UTBYGGERS PLIKTER ETTER AVTALEN:

Utbygger påtar seg gjennom denne utbyggingsavtalen det økonomiske ansvaret for
gjennomføringen av reguleringsplanen og de fellestiltak som er fastsatt som rekkefølgekrav i
reguleringsbestemmelsene.

Utbygger plikter følgende:

5.1 Kommunaltekniske anle

Utbygger skal planlegge og bygge ut de totale kommunaltekniske planleggings- og
tilretteleggingsarbeidene for hele utbyggingsområdet.

De tekniske anlegg som skal overtas av Sirdal kommune må prosjekteres og bygges etter
retningslinjer gitt i kommunens vann- og avløpsnorm. Prosjekteringsgrunnlag og tegninger
skal godkjennes av kommunen før utbyggingen starter herunder godkjent veglysplan og
skiltplan.

Utbygger skal som ledd i plikten til å prosjektere og forestå utbyggingen av infrastrukturen
ivareta følgende som byggherre:

Sørge for å ferdigstille nødvendig prosjektering med arbeidstegninger for kommunal
godkjenning
foreslå organisering og entrepriseinndeling, herunder aktuelle kontrakter for
entreprenører og leverandører,
utarbeide tilbuds/anbudsgrunnlag for aktuelle kontrakter i samsvar med den avtalte
prosjektorganisering.
sørge for at byggherrens plikter i forskrift om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på
bygge og anleggsplasser ivaretas og nedfelles i skriftlige avtaler og med nødvendige
fullmakter,
utlyse anbud etter retningslinje for offentlig anskaffelser
fremlegge tilbudsevaluering for kommunen med forslag til avtaleinngåelse med
entreprenører. Kommunen skal godkjenne anbud.
ivareta all nødvendig kontakt med offentlige myndigheter, herunder forestå alle
nødvendige søknader,
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sørge for administrativ oppfølgning av samtlige aktører med koordinering og
byggeledelse
sammenkalle og lede prosjekterings- og byggemøter som byggherre med innkalling av
kommunen til slike møter.
kontrollere arbeidets utførelse med hensyn til avtalte kvaliteter og spesifikasjoner
besørge sluttoppgjør i forhold til entreprenører og framlegge byggeregnskap for den
del av anlegget kommunen skal overta.
foreta ferdigbefaring sammen med kommunen og overtagelsesforretning av de
tekniske anlegg. Det skal føres protokoll ved overtakelsesforretning som signeres av
begge parter.
Dokumentasjon forvaltning, drift og vedlikehold (FDV- dokumentasjon) skal overleveres
kommunen før anlegget eller deler av anlegget overtas til kommunalt vedlikehold.

følge opp anlegget sammen med kommunen i garantitiden samt oppfølgning av
reklamasjoner.

Veger, gang- og sykkelveger, veglys, vegskilt og trafikksikkerhetstiltak skal stå klart senest
samtidig med at første bolig tas i bruk.

Utbygger utarbeider i samråd med kommunen plan for vegnavn- og trafikkskilter samt
Tekst på vegnavnskilter skal følge kommunens offisielle skrivemåte. Utførelsen skal være
ferdigstilt ved overtagelse.

Utbygger prosjekterer gangvegforbindelse og bro over Ersbekken sørvest for tomt 3. Broen
skal være opsjon i anbud og dekning av kostnadene skal avklares med kommunen i egen sak.

Lekeplasser anlegges og utformes etter forskrift om sikkerhet ved lekeplassutstyr. Det skal
være tilgjengelige lekearealer senest samtidig med at første bolig tas i bruk.

Opparbeidelsen av de tekniske anlegg kan skje i etapper med tilhørende kommunal
overtakelse.
Kommunen plikter å avholde overtakelsesforretning senest 3 mnd etter at dette er krevd
skriftlig av utbygger. Dette gjelder for hver etappe av anlegget som gjennomføres. Før slik
overtakelse skal det framlegges dokumentasjon av anleggene. Kommunen kan nekte
overtakelse hvis det foreligger mangler ved anleggene

5.2 Kostnadsfordelin o økonomiske vilkår

Utbygger bekoster og er økonomisk ansvarlig for de totale kostnadene for utbygging av
kommunaltekniske anlegg, infrastruktur, lekeplasser og fellesområder
innenfor reguleringsplanområdet.
Eventuell nødvendig kapasitetsøkning på eksisterende ledningsnett må også bekostes av
utbygger.

Kommunestyret har i k-sak 13/52 vedtatt prinsipp for kostnadsfordeling for offentlige VA-
anlegg.
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Kommunen dekke 50% av kostnadene ut fra inngått kontraktsbeløp for disse arbeidene. Endringer og
overskridelser dekkes av Utbygger. Det beløp Kommunen skal betale skal avtales skriftlig før oppstart
av anlegget. Kommunestyret må godkjenne utbyggingsbudsjett.

Kommunens delfinansiering av VA anleggene utbetales med 1/3-del ved oppstart, 1/3 del ved ferdige
grøfter og resten etter ferdig overtakelse.
Dersom det bygges ut i flere etapper skal overtakelse skje for hver etappe og kommunens
delfinansiering av VA anleggene utbetales med 1/3 ved oppstart, 1/3 ved ferdige grøfter og 1/3 etter
overtakelse av den enkelte etappe.

VA anleggene overtas tidligst når kommunen har godkjent anleggene og mottatt all dokumentasjon.

Det skal betales vanlige tilknytningsavgifter for boligene etter gjeldende regler og satser på
det tidspunkt tilknytningen finner sted.

5.3 Justerin srettavtale:

Etter merverdiavgiftsloven og merverdiavgiftsforskriften kap. 9 kan utbyggere overdra retten
til å kreve fradrag eller momskompensasjon for merverdiavgift til kommunen. Dette gjelder
merverdiavgift som utbyggere har betalt for veg, vann-, avløpsanlegg og annen infrastruktur
som skal overtas av kommunen etter ferdigstillelse. Overføring av denne justeringsretten skjer
etter egen avtale mellom partene og før kommunen overtar de samlede offentlige
infrastrukturtiltakene i utbyggingsområdet.

5.4 Private anle

Lekeplasser anlegges ifølge reguleringsplanen og utformes etter forskrift om sikkerhet ved
lekeplassutstyr. Det skal være tilgjengelige lekearealer senest samtidig med at første bolig tas
i bruk.

Regulerte stier på privat grunn opparbeides og/eller istandsettes.

Utbygger sørger for å formalisere vedlikehold og drift av eventuelle interne private anlegg,
herunder felles veger og fellesarealer inne på feltet og gatelys i felles adkomster, slik at det
opprettes avtale med den enkelte tomteeier om felles ansvar for disse anlegg.
Disse fellesforpliktelser tas med på skjøtet og tinglyses som en heftelse på den enkelte tomt.

Eventuell grunn til fellesareal som ikke skal overtas av kommunen blir fradelt og overført
velforeningen. Disse areal skal opparbeides i henhold til reguleringsplanens bestemmelser.
Dette kan være felles atkomstveger, parkering, lek og annet uteoppholdsareal.

5.5 Grunnavståelse/overførin av arealer

Dersom arealet som skal legges ut berører areal eller rettigheter som ikke disponeres av
utbygger, er utbygger ansvarlig for å erverve eller sikre de nødvendige rettigheter ved
tinglyst avtale, samt varsle om de anleggsarbeider som vil bli utført.

Avtaler som berører grunn som SK senere skal overta, skal godkjennes av SK.
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Utbygger overdrar til kommunen vederlagsfritt og fritt for heftelser —arealer til:

offentlige trafikkområder

g/s veinett

offentlige kommunaltekniske stasjoner og va-anlegg mv. samt grunn for
tilfredsstillende adkomst til disse

5.6 Oppmåling

Grunneier og utbygger gir kommunen rett til å rekvirere oppmålingsforretning over de arealer
som kommunen skal overta.

Oppmålingsarbeid etter Lov om eigedomsregistrering (matrikkellova) utføres av kommunen
ved oppmålingsavdelingen. Alt arbeid oppmålingsavdelingen gjør på byggefeltet skal betales
av utbygger eller grunneier etter gjeldende gebyrsatser for oppmåling. Utbygger bekoster også
all nødvendig tinglysing.

ANSVAR

Ved utførelse av arbeid etter denne avtalen er utbygger ansvarlig i henhold til gjeldende
lovverk, herunder byggherreforskriften.

Partene skal lojalt følge opp intensjonene i denne avtalen og varsle den andre part om alle
forhold en forstår eller bør forstå vil være av betydning for gjennomføring av avtalen.

SK kan ikke holdes ansvarlig for tap som tredjepart lider som følge av mislighold fra
Utbygger i gjennomføringen av denne avtalen. Dersom SK likevel blir pålagt ansvar for
skade eller ulempe som følge av denne virksomhet som Utbygger utøver, skal SK varsle
utbygger.

Utbygger plikter å refundere SK det beløp sistnevnte eventuelt måtte ha betalt i erstatning,
grunnet utbyggers forhold.

GARANTIER

Det skal stilles bankgaranti som sikkerhet:

I o arbeidelsestiden:
Før arbeidet igangsettes, skal utbygger levere til SK bankgaranti tilsvarende minst 20 % av
de totale opparbeidelseskostnadene for utbyggingen.

I reklamas'onstiden:
I reklamasjonstiden, som er 3 år, skal garantien svare til 3 % av opparbeidelseskostnadene.
Ved inngåelse av kontrakt mellom entreprenør og utbygger må det framgå at
garanti/reklamasjonsrett overføres til Sirdal kommune ved overdragelse av
kommunaltekniske anlegg.
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Dersom det utføres reklamasjonsarbeid etter reklamasjonstidens utløp eller er gjort ansvar
gjeldende mot utbygger som kan kreves dekket av garantien, skal garantiene løpe til
reklamasjonsarbeidene er utført og godkjent.

Alle garantiene utløses ved mislighold av kontraktforpliktelser, så som mangler ved
utførelsen og ved betalingsudyktighet hos utbygger. For øvrig gjelder bestemmelsene i NS
8405 og 8406 pkt. 9 om sikkerhetsstillelse så langt de passer.

8. SÆRSKILTE BESTEMMELSER

Utbygger er ansvarlig for at det opprettes en velforening i boligfeltet. Samtlige boligkjøpere
har plikt til medlemskap i velforening.
Velforeningen skal blant annet ha ansvar for nødvendig tilsyn og vedlikehold av felles
atkomstveger, parkeringsplasser, lekeplassene og annet felles uteoppholdsareal.

Det skal tinglyses på den enkeltes boligkjøpers skjøte at det på eiendommen hefter pliktig
medlemskap i velforeningen.

Utbygger kan ikke overføre sine rettigheter og plikter etter denne avtale helt eller delvis til
andre utbyggere, uten kommunens skriftlige samtykke.

Denne avtale tinglyses som heftelse på de eiendommer som inngår i utbyggingsområdet. Den
som krever tinglysning dekker omkostningene.

Eventuelle særskilte bestemmelser tilpasset aktuell reguleringsplan
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TVISTER

Oppstår det tvist mellom partene, skal tvisten søkes løst i minnelighet. Begge parter kan
oppnevne to representanter, som skal forsøke å fremforhandle et resultat partene kan bli enige
om.

Dersom partene ikke oppnår enighet, kan hver av partene bringe saken inn for en rettslig
avklaring.

Denne avtalen er utstedt i 2 eksemplarer, ett til hver av partene.

UNDERSKRIFTER:

Sirdal kommune

Sted/dato /04/s,--/-y
4)/

Utbygg Grunneier:

for Sirdal kommune
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