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Utbyggingsavtale Solbakken - offentlig ettersyn 
 
Saksopplysninger: 
I forbindelse med utarbeidelse av ny reguleringsplan for utbygging av Solbakken er det 
utarbeidet et forslag til utbyggingsavtale. Avtalen omfatter de områdene som ligger innenfor 
reguleringsplanen 202002 Solbakken og gjelder i hovedsak følgende: 
 

· Vann- og avløp internt i utbyggingsområdet inkl tilknytting til offentlig vann- og 
avløpsnett utenfor planområdet. 

· Etablering av veg, fortau, turveg samt belysning internt i planområdet i henhold til 
vedtatt reguleringsplan.  

· Opparbeidelse av fellesområder, overtas ikke av kommunen, men skal driftes av 
borettslag/sameie som opprettes i planområdet.  

 
I henhold til avtalen skal Nordbohus Kongsvinger AS bekoste opparbeidelsen av all 
infrastruktur og Kongsvinger kommune og Givas skal overta det som i henhold til avtalen blir 
offentlig infrastruktur ved ferdig opparbeidelse.  
 
Avtalepartner: Nordbohus Kongsvinger AS, Givas og Kongsvinger kommune. 
 
Avtaleforslaget er i tråd med forutsetninger gitt i kommunestyrets forutsigbarhetsvedtak om 
utbyggingsavtaler av 14.12.2017. Utbygger har valgt å ikke benyttes seg av 
anleggsbidragsmodellen slik at dette er en ordinær utbyggingsavtale uten oppfølging fra 
kommunen som anleggsbidragmodellen legger opp til. 
 
Vurdering: 
I henhold til utbyggingsavtalen vil Nordbohus Kongsvinger AS stå som byggherre og 
tiltakshaver ved opparbeidelse av den infrastruktur som Kongsvinger kommune og Givas 
skal overta.  
 
Reguleringsplanen ble godkjent av kommunestyret 10.11.2021.  
 
Nordbohus Kongsvinger AS har i forbindelse med reguleringsplanarbeidet prosjektert veg, 
vann- og avløpsnett som danner grunnlaget for reguleringsplanen og utbyggingsavtalen.  
 
Forslaget legges ut til offentlig ettersyn med hjemmel i Plan- og bygningsloven §17-4. 
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VEDTAK 
Forslag til utbyggingsavtale er i tråd med de forutsetninger som ligger til grunn 
kommunestyrets forutsigbarhetsvedtak om utbyggingsavtaler av 14.12.2017. 
 
Forslag til utbyggingsavtale Solbakken legges ut til offentlig ettersyn med hjemmel i Plan- og 
bygningsloven §17-4. 
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