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Utbyggingsavtale for boliger på Holt 
 
 

1 Parter 
 Kobbl Utvikling AS, org.nr. 927 034 999, heretter kalt Utbygger 
 Kongsvinger kommune, org.nr. 974 576 007, heretter kalt KK 
 GIVAS IKS, org.nr. 989 016 245, heretter kalt GIVAS 

 

2 Grunnlag  
Utbyggingsavtaler i Kongsvinger kommune har sitt grunnlag i «Forutsigbarhetsvedtak – 
utbyggingsavtale», vedtatt 14.12.2017 av kommunestyret i sak 139/17, samt vedtak i sak 009/18 
vedtatt 08.02.2018 vedrørende «Utbyggingsavtaler med private utbyggere – bruk av 
anleggsbidragsmodell og justeringsregler etter merverdiavgiftsloven».  
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Denne utbyggingsavtalen er i tråd med vedtaket og avklarer ansvar for gjennomføring av:  
 
«Detaljreguleringsplan – Boliger Holt» 
Arealplan ID: 3401_201904 
Saksnr: [2019/3323] 
Vedtaks dato: [11.11.2022] 
heretter kalt Reguleringsplanen.  
 
Reguleringsplanen med plankart er vedlagt denne avtalen, heretter kalt Avtalen, som Vedlegg 1 og 
reguleringsbestemmelsene som Vedlegg 2. Utbygger har tidligere inngått en avtale med KK om kjøp av 
tomtearealer i reguleringsområdet.  

3 Formål 
Denne avtalen har til formål å sikre oppfyllelse av reguleringsbestemmelsene i Reguleringsplanen som 
nevnt under punkt 4.1.  
 

4 Oppfyllelse av rekkefølgebestemmelsene 
4.1 Rekkefølgebestemmelsene 
Avtalen har til formål å sikre oppfyllelse av deler av følgende rekkefølgebestemmelser i 
Reguleringsplanen (heretter samlet benevnt Rekkefølgebestemmelsene): 
 
Reguleringsbestemmelser punkt 7.4: 
 
 7.4 Før bebyggelse tas i bruk 

Før midlertidig brukstillatelse eller ferdigattest til tiltak kan gis skal: 
1. Uteoppholdsarealer inkludert belysning for delfeltet være ferdig opparbeidet iht. godkjent 

utomhusplan. Dersom brukstillatelse blir gitt i vinterhalvåret skal uteoppholdsareal være 
ferdig opparbeidet og ferdigstilt i løpet av påfølgende sommerhalvår. 

2. Anlegg for VA og overvannshåndtering for delfeltet være ferdig opparbeidet iht. godkjente 
planer. 

3. Samferdselsanlegg for delfeltet være ferdig opparbeidet iht. godkjente planer. 
 
Reguleringsbestemmelser punkt 7.5: 

 
7.5 Krav til opparbeidelse av offentlig infrastruktur 
1. Før det kan gis midlertidig brukstillatelse til mer enn 70 boenheter i planområdet skal 
følgende være opparbeidet: 

 Utvidelse av Tajevegen og opparbeidelse av fortau langs Tajevegen (o_SV1 og 
o_SF1-4 med nødvendige deler av o_SVG3) inkludert nytt veglys. 

 
2. Før det kan gis igangsettingstillatelse til tiltak i felt BKS1-4 skal følgende være opparbeidet 
eller sikret opparbeidet: 

 Eidskogvegen og parkering ved Holthallen (o_SV2 med nødvendige deler av 
o_SVG1-2, o_SPA og o_SGS3) inkludert nytt veglys. 

 
3. Før det kan gis midlertidig brukstillatelse og/eller ferdigattest for tiltak i felt BKS5 skal 
følgende være opparbeidet eller sikret opparbeidet: 

 Kvartalslekeplass 
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Rekkefølgebestemmelsene i reguleringsbestemmelsene punkt 7.4 nr. 2 og 3 og 7.5 nr. 1 og 2 gjelder 
opparbeidelse av offentlig infrastruktur som skal overtas av enten KK eller GIVAS (OI-tiltakene). 
 
 Opparbeidelse av OI-tiltakene skal gjennomføres ved bruk av anleggsbidragsmodellen, som innebærer 
at KK skal stå som byggherre/tiltakshaver, mens Utbygger skal forestå gjennomføringen. 
Anleggsbidragsmodellen er valgt på bakgrunn av et ønske om bedre flyt i prosjektet ved at 
byggearbeider lettere kan koordineres med annen utbygging og utnytte kommunens muligheter for 
merverdiavgiftskompensasjon. OI-tiltakene skal gjennomføres i henhold til Avtalens punkt 4.2. 
 
Rekkefølgebestemmelsen i punkt 7.5 nr. 3 gjelder opparbeidelse av kvartalslekeplass (Park-tiltaket). 
Kvartalslekeplassen skal ikke overtas av KK eller GIVAS og Park-tiltaket skal derfor ikke gjennomføres 
etter anleggsbidragsmodellen, det samme gjelder privat vann- og avløpsnett. Park-tiltaket skal 
gjennomføres i henhold til Avtalens punkt 4.3.  
 

4.2 Oppfyllelse av OI-tiltakene  
4.2.1 Beskrivelse av OI-tiltakene 
OI-tiltakene skal oppfylles ved at følgende samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur som skal overtas 
av det offentlige opparbeides: 
 

 Tajevegen (o_SV1)  
 Eidskogvegen (o_SV2)  
 Annen veggrunn/grønt areal (o_SVG 1-3) 
 Gang- og sykkelvei (o_SGS 1-3)  
 Fortau (o_SF1-4)  
 Parkeringsplass ved Holt-hallen (o_SPA)  
 Fordrøyningsanlegg (o_GF 1-2) 
 Vann- og avløpsanlegg som vist på Vedlegg 3.  

OI-tiltakene knytter seg til ulike delfelt i Reguleringsplanen (i parantes over), som er markert i og 
fremgår av plankartet i Vedlegg 1. De nærmere kravene til utformingen av OI-tiltakene fremgår av 
reguleringsbestemmelsene i Reguleringsplanen og avklares dessuten i detaljplanene som KK skal 
godkjenne i forbindelse med igangsettingstillatelse, jf. punkt 2.1 og 7.3 i reguleringsbestemmelsene. 
 
4.2.2 KKs plikter 
KK skal stå som byggherre/tiltakshaver for opparbeidelsen av OI-tiltakene, som angitt i punkt 4.2.1. 
 
KK skal inngå avtaler med, og selv være avtalepart, i avtaler med entreprenører og andre leverandører 
(Kontraktsmotpartene) forbundet med oppfyllelsen av OI-tiltakene, og disse skal fakturere KK direkte. 
Fakturaene skal bokføres i KK sine regnskaper og betales av KK ved belastning av den bankkonto som 
Utbygger skal betale kontantbidraget til etter at Utbygger har foretatt kontroll og attestasjon av 
fakturaene.  
 
KK skal løpende betale alle fakturaer og regninger som gjelder prosjektering og opparbeidelse av OI-
tiltakene innen forfall. Forsinket betaling som ikke skyldes Utbygger, er KKs ansvar og risiko.  
 
KK skal engasjere en representant som Utbygger utpeker, som sin representant til å forestå 
gjennomføringen av OI-tiltakene fra og med prosjekteringen starter og frem til OI-tiltakene er 
ferdigstilt.  
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4.2.3 Utbyggers plikter 
Utbygger skal bistå KK med gjennomføringen av OI-tiltakene, fra prosjekteringsstadiet til tiltakene er 
ferdigstilt, og bære kostnadene til OI-tiltakene gjennom innbetaling av anleggsbidrag. Utbygger skal 
sørge for at det blir inngått nødvendige avtaler med, og følge opp, Kontraktsmotpartene på vegne av 
KK i forbindelse med prosjektering og utbygging av OI-tiltakene.  
 
Utbygger skal løpende overføre delbeløp til KK i henhold til fakturaene KK mottar fra 
kontraktsmotparter, jf. punkt 4.2.2 annet avsnitt, likevel fratrukket merverdiavgift som følge av 
kommunens adgang til refusjon/kompensasjon av merverdiavgift. Betalingen skal skje til en konto 
tilhørende KK, som er opprettet særskilt for det aktuelle prosjektets navn og som er øremerket for 
tilskudd til utbygging av OI-tiltakene. Betalingen for det enkelte delbeløp har forfall senest 5 dager før 
forfallsdato for fakturaer fra Kontraktsmotpartene.  
 
4.2.4 Forholdet til reglene om offentlige anskaffelser 
Partene er enige om at anbudsprosessen for OI-tiltakene skal følge reglene om offentlige anskaffelser. 
Utbygger skal besørge utarbeidelse av konkurransegrunnlag, administrere anbudsprosessen, evaluere 
anbudene og forhandle frem avtalen(e) med entreprenører mv.  
 
Utbygger har ansvaret for at anbudsprosessen gjennomføres i tråd med gjeldende anskaffelsesregler 
og skal holde KK skadesløs for eventuelle økonomiske tap KK lider, samt dekke øvrige kostnader KK 
måtte pådra seg basert på krav fra tredjeparter som følge av at anbudsprosesser ikke måtte være 
gjennomført i tråd med gjeldende anskaffelsesregler. 
 

4.3 Oppfyllelse av Park-tiltaket 
4.3.1 Beskrivelse av Park-tiltaket 
Park-tiltaket skal oppfylles enten ved at Utbygger oppgraderer/fornyer Rastaparken i samarbeid med 
Rasta Vel eller opparbeider en kvartalslekeplass ved siden av Holt-hallen i felt o_GF1.  
 
Dersom Park-tiltaket oppfylles ved at Utbygger opparbeider en kvartalslekeplass ved Holt-hallen, skal 
opparbeidelsen skje i tråd med utformingskravene i punkt 4.1.1 i Reguleringsplanens 
reguleringsbestemmelser. 
 
4.3.2 Utbyggers plikter 
Utbygger skal besørge og bekoste oppgraderingen eller opparbeidelsen av Park-tiltaket.  
 

4.4 Særlig om erverv av grunn og rettigheter 
Utbygger skal besørge erverv av grunnareal og/eller rettigheter fra tredjepersoner nødvendig for å 
oppfylle OI-tiltakene og Kvartalslekeplassen.  
 
Dersom ikke Utbygger oppnår frivillige avtaler om nødvendig grunn/rettigheter med de aktuelle 
tredjepersonene, skal KK forestå erverv av slike rettigheter ved ekspropriasjon etter plan- og 
bygningsloven. 
 
Grunn og rettigheter som Utbygger erverver etter avtale med de aktuelle tredjepersonene, og som 
skal tjene som offentlige anlegg etter utbygging, skal overdras til KK/GIVAS. Utbygger skal bære 
kostnadene i forbindelse med overdragelse av slike kostnader, herunder oppmålingskostnader.  
 
Som del av denne avtalen, avstår KK de nødvendige rettigheter for Utbygger til å oppfylle 
Rekkefølgebestemmelsene og opparbeide tiltakene omfattet av denne Avtalen.  
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4.5 Sikkerhet 
Som sikkerhet for gjennomføring av opparbeidelse av OI-tiltakene skal Utbygger stille en garanti 
overfor KK. Garantien skal være utstedt før OI-tiltakene igangsettes og skal gjelde i inntil 5 år etter at 
igangsettingstillatelse for OI-tiltakene blir gitt. Hvis de ulike delfeltene i Reguleringsplanen og OI-
tiltakene bygges ut i etapper kan Utbygger utstede garantier for den enkelte etappe. 
 
Garantien skal tilsvare 60% av estimert kostnad for OI-tiltakene.. Dersom delfeltene og OI-tiltakene 
bygges ut i etapper, skal garantien tilsvare 60 % av estimert kostnad for den enkelte etappe som 
påbegynnes. 
 
Dersom OI-tiltakene igangsettes, men ikke fullføres i samsvar med denne avtale og innen to år etter 
arbeidene er igangsatt, kan KK fullføre opparbeidelsen av OI-tiltakene for Utbyggers regning og 
benytte seg av garantien etter at skriftlig varsel er gitt Utbygger og krav er sendt til garantisten. 
Beløpet skal utbetales straks, uten hensyn til innsigelser, ved første skriftlige påkrav.  
 
Garantien skal nedjusteres i takt med overtakelsen av OI-tiltakene. KK skal frasi seg alle rettigheter 
under garantiene straks OI-tiltakene er overtatt. 
 
KK er kjent med at Utbygger ser på mulighetene for å etablere enkeltstående prosjektselskaper for de 
ulike delfeltene i Reguleringsplanen, og aksepterer at garantiene stilles av prosjektselskapene eller 
prosjektselskapenes morselskap.   
 

4.6 Overtakelse av OI-tiltakene  
Oversikt over hva som skal overtas av KK og hva som skal overtas av GIVAS, med henvisning til punkt i 
utbyggingsavtalen som beskriver infrastrukturen (punkt 4.2). 
 
KK skal fortrinnsvis overta veiarealene nevnt over etter veierklæring og som er regulert som offentlig.  
 
Givas tar over det som er vist i vedlegg 3 som offentlig vann- og avløpsledninger. Kongsvinger 
kommune tar over fordrøyningsmagasin som etableres på o_SPA. Etableres det sandfang i tilknytning  
av offentlige vegarealer med tilkobling til offentlig ledningsnett, tas dette over av Kongvinger 
kommune som veieier.  
 
Givas stiller krav til opparbeidelse av anlegget i forbindelse med utarbeidelse av anbudsdokumenter i 
forbindelse med anskaffelsen av etablering av offfentlig vann- og avløpsinfrastruktur.  
 
Givas tar ikke over tilbakeslagsventil brannvann.  
 
Det må utarbeides egen avtale om drift av privat fellesledning med Tajestien 5 og 7 som blir felles 
ansvar f_BBB1.  

5 Overdragelse av rettigheter 
Ved helt eller delvis salg av eiendommene, utbyggingsrettighetene eller andre selskapsmessige 
omstrukturereringer i Utbygger, plikter Utbygger å sikre overført alle plikter i henhold til Avtalen, 
herunder sikre tilsvarende forpliktelse for rettsetterfølgerne ved eventuelt videresalg. Utbygger har 
dermed rett til å transportere sine rettigheter og forpliktelser etter Avtalen til prosjektselskaper for de 
ulike delfeltene i Reguleringsplanen. Dette gjelder også forpliktelsen til å stille garanti i punkt 4.5.  
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Utbygger skal også sørge for at det tinglyses nødvendige erklæringer på de enkelte eiendommer som 
sikrer kommunen, anleggseiere eller andre retten til nødvendig adkomst og rett til å utføre fremtidig 
vedlikehold av lednings- og kabelanlegg, trafo eller andre anlegg som ikke er grunneier sitt ansvar.  
 

6 Tvistebestemmelser 
Tvister skal gå for de ordinære domstoler med mindre annet avtales i tilknytning til en evt. konkret 
tvist.  
 
 
Signatur 

 
Dato,    Dato,    Dato, 
 
………………………………  …………………………  ……………………………… 
For Kobbl Utvikling AS  For Kongsvinger kommune For GIVAS 
 
 
 
Vedlegg: 

1. Reguleringsplan med plankart 
2. Reguleringsbestemmelser 
3. Oversiktkart Vann- og avløpsledninger 

 
 


