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Utbyggingsavtale 

Denne Utbyggingsavtale (heretter kalt "Avtalen") vedrørende utbygging av regulert boligområde ved 

Peder Sivertsens vei i Lakselv er inngått Dato mellom:  

 

(1) Porsanger kommune,   org. nr. 959 411 735 ("Kommunen");  

Postboks 400 

9712 Lakselv 

 

(2) Sentrumsboliger AS,  org.nr. 880 850 512 ("Utbygger"), 

 

(i det følgende enkeltvis omtalt som "Part", og i fellesskap "Partene"). 

1 Formål og geografisk avgrensning 

Formålet med avtalen er å sikre opparbeiding i tråd med reguleringsplan samt å avklare kostnadsdekning 

av de offentlige anlegg og/eller tilpasning til slike anlegg som utløses av den planlagte utbyggingen. 

Den foreliggende utbyggingsavtalen har utgangspunkt i: 

- Reguleringsplan: Områderegulering for Peder Sivertsens vei nord 2.10.2017 

- Forutsetninger for bruk av utbyggingsavtaler 11.4.2017, vedtatt i sak PS 53/17, 31.8.2017. 

Denne avtalen gjelder utbygging av teknisk infrastruktur og Porsanger kommunes forkjøpsrett til kjøp av 

boliger innenfor den geografiske avgrensningen av nevnte reguleringsplan med unntak av områdene for 

lek f_BLK, boligbebyggelse BBB og vei o_SKV3. I tillegg til nevnte området inngår også arealet som 

berøres av nytt avløpsanlegg med rørganger og pumpestasjon langs gang- og sykkelvei mellom Peder 

Sivertsens vei og Saarila boligområde som fremgår av kart vedlegg 1. 

1.1 Planlegging og prosjektering 

Detaljplaner og byggeplaner for tekniske anlegg utarbeides av utbygger og legges frem for Porsanger 

kommune ved Utviklingsavdelingen for godkjenning. Ved uavklarte forhold må Utbygger selv dekke 

eventuelle kostnader ved stans i arbeid. 

Utbygger og tiltakshaver har ansvar for å planlegge å bygge ut planområdet iht. plankart og bestemmelser. 

All prosjektering skal gjennomføres i henhold til: 

- Gjeldende lover og retningslinjer 

- Gjeldende kommunale planer, vedtekter, normer og retningslinjer med mer. For vann- og 

avløpsanlegg og kommunale veier med gang- og sykkelvei gjelder hhv. norsk VA-norm og 

Statens vegvesens vegnormaler.  

Vurdering av områdets overvannshåndtering utføres av Utbygger og sendes til sammen med plan for VA-

anlegg. 

Det forutsettes at planleggingen skjer i samarbeid med kommunen. Kommunen oppnevner kontaktperson 

fra egen organisasjon for prosjektet som innkalles til alle byggemøter. 

All planlegging og prosjektering skal utføres av faglig kvalifisert personell jf. Plan- og bygningsloven. 
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Ved utbygging av el-forsyning, telefon og annet  kabelanlegg må utbygger sørge for at det foretas et 

samarbeid mellom berørte parter. Framtidige drifts- og eiendomsforhold skal være avklart. Elektriske 

anlegg skal være godkjent av  det lokale E-verket. 

Anleggsstart skal ikke igangsettes før tiltaket er godkjent. 

1.2 Grunnerverv/disponering av grunn 

Porsanger kommune erverver selv all grunneiendom til offentlig vei iht. reguleringsplan.  

Utbygger er ansvarlig for å innhente rettigheter fra grunneier til utbygging på annen manns grunn for de  

anlegg hvor kommunen ikke skal overta eiendom. Avtalen må omfatte rett til nødvendig drift og 

vedlikehold og må kunne overtas vederlagsfritt til kommunen.  

1.3 Opprettelse av eiendom 

Kommunen er selv ansvarlig for gjennomføring av overdragelse av all grunneiendom som kommunen 

skal overta.  

2 Gjennomføring av tiltak 

2.1 Oversikt over opparbeidelse, eierskap og drift/vedlikehold 

Matrisen nedenfor gir en enkel oversikt av reguleringsplanens innhold med tilhørende ansvar for 

opparbeidelse, fremtidig eierskap, samt fremtidig ansvar for drift og vedlikehold: 

Tiltak/område Opparbeidelse Fremtidig eierskap Fremtidig drift og 

vedlikehold 

BKS: boligbebyggelse  Utbygger Privat Privat 

o_SKV1: 

Offentlig vei (utbedring kryss) 

Utbygger Kommunen Kommunen 

o_SGS:  

Gang- og sykkelvei innenfor området 

Utbygger Kommunen Kommunen 

Offentlige vann- og avløpsanlegg i 

samsvar med godkjent ledningsplan 

Utbygger Kommunen Kommunen 

2.2 Nærmere spesifikasjon av tiltakene 

Vann- og avløpsanlegg 

Vannforsyning og brannhydrant: 

Det må anlegges ny hovedvannledning med tilknytning til eksisterende vannledning langs Laatasveien. 

Vannledning skal dimensjoneres iht. godkjent plan for vannforsyning. Brannhydranter etableres iht. 

gjeldende forskrifter.  

Valg av prinsippløsning for VA med trasevalg vedlegges denne avtalen.  

Prinsippløsning avløp: 

Dette forslaget til utbyggingsavtale er basert på to alternative prinsippløsninger for avløpsanlegg med ulik 

lokalisering av pumpestasjon. Alternativ 1 omfatter pumpestasjon ved GS/vei mot Saarila, mens alternativ 

2 omfatter plassering av pumpestasjon lokalt ved Peder Sivertsens vei som vist på kart vedlegg 1.  

Rørledninger avløp: 

Utformes etter VA-normen og skal dimensjoners iht. godkjent plan for avløp. 
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Pumpestasjon med infiltrasjonsanlegg: 

Pumpestasjon skal utformes med godkjent reserveløsning ved ev. stans. Infiltrasjonsanlegg skal benyttes 

som reserveløsning dersom dette godkjennes. 

Pumper og lignende teknisk utstyr skal utstyres for fjernovervåking og tilpasses kommunens øvrige utstyr 

for fjernovervåking. 

Stikkledninger: 

Stikkledning med tilknytning til hovedavløpsledning anlegges ved utbygging av den enkelte bolig.  

Vei og gang- og sykkelvei 

Avkjørsler: 

Avkjørsler til regulerte tomter skal opparbeides iht. reguleringsplan og vegvesenets veinormaler. 

Avkjørsler anlegges ifm. utbygging av den enkelte boligtomt.  

Veiutbedring – utforming av kryss- og kurvatur: 

Kryss Peder Sivertsens vei x Laatasveien skal utbedres iht. Statens vegvesens vegnormal og plankart. 

Gatebelysning: 

Vei med gang- og sykkelvei skal ha gatebelysning. Gatebelysning skal opparbeides iht. Statens vegvesens 

normal håndbok N100, med veileder håndbok V124. Gatelysene skal være ledlys. 

2.3 Fremdriftsplan 

Utbygger må, før anleggsstart, levere kommunen fremdriftsplan for utbygging av området. Planen skal 

også angi utbyggingstakt og rekkefølgen for gjennomføring av tiltak. 

Utbygger utarbeider eget kart hvor det fremgår hvilke anlegg og områder som overtas til kommunalt eie 

og vedlikehold. Det tas forbehold om at overtakelseskartet kan endres i samsvar med eventuelle endringer 

i reguleringsplan og planer for tekniske anlegg.  

2.4 Krav til gjennomføringen 

Gjennomføring av tiltak jf. punkt 3.1 skal utføres etter nærmere detaljerte tekniske planer utarbeidet av 

Utbygger. Planene skal godkjennes av kommunen ved de relevante fagenheter. Eventuelle endringer av 

planer etter anleggsstart skal godkjennes av kommunen. 

Utbygger skal oversende fremdriftsplan i prosjektet, samt oppfølgende referater fra byggemøter avholdt i 

prosjektet. Ved behov kan utbyggere kalle inn aktuelt personell fra kommunen til sine byggemøter. 

Teknisk infrastruktur skal bygges i henhold til gjeldende kommunaltekniske normer og retningslinjer. 

Utbygger må sørge for at innmåling av stikkledninger og kummer blir foretatt. Knekk/bend på 

vannledninger skal måles inn med koordinater.  

Utbygger er ansvarlig for at vann- og brannkummer blir merket med markør som viser avstand til vann- 

og brannkummer i anleggsperioden. Utbygger er ansvarlig for vedlikehold av disse inntil kommunen 

overtar ledningene til eie og vedlikehold. 

3 Kostnadsdeling 

Kostnader for planlegging, prosjektering og byggeledelse 

Alle kostnader til planlegging, prosjektering og nødvendig administrasjon bæres i sin helhet av Utbygger. 

Kommunen dekker sine kostnader i forbindelse med egen kontroll av de enkelte anlegg eller delanlegg 

som skal overtas av kommunen. 
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Kostnader til erverv av eiendom 

Alle kostnader i forbindelse med oppmåling, ekspropriering, hjemmelsoverføring, innløsning, heftelser, 

erstatningskrav og lignende for eiendommer til boligformål bæres av Utbygger.  

Kostnader i forbindelse med oppmåling, ekspropriering, hjemmelsoverføring, innløsning, heftelser, 

erstatningskrav og lignende for eiendom til veiformål dekkes av kommunen, men begrenset oppad til kr. 

100 000,-. Ev. kostnader ut over kr. 100 000,- dekkes av utbygger. 

Gebyrer 

Utbygger betaler kommunale gebyr i henhold til kommunens gjeldende gebyrregulativ, herunder også 

tilknytningsavgift.  

Utbyggingskostnader  

Utbygger dekker alle kostnader ved utbygging i sin helhet. Det vises til punkt 3.4 vedrørende refusjon. 

Dokumentasjonskostnader 

Utbygger bekoster all nødvendig dokumentasjon for tilstanden til anlegg som skal overtas av kommunen, 

herunder rapport fra TV-kontroll av alle spillvanns- og overvannsledninger. 

 

3.1 Refusjon 

Ev refusjon fra øvrige parter 

Utbygger må selv sørge for nødvendige avtaler vedrørende kostnadsfordeling med andre som får fordel av 

anleggene. Dersom dette ikke er mulig, må reglene i plan- og bygningsloven følges. Utbygger må særlig 

være oppmerksom på kapittel 18. 

Refusjon fra kommunen 

Ved kommunens overtakelse av infrastruktur skal kommunen refundere følgende kostnader for utbygging 

av tiltakene nevnt i punkt 3.1 iht.: 

Refusjon for anleggelse av gang- og sykkelvei: 

Kommunen refunderer dokumenterte kostnader knyttet til asfaltering av gang- og sykkelvei begrenset 

oppad til kr. 335.000,-. Kostnader ut over angitt sum dekkes av utbygger. 

Refusjon for opparbeidelse av vann- og avløpsanlegg: 

Kommunen refunderer alle dokumenterte kostnader for opparbeidelse av vannforsyning og avløpsanlegg 

nevnt i punkt 3.1 med følgende begrensninger:  

- Ved valg av alternativ 1 iht. punkt 2.2 for avløpsløsning begrenses refusjon oppad til  

kr. 5 480 000,- pluss rentekostnader. 

- Ved valg av alternativ 2 for avløpsløsning iht. punkt 2.2 begrenses refusjon oppad til  

kr. 4 685 000,- pluss rentekostnader. 

Kostnader ut over angitt sum dekkes av utbygger. 

Frafall av refusjonskrav: 

Utbygger frafaller øvrige refusjonskrav overfor kommunen. 
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Alle kostnader er oppgitt eks. mva.  

Tidspunkt for refusjon 

Kommunen refunderer kostnader iht. punkt 3.4 ved overtakelse av anleggene med følgende vilkår: 

- 50 % av kostandene dekkes innen 60 dager etter overtagelse. 

- Ytterligere 25 % av kostnadene dekkes innen 1 år etter overtakelse. 

- Resterende 25 % av kostnadene dekkes innen 2 år etter overtakelse. 

4 Kommunaltekniske anlegg – Overdragelse, drift og vedlikehold 

Kommunaltekniske anlegg som kommunen skal overta driften og vedlikeholdet av er spesifisert i avtalen 

punkt 3.1. Anleggene overtas, driftes og vedlikeholdes av kommunen fra det tidspunkt følgende 

forutsetninger er på plass: 

- Anlegget er ferdig og godkjent; 

- Det er gjennomført overtakelsesforretning for anlegget; 

- Utbygger har fremlagt innmålingsdata og kartskisser med koordinater for anlegget; 

- Utbygger har fremlagt TV-rapport som viser at spillvanns- og overvannsledninger er i orden, samt 

annen dokumentasjon for anleggenes tekniske tilstand hvor dette kreves av kommunen 

Overtakelse kan ved etappevis utbygging utstå til hele byggingen er ferdig godkjent. 

Utbygger må gjøre tomtekjøpere oppmerksom på at fremtidig vedlikehold av fellesarealer (inkl. fremtidig 

lekeplass) og felles vann- og avløpsledninger må utføres av beboerne.  

5 Opprettelse av sameieforening 

Utbygger skal sørge for fremtidig drift og vedlikehold av fellesarealer (friområder, lekeplasser, 

kulturminner, vegarealer, private anlegg m.m.) gjennom etablering av sameieforening eller tilsvarende. 

6 Disponering av leiligheter 

Kommunen har forkjøpsrett til 4 leiligheter. Forkjøpsrett/tildelingsrett gjelder ikke leiligheter i første 

opparbeidete boligbygg. Eventuell forkjøpsrett begrenses til maksimalt 2 leiligheter pr. hus/byggetrinn. 

Eventuell kjøpesum skal være som angitt i gjeldende prisliste for prosjektet.  

7 Tinglysning m.m. 

Vann- og avløpsledninger og annen teknisk infrastruktur på privat eiendom skal tinglyses som heftelse på 

den enkelte eiendom. For anlegg som skal overdras til kommunen skal heftelsen gi kommunen rett til 

fremtidig drift og vedlikehold. 

8 Garantier  

Til sikkerhet for gjennomføringen av tiltakene i avtalen skal Utbygger stille følgende garanti til fordel for 

kommunen: 

- I opparbeidelsestiden frem til overtakelsen, skal bankgarantien tilsvare minst 20 % av de totale 

opparbeidelseskostnadene for de enkelte byggetrinn. 
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- I reklamasjonstiden, som er tre år, skal garantien svare til 3% av kontraktssummen. 

Garantien skal oppfylle de vilkår til sikkerhetsstillelse som fremgår av tvangsfullbyrdelsesloven § 3-4 

første ledd, med mindre annet er avtalt. 

Alle garantiene i dette punkt utløses ved mislighold av kontraktsforpliktelsene, så som mangler ved 

utførelse og ved betalingsudyktighet hos utbygger. 

9 Dokumenttransport 

Kommunen kan kreve transport av dokumenter som gjelder areal og rettigheter som må sikres for å gjøre 

eiendommene byggeklare.  

Leverandørgarantier som følge av utbyggingen, som omfattes av kommunal overtakelse, skal 

transporteres kommunen ved overtakelse. Garantiene skal inngå som en del av sluttdokumentasjonen. 

Overføring av rettigheter og plikter etter avtalen skal godkjennes av kommunen før overføring finner sted. 

Det samme gjelder skjer en endring i kontrollen over selskapet. 

Avalen bortfaller dersom det ikke er igangsatt byggearbeider innen 1.6.2019. Avtalen opphører når 

tiltakene som omfattes av planen har godkjent ferdigstillelse.   

10 Reklamasjon 

For reklamasjon på tekniske anlegg etc. som overdras fra utbygger til kommunen gjelder alminnelige 

kjøpsrettslige regler. 

11 Lovvalg og tvisteløsning 

Denne Avtale reguleres av norsk rett. Enhver tvist mellom Partene skal søkes løst ved forhandlinger. Om 

forhandlinger ikke fører frem, skal tvisten avgjøres ved de alminnelige domstoler med Indre-Finnmark 

tingrett som verneting i første instans.  

* * * * * 

 

 

Denne Avtale er utferdiget 2 likelydende eksemplarer, hvorav hver av Partene beholder ett hver. 

 

Lakselv,  

 

 

Porsanger kommune 

 

 

 Sentrumsbolig AS 

 

 

  

 

  

 

 

 


