
INFRASTRUKTURFOND – ORIENTERING OM STATUS
Arbeid med alternative løsninger for å stimulere til utbygging 



ERFARINGER FRA TIDLIGERE PROSESS
KIF kan være en god løsning for gjennomføring av utbygging og oppfyllelse av 
kommuneplanens rekkefølgebestemmelser. Verken kommunen eller enkeltstående 
utbyggere har økonomisk kapasitet til å kunne bære dem alene.

Utbygger skal i utgangspunktet kunne pålegges å bidra til etablering og/eller 
oppgradering av offentlig infrastruktur, som er nødvendig som følge av tiltaket. 
Likevel krevende å bli enige om hvem som skal dekke hvilke kostnader og når. 

Blant de fleste utbyggere er det stor forståelse for og vilje til å bidra til gjennomføring 
av rekkefølgebelagte tiltak som møter behov generert av prosjektet og som i tillegg 
kommer nærområdet til gode. 

Hva kommer dette av, og hvordan kan det løses?



ERFARINGER FRA TIDLIGERE PROSESS

Mange årsaker: 

• Grunneiere kan ha vanskelig for å forplikte seg mange år frem i tid, eller er på helt ulike stadier.

• Utbyggere kan stå overfor økonomiske begrensninger og føringer fra finansinstitusjoner.

• Kommersielle hensyn og risiko. 

• Jo fjernere forholdet er mellom utbyggingsprosjektet og det rekkefølgebelagte tiltaket, desto mindre 
forståelse vil utbygger ha for et gjennomføringskrav.

• Kommunen kan ikke risikere å sitte igjen med en stor regning for noe som ikke blir realisert.

• Viktig at både kommune og grunneierne forstår den andre sidens utfordringer.
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NY PROSESS

• Grunneierne og deres synspunkter er verdifulle i det videre arbeidet. 

 Vi har skissert tre alternativer vi ønsker å se nærmere på, og utbyggernes innspill og 
tanker skal ha en rolle, uavhengig av hvilket alternativ en lander på.

 Hva kan gjøre det enklere for utbygger å komme i gang, uten at kommunen må ta 
høy risiko for kostnader og byggherreansvar?

 Ulike fordeler og utfordringer med alle alternativene.

 De økonomiske hensyn vil ligge som et bakteppe.

 Risikovurderinger blir gjennomført lenger ut i kartleggingsprosessen.
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ALTERNATIVE LØSNINGER - DISPENSASJONER
Fordeler:

• Ikke anledning til eller ønske om å sette i gang nytt planarbeid.

• Eksisterende plan for detaljert eller ikke godt nok tilpasset reelle behov, eller er for 
detaljert - dispensere for å få til bedre løsninger.

• Detaljregulering bør ikke komme før områdeplan med mindre man er skråsikker. 
Dispensasjon og utbyggingsavtale aktuelt.

• Raskere gjennomføring og mindre  arbeid for utbygger.
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ALTERNATIVE LØSNINGER - DISPENSASJONER
Ulemper:

 Dårligere belyst og mindre helhetlige vurderinger - økt risiko for at Statsforvalteren 
omgjør utbyggingsvedtak.

 Tiltak vil være i strid med gjeldende regulering / bestemmelser.

 Kan komme i konflikt med forventninger til utnyttelsen av et område.

 «Uthuling» av reguleringsplan -planbestemmelsene kan miste mye av sin verdi som et 
effektivt redskap når det gjelder å styre arealbruken i et område.

 Interesseavveining -fordeler klart større enn ulemper.

 Samfunnsutviklingen går raskt, og dersom planen ikke lenger gir uttrykk for ønsket 
grad av utnytting, eller er for detaljert, bør den endres.
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ALTERNATIVE LØSNINGER – FULL OMREGULERING
Fordeler:

• Dersom planen ikke lenger gir uttrykk for ønsket grad av utnytting, bør den endres. 
Mye har skjedd i Skaun kommune de siste årene, og kjente så vel som antatte behov 
har vært i endring.

• Saken blir bedre belyst – mer helhetlige vurderinger.

 Mer tid. For å sikre at vedtatte arealplaner lar seg realisere, bør en ha tid til å 
utarbeide en tydelig og klar plan for gjennomføring av rekkefølgekrav, både ansvars- 
og kostnadsmessig.

 Unngår tiltak som vil være i strid med gjeldende regulering / bestemmelser.
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ALTERNATIVE LØSNINGER – FULL OMREGULERING

 Unngår «uthuling» av reguleringsplan som ved dispensasjoner -planbestemmelsene 
kan miste mye av sin verdi som et effektivt redskap når det gjelder å styre 
arealbruken i et område.

• Utbygger har behov for forutsigbarhet med hensyn til alle kostnader som vil påløpe, 
for å kunne vurdere om prosjektet er økonomisk realiserbart og for å kunne 
forberede inndekning av kostnadene gjennom avtaler om salg eller utleie. 

     Full omregulering kan bidra til at saken blir bedre belyst, og en kan på et tidlig   

     stadium legge forutsetningene for en balansert og rimelig utbyggingsavtale.
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ALTERNATIVE LØSNINGER – FULL OMREGULERING

Ulemper:

 Utfordrende å etablere en plan som både er praktisk og økonomisk realiserbar innen rimelig tid. 

 Svært tyngende rekkefølgekrav i reguleringsbestemmelsene/ for detaljert, kan gjøre 
gjennomføring mer krevende, og likevel medføre dispensasjoner. F.eks. Haakon VIIs gate.

 Tid.
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ALTERNATIVE LØSNINGER - DELOMRÅDER
• Krevende å håndtere hele KIF-området under ett.

• Naturlig å se på muligheten for å «bryte ned», og operere med delområder når det igjen 
skal forsøkes å stimulere til vekst og utvikling, på en måte som er egnet for Skaun 
kommune.

Fordeler:

• Gir mulighet for bedre helhetsvurdering og styring enn dispensasjoner, siden 
kommunen løpende kan prioritere hvor og hvordan infrastrukturen skal bygges. Gir 
mer helhet innenfor området enn enkeltprosjekter ville ha fått til. 

• Gir forutsigbarhet for utbyggere og grunneiere, som på den måten vet hva de skal bidra 
med tidlig i prosjektene, og kan minske muligheten for «gratispassasjerer».
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ALTERNATIVE LØSNINGER - DELOMRÅDER
Diskusjonstemaer:

Samarbeidsavtaler: grunneiere kan inngå ulike former for samarbeid seg i mellom. 

Har grunneierne / utbyggerne ønsker eller tanker om å samarbeide på egen hånd?

• Rent avtalerettslig samarbeid - utvikle eiendommene sine individuelt, men samarbeider for å løse felles 
utfordringer, f.eks. opparbeidelse av infrastruktur eller utarbeidelse av reguleringsplan.

• Økonomisk samarbeid – etablerer felles selskap, og saminvesterer i selskapet. Grunneierstyrt infrastrukturfond.

• Utbygging gjennom delområder med ett infrastrukturfond pr område?

Utfordringer:

• Både ambisjoner og stadiet i prosessene er ulike. Kan ofte ligge flere år fra hverandre i tid.

• Mer vanskelig for en privat utbygger å utføre nødvendig grunnerverv for å få gjennomført eksterne 
infrastrukturtiltak. 
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PARALLELLE LØSNINGER FOR Å STIMULERE TIL ØKT 
UTBYGGING

Mva –kompensasjonsordning

• Anleggsbidragsmodellen 

• Justeringsmodellen

Andre løsninger
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