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Offentlig høring - utbyggingsavtale Holt 
 
Saksopplysninger: 
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 av 08.02.2018 vedrørende «Utbyggingsavtaler med private utbyggere – bruk av 

anleggsbidragsmodell og justeringsregler etter merverdiavgiftsloven».  

 

Denne utbyggingsavtalen er i tråd med disse vedtakene og avklarer ansvar for gjennomføring av «Detaljreguleringsplan – Boliger 

Holt». 

 

Arealplan ID: 3401_201904 

Saksnr: 19/3323 

Vedtaks dato: 27.09.22 

Plankart og bestemmelser: Vedlegg 1 

 

Utbyggingsavtalen har til formål å sikre oppfyllelse av offentlig infrastruktur, samt kvartalslekeplass og overvannshåndtering som 

beskrevet i planen.  

 

Parter 

• KOBBL Utvikling AS,  

• Kongsvinger kommune (KK) 

• Glåmdal interkommunale vann- og avløpsselskap AS (GIVAS) 

 

Gjennomføringsavtale 

Modellen som er valgt er en Anleggsbidragsmodell med kommunen som byggherre. Dette gjelder for all infrastruktur som blir 

offentlige etter utbyggingen. 
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Infrastruktur KK og GIVAS ikke skal overta i ettertid, men som også omfattes av denne avtalen, gjennomføres ikke etter 

anleggsbidragsmodellen. Det gjelder kvartalslekeplass og overvannshåndtering samt vann- og avløpsledninger som er definert som 

private i utbyggingsavtalen.  
 
 
 
 
Vurdering: 
Utbyggingsavtalen er opparbeidet parallelt med ferdigstillelse av reguleringsplanen og er diskutert i egne prosjektmøter med 

representanter fra alle parter tilstede. Det har vært en grundig og konstruktiv prosess.  

 

Anleggsbidragsmodellen tilrettelegger for at KK skal være byggherre, men at selve utbyggingen og oppfølgingen gjennomføres av 

Utbygger. Det gir bedre flyt i prosjektet, byggearbeider kan lettere koordineres med annen utbygging og kommunens 

momskompensasjon utnyttes for den infrastrukturen KK og GIVAS skal overta. Gjennom anleggsbidragsmodellen har kommunen 

også sikkerhet i å skulle godkjenne planene og stiller krav til utførelse og kvalitet.  
 
 
VEDTAK 
Forslag til utbyggingsavtale er i tråd med de forutsetninger som ligger til grunn 

kommunestyrets forutsigbarhetsvedtak om utbyggingsavtaler av 14.12.2017, samt vedtak i sak 009/18 av 08.02.2018 vedrørende 

«Utbyggingsavtaler med private utbyggere – bruk av anleggsbidragsmodell og justeringsregler etter merverdiavgiftsloven».  

 

Forslag til utbyggingsavtale for boliger Holt legges ut til offentlig ettersyn med hjemmel i Plan- og bygningsloven §17-4. 
 
 
 
 
Med hilsen 
 
 
Andreas Fuglum 
Fagleder kommunalteknikk 
Tlf. direkte 48 24 85 35 
 
 
Vedlegg: 
Utbyggingsavtale - Holt - høringsutkast 
Vedlegg 2 - Planbestemmelser rev vedtak KN 11.11.2022 
Vedlegg 1 - Reguleringsplan 
Vedleggg 3 - Vann- og avløpsnett 
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