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SAKEN GJELDER: 
VURDERING AV UTBYGGINGSAVTALER I TILKNYTNING TIL OMRÅDEPLAN 
BØRSA  
 
RÅDMANNENS INNSTILLING: 

1. Rådmannen gis mandat til å igangsette forhandlinger om utbyggingsavtaler med utbyggere 
og grunneiere i tilknytning til planområde Børsa. 
 

2. Fremforhandlede forslag til konkrete utbyggingsavtaler skal legges frem for 
kommunestyret for godkjenning. Ordføreren gis mandat til å signere godkjente avtaler.  

 
 
 
SAKSDOKUMENTER: 
 
SAKSFRAMLEGG: 
Bakgrunn: 
For å sikre at utbyggingsprosjekter har tilstrekkelig infrastruktur til det konkrete tiltaket og at 
samfunnet rundt kan fungere på en god måte, kan utbygging kun skje der vei, vann og avløp er 
opparbeidet. Områdeplan Børsa, som ble stadfestet av Kommunal- og 
moderniseringsdepartementet i februar 2016, stiller konkrete rekkefølgekrav om slik felles 
infrastruktur som må etableres før det kan skje noen utbygging i planområdet. Etableringen av 
denne infrastrukturen krever store investeringer som verken Skaun kommune eller grunneierne/ 
utbyggerne har klart å finansiere frem til nå.  
 
Rådmannen ble i kommunestyremøtet 26. oktober 2017 gitt mandat til å fortsette arbeidet med å 
etablere et infrastrukturfond for å finansiere fondstiltakene tilknyttet områdeplan Børsa. 
Skaun kommune jobber opp mot Trøndelag fylkeskommune for å oppnå et samarbeid, regional 
prioritet og finansiering av de fylkeskommunale vegtiltakene som følger av områdeplanen. 
Foreløpig er ikke mulighetene for et samarbeid endelig avklart, og de viktigste forutsetningene for 
etableringen av et infrastrukturfondet er derfor ikke tilstede i henhold til KS’ vedtak av 26.10.2017.  
 
Skaun kommune har mottatt flere henvendelser fra utbyggere som er ivrig etter å komme i gang 
med utbygging før infrastrukturtiltakene er etablert, og før det foreligger en løsning på 
infrastrukturutfordringene. Nylig har også en aktør fremsatt en søknad om dispensasjon fra 
rekkefølgekravene i plan fordi de ønsker å komme i gang med utbygging snarest. 
 
Vurdering: 
Skaun kommune bør nå vurdere om det kan være forsvarlig og hensiktsmessig å tillate noen 
mindre utbygginger ved dispensasjon før de rekkefølgebestemte tiltak i planområdet er etablert. 
Dette også før det er avklart om og hvordan infrastrukturutfordringene generelt skal løses.  
 
Utbyggingsavtaler kan være et godt virkemiddel for å få gjennomført plan på lengre sikt. Formålet 
med utbyggingsavtaler på nåværende tidspunkt, vil være å tilrettelegge for senere oppfyllelse av de 
rekkefølgebestemte tiltak som er nødvendig for at området skal bli byggeklart. 
Utbyggingsavtaler går ofte ut på at en utbygger skal besørge eller helt/ delvis bekoste tiltak som er 
nødvendige for gjennomføringen av planvedtak. Det er krav i plan- og bygningsloven § 17-3 at 
slike tiltak må stå i rimelig forhold til utbyggingens art og omfang og kommunens bidrag til 



gjennomføringen av planen og forpliktelser etter avtalen. Kostnadene som belastes utbygger eller 
grunneier til tiltaket, må stå i forhold til den belastning den aktuelle utbygging påfører kommunen. 
Det er således krav til saklig sammenheng og forholdsmessighet. 
 
En utbyggingsavtale hvor en utbygger forplikter seg til å bidra med et økonomisk tilskudd til 
prosjektering/ gjennomføring av fondstiltak, vil åpne mulighetene for dispensasjon da enighet om 
finansieringsbidrag anses å tilrettelegge for senere oppfyllelse av rekkefølgekravene. Det vil være 
naturlig at kommunen også forplikter seg til å gjennomføre tiltak som tilrettelegger for etablering 
av infrastrukturen. Kommunens bidrag kan for eksempel være forskuttering av kostnader til 
detaljprosjektering av enkelte fondstiltak. 
 
Det er nå ønskelig med et mandat fra kommunestyret for å igangsette forhandlinger om konkrete 
utbyggingsavtaler med utbyggere/ grunneiere - før de generelle infrastrukturutfordringene er løst. 
Kommunen kan på denne måten tilrettelegge for noe utbygging på nåværende tidspunkt så fremt 
dispensasjon kan anses å være forsvarlig. Man hindrer da total byggestopp mens det arbeides 
videre med å etablere et infrastrukturfond for å løse utfordringene. 
 
Merk at dispensasjonsvurdering utføres på selvstendig grunnlag ut fra en samlet vurdering av plan- 
og bygningsmyndigheten i egen behandling. 
 
Fremforhandlede utbyggingsavtaler vil legges frem for Kommunestyret for godkjenning. 
Kommunen må under forhandlingene vurdere, og under kommunestyrebehandlingen ta stilling til, 
hvilke praktiske, juridiske og økonomiske konsekvenser den enkelte utbyggingsavtale vil få for 
Skaun kommune, og om det er ønskelig å inngå de enkelte avtalene.  
 
ØKONOMISK VURDERING: 

 Forhandlinger og inngåelse av utbyggingsavtaler medfører ingen kostnader for Skaun kommune da det er utbygger 
selv som må betale kostnader til offentliggjøring av slike avtaler i henhold til de prosessuelle reglene om 
utbyggingsavtaler jf. Skaun kommunens årlige gebyrregulativ.  

 
 
 
 


