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1 Innledning 

1.1 Presentasjon av oppgaven 

Avtaler mellom utbyggere og kommuner, sistnevnte i rollen som forvaltningsmyndighet, 

har de siste årene fått øket utbredelse. Tidligere var det i stor grad opp til kommunene selv 

og utbygger å bli enig om innhold. Dette resulterte i at kommunen, som den sterke 

avtalepart, i noen påla plikter som utbygger opplevde som uforholdsmessig tyngende. En 

avklaring på hvor grensen gikk for hva utbygger måtte betale kontra hva som måtte gå ut 

av kommunekassen for å bygge lovpålagte tilbud som skoler, barnehager, veier etc. var 

derfor nødvendig.  

 

Spesielt gikk debatten rundt adgangen til å kreve at utbygger skulle bekoste sosial 

infrastruktur i form av barnehager og skoler. I kommuner hvor høyresiden i politikken 

hadde flertallet var det oftere enklere å få godkjent byggeprosjekter med minimalt vedheng 

av tyngende vilkår i forbindelse med utbyggingen. I andre kommuner, hvor den politiske 

vinden var mer venstrevridd, eller utbyggingspresset veldig stort, opplevde utbyggere ofte 

at en stor del av overskuddet ble spist opp av pliktige bidrag til veier, sykkelstier og andre 

infrastrukturtiltak. Dette ble illustrert blant annet i en studie publisert 03.05.2002 

”PBL2000 – Utbyggingsavtaler Praksis og utfordringer” som ble initiert av seks store 

utbyggere, og som Planlovutvalget1 bevilget penger til. Her ble representanter for 

utbyggere intervjuet og frustrasjonen blant utbyggerne gikk i stor grad på at kravene fra 

kommunen stadig øket i omfang. Det ble imidlertid understreket at utbyggingsavtaler 

kunne være et bra redskap for å oppnå en ryddig og supplerende prosess.2  

                                                
1 Planlovutvalget (NOU 2003:14) 
2  Rolf H. Jensen mfl, PBL2000 – Utbyggingsavtaler Praksis og utfordringer s. 25-26 
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Kommunal- og regionaldepartementet gav i 2002 ut et rundskriv som avklarte noen av de 

juridiske problemstillingene som oppstod.3 Dette var imidlertid ikke nok, og 1. juli 2006 

kom det inn et eget kapittel i plan- og bygningsloven plbl. (1985) kap. XI-A (plbl. (2008) 

kap. 17) hvor slike avtaler reguleres nærmere. 

 

1.2 Problemstillingen 

Området som reglene om utbyggingsavtaler anvendes på, er ofte preget av 

løsningsorienterte utbyggere som nok vil strekke seg langt for å imøtekomme kommunens 

krav. Problemstillingen underbygges av en rapport utarbeidet av Asplan Viak AS på 

oppdrag fra Kommunal- og regionaldepartementet, hvor praksisen rundt utbyggingsavtaler 

undersøkes.4 

Omvendt, vil det nok finnes kommuner som er villig til å gå langt i å tilrettelegge for økt 

bosetting og næringsvekst, ofte på bekostning av andre interesser som kommunen er satt til 

å forvalte. 

  

Selv om det i plbl. (1985) kap. XI-A (plbl. (2008) kap. 17) er regler for saksbehandling 

forut for kontrahering, samt positivrettslige skranker for hva en utbyggingsavtale kan 

inneholde, kan det være vanskelig å vite hvor grensen mot ugyldighet går.  

 

Avhandlingen vil følgelig prøve å belyse hvilke prosessuelle og materielle skranker som 

oppstilles i forbindelse med inngåelse og gjennomføring av utbyggingsavtaler. 

                                                
3 Rundskriv Kommunal- og Regionaldepartementet H-5/02. 
4 Kommunal- og Regionaldepartementet 2009-12-23: "Undersøkelse om, og evaluering av lov, forskrift og veiledning om 

utbyggingsavtaler". Se blant annet sammendraget siste avsnitt side V 
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1.3 Rettskilder og rettskildebruk 

Den sentrale rettskilden er Plan- og bygningsloven (1985) kapittel XI-A (plbl. (2008) kap. 

17) som regulerer innholdet i en utbyggingsavtale, samt gir regler om saksbehandling og 

offentlighet.  

 

Bestemmelsene i den nye plan- og bygningsloven (LOV 2008-06-27 nr 71: Lov om 

planlegging og byggesaksbehandling) som ikke er satt i kraft, er satt i parentes slik: (plbl. 

(2008) §/kap. X). I skrivende stund er bare plandelen av loven satt i kraft. Den resterende 

del av loven skal etter planen tre i kraft 01.07.2010. Plbl. (1985) vil da i sin helhet være 

opphevet.  

Det betyr at forskrift 2006.04.20 nr 0453: (KRD) ”Forskrift om forbud mot vilkår om sosial 

infrastruktur i utbyggingsavtaler” videreføres i FOR-2010-03-26-488: (KRD) ” Forskrift 

om byggesak (byggesaksforskriften)” §18-1. Her er det dessuten en ny bestemmelse, §18-

2, om unntak fra krav til saksbehandling og offentlighet. Sistnevnte er ikke gjeldende rett i 

skrivende stund. 

 

 

Det foreligger i skrivende stund ingen høyesterettsavgjørelser som kan hjelpe å avklare 

uklarheter i bestemmelsene. Forarbeider, primært Ot.prp. nr. 22 (2004-2005) om lov om 

endringer i plan- og bygningsloven, Innst. O. Nr. 73 (2004-2005) og debatten i Odelstinget 

da lovendringen ble vedtatt, er derfor også viktig for å kunne forstå ordlyden i plbl. (1985) 

kap. XI-A (plbl. (2008) kap. 17). Nevnte forarbeider trekker inn to andre hovedkilder, 

Planlovutvalget (NOU 2003:14) og Bygningslovutvalget (NOU 2003:24). (Det henvises til 

disse der det er nødvendig.) 

Forvaltningsloven er en viktig rettskilde for å kunne bestemme utbyggingsavtalers rettslige 

plassering, samt for å supplere plbl. kap. XI-A jf. plbl. §15.  

Det at utbyggingsavtaler delvis kan sees på som offentligrettslige og privatrettslige, gjør at 

avtalerettslige prinsipper, lovfestede og ulovfestede, også kan komme til anvendelse. Det 

spesifiseres nærmere på de steder i avhandlingen hvor dette er aktuelt. 
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Et stort antall utbyggingsavtaler er lest og analysert og danner bakgrunnen for enkelte av 

problemstillingene som reises. Noen av disse utbyggingsavtalene er vedlagt (vedlegg 1-4). 

Vedlagte avtaler blir til en viss grad brukt i avhandlingen for å illustrere poenger og 

problemstillinger, og er i tillegg ment å hjelpe leseren å danne en bakgrunn for drøftelsene. 

1.4 Avgrensninger 

Avhandlingen behandler utbyggingsavtaler slik de er definert i Plan- og bygningsloven 

(1985) §64 (plbl. (2008) §17-1): ”Med utbyggingsavtale menes en avtale mellom 

kommunen og grunneier eller utbygger om utbygging av et område, som har sitt grunnlag i 

kommunens planmyndighet etter denne lov, og som gjelder gjennomføring av kommunal 

arealplan.” 

 

Dette utelukker en del avtaletyper, som ikke vil bli nærmere behandlet. Blant annet rene 

OPS-avtaler (Offentlig-Privat-Samarbeid). Det vil være mulig å inngå en kombinert OPS-

avtale og utbyggingsavtale. Hvis den da passer inn i definisjonen til plbl. (1985) §64 (plbl. 

(2008) §17-1): ”regulerer utbygging av et område,(…) har grunnlag i kommunens 

planmyndighet og (…) gjelder gjennomføring av kommunal arealplan”, vil den imidlertid 

måtte forholde seg til reguleringene i plbl. (1985) kap. XI-A (plbl. (2008) kap. 17). Har en 

utbygger inngått en avtale om bygging og drift av en barnehage, vil dette ikke være en 

utbyggingsavtale jf. ordlyden i plbl. (1985) §64 (plbl. (2008) §17-1), men en OPS-avtale. 

Inneholder avtalen imidlertid samtidig bestemmelser om at kommunen har adgang til å 

kjøpe et antall boliger i utbyggingsområdet til markedspris, vil dette innholdsmessig kunne 

karakteriseres som en utbyggingsavtale. 

 

Rene privatrettslige avtaler om salg av fast eiendom reguleres ikke av bestemmelsene om 

utbyggingsavtaler. Det samme gjelder andre avtaler om salg eller tjenester.  

 

1.5 Videre fremstilling 

I kapittel to vil det bli redegjort for den rettslige plasseringen til utbyggingsavtaler. 

Problemstillingen om en utbyggingsavtale er å anse som et enkeltvedtak vil bli belyst, og 
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virkninger som eventuelt følger av dette. Kapittel tre er avhandlingens hoveddel. Her 

drøftes positivrettslige skranker med hensyn til inngåelse og innhold i utbyggingsavtaler. I 

kapittel fire gis en fremstilling av relevante ulovfestede skranker, kapittel fem omhandler 

virkningen av ugyldighet. I kapittel seks drøftes adgangen til å prøve utbyggingsavtaler før 

det avslutningsvis i kapittel syv blir foretatt en de lege ferenda vurdering av gjeldende 

regler knyttet til utbyggingsavtaler.  

  

2 Rettslig plassering 

2.1 Innledende avklaringer 

I et land som Norge, hvor den liberale rettsstats idealer står sterkt, er vi vant til omfattende 

offentligrettslige reguleringer. Hvis vi har krav på sykepenger, men de av en eller annen 

grunn uteblir, finnes det rettsregler som i et slikt tilfelle vil kunne hjelpe oss slik at vi 

mottar det vi har rett på. Det samme hvis vi har fått avslag på byggetillatelsen. Kanskje 

naboen er byggesaksbehandler, og ikke ønsker å miste utsikten sin. Nok en gang kan vi 

klage, med forvaltningsloven og plan- og bygningsloven i hånd. Sammenfattet kan vi si at 

det store innslaget av offentlig myndighetsutøvelse gjør at de offentligrettslige reglene er 

med på å sikre borgerne et solid rettsvern. Det finnes imidlertid kategorier av 

myndighetsutøvelse som har sterke privatrettslige innslag, og da blir delingen av 

rettssystemet i to fraksjoner straks mer komplisert. Nedenfor skal det belyses hvordan 

utbyggingsavtaler utfordrer den tradisjonelle tankegangen med hensyn til hva som er å anse 

offentlig rett, og om en slik avtaleform ensidig kan sees på som enten offentligrettslig, 

privatrettslig eller noe midt i mellom. 

 

2.1.1 Grenser for å forhåndsbinde forvaltningsmyndighet 

Utbygger er avhengig av et positivt vedtak for å kunne benytte en eiendom til ønsket 

byggeformål. Det at kommunen på forhånd avtaler hva vedtaket går ut på vil være en stor 
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fordel for utbygger, og kan samtidig være en forhandlingsressurs som gjør at kommunen 

kan stille tyngende vilkår. Selv om kommunen har et ansvar for å tilrettelegge for 

verdiskapning, har den også et ansvar for å sørge for en bærekraftig utvikling med tanke på 

fremtiden jf. prinsippet om bærekraftig utvikling5 og formålsbestemmelsen i plbl. (2008) 

§1-1 ” Loven skal fremme bærekraftig utvikling til beste for den enkelte, samfunnet og 

framtidige generasjoner.”
6  

Kommunens adgang til å forhåndsbinde avgjørelser er drøftet i juridisk teori.7 I saker hvor 

kommunen har skjønnsmessig kompetanse, antas det at det kan være en viss adgang til 

forhåndsbinding.8 Det som imidlertid helt klart må ligge utenfor er å forhåndsgodkjenne en 

reguleringsplan som en del av en ytelse i en utbyggingsavtale. Det er kommunestyret som 

skal endelig godkjenne en reguleringsplan, jf. plbl. (2008) §12-12 og vil helt klart være i 

strid med ordlyden samt kommunelovens §6 som fastslår at kommunestyret er kommunens 

øverste myndighet. Plbl. (1985) §64c (plbl. (2008) §17-4), siste ledd, hindrer dessuten at 

utbyggingsavtalen blir bindende før reguleringsplanen er vedtatt.  

 

I avgjørelse inntatt i Rt. 2007 s. 651 fastslår Høyesterett at kommunen ikke kan avtale en 

evigvarende forpliktelse til å opprettholde en vei som kommunal, da det vil være i strid 

med vegloven §7, tredje ledd: ”Kommunen kan gjere vedtak om at kommunal veg skal 

leggast ned.”.  

 

Førstvoterende gir i avsnitt 41 en god fremstilling av de negative sider med det å 

forhåndsbinde kommunens vedtakskompetanse: ”De betenkeligheter som knytter seg til at 

en kommune skal kunne forhåndsbinde bevilgningsmyndigheten, knytter seg for det første 

til at de faktiske forhold kan forandre seg eller det kan fremkomme nye opplysninger som 

kommunen ikke var kjent med da tilsagnet ble gitt. Etter at kommunen har inngått avtale 

om et tiltak innenfor samferdselssektoren, kan det for eksempel tenkes at 

                                                
5 Hans Chr. Bugge "Lærebok i miljøforvaltningsrett" 2006 s. 60-68 
6 Plbl. (2008) §1-1, første ledd 
7 Se blant annet Johan Greger Aulstad "Kommunale utbyggingsavtaler" 1995 Fagbokforlaget s. 309, samt Torstein Eckhoff mfl. 

"Forvaltningsrett" 8. utgave kapittel 26. 
8 Torstein Eckhoff mfl. "Forvaltningsrett" 8. utgave s. 403. 
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befolkningsutviklingen eller de krav som stilles til kommunens tjenester, medfører at 

kommunens utgifter til sosial- eller eldreomsorg eller til skole- og barnehagesektoren øker 

på en måte som man ikke kunne ha forestilt seg da avtalen ble inngått. (…) I den grad man 

aksepterer at forvaltningen skal kunne binde sin myndighetsutøvelse, vil det være vanskelig 

å få gjennomført en politisk kursendring. Dette vil representere en begrensning for 

demokratiet.” 

 

I avsnitt 42 i dommen avvises imidlertid ikke adgangen til å forhåndsbinde seg helt: ” Som 

påpekt av Høyesterett i Rt-1992-1235 på side 1240, må forvaltningen dersom det anses 

nødvendig eller ønskelig for å fremme en hjemmelslovs formål, ha adgang til i en viss 

utstrekning å binde sin fremtidige myndighetsutøvelse ved avtale. Bindingen må imidlertid 

holdes innenfor forsvarlige rammer, og hvor langt forvaltningen kan binde seg, stiller seg 

noe forskjellig på de ulike forvaltningsområder.” 

 

Dommen ble avsagt under dissens 3-2. Mindretallet anla en mindre prinsipiell tilnærming 

til saken. De mente forutsetningene i avtalen var at kommunen hadde en interesse i at veien 

var operativ, og av den grunn måtte ta vedlikeholdet. Heller ikke mindretallet ville 

imidlertid avvise at kommunen en gang i fremtiden kunne legge ned veien: ”Hvis vegen 

ikke lenger tjener sitt offentlige formål, eller hvis kommunens interesse i vegen er bortfalt, 

må kommunen således være berettiget til å nedlegge vegen som offentlig veg, med den følge 

det har for kommunens vedlikeholdsansvar.”
9
 

Mindretallets argumenter fremstår som lite treffende. Det må antas at kommunen må kunne 

gjøre innsparinger i form av å stenge kommunale veier, selv om kommunen skulle ha 

interesse i å opprettholde den og eventuelt tjene til offentlige formål, for å omprioritere 

midlene til andre og mer presserende behov. Dette fremheves også av flertallet.10 

 

                                                
9 Rt. 2007 s. 651 avsnitt 79 
10 Se Rt. 2007 s. 651 avsnitt 41 
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2.1.2 Konklusjon 

Konklusjonen er at adgangen til forhåndsbinding er meget snever.11 Med henvisning til 

dommen overfor, Rt. 2007 s. 651,  kan det tenkes at kommunen kunne forpliktet seg i en 

tidsbegrenset periode, noe førstvoterende ikke avviser, men ikke ser noen grunn til å 

behandle. Forhåndsbinding er med andre ord et element i et utbyggingsavtale som kan 

skape konflikter, mange ganger langt frem i tid. Det er derfor gode grunner til å unngå 

dette.  

 

En dom fra Eidsivating lagmannsrett, publisert 31.03.200912 (OBOS/Lørenskog kommune) 

illustrerer imidlertid at selv om kommunen ikke har forhåndsbundet sin 

beslutningsmyndighet, finnes det nyanser i så tilfelle som kan stille en kommune i ansvar. I 

denne saken hadde partene inngått en utbyggingsavtale og i årene som fulgte, hatt et tett og 

godt samarbeid. Det ble imidlertid et politisk skifte med hensyn til utbyggingspolitikken. 

Det resulterte i at den private part mot sin vilje fikk et utbyggingsområde omregulert til 

LNF-område. Utbygger fikk erstattet skjønnsmessig den negative kontraktsinteresse relatert 

til prosjektering og utarbeidelse av privat reguleringsplan. Kommunen ble ansett å være 

erstatningspliktig på objektivt grunnlag fordi den i utbyggingsavtalen, og med konkludent 

adferd, hadde skapt en ”sterkt begrunnet forventning” retten mente hadde 

erstatningsrettslig vern.13  

 

2.2 Er en utbyggingsavtale et enkeltvedtak? 

2.2.1 Innledning 

Ved å rubrisere en utbyggingsavtale som et enkeltvedtak, kan en ugyldighetsdrøftelse 

gjøres på et videre grunnlag enn i avtaleretten. Det stilles strengere krav både i 

tilblivelsesfasen og innholdsmessig i forbindelse med offentlig myndighetsutøvelse.  

 

                                                
11 Se også Rt.1992 s. 1235 
12 Rettskraftig 11.05.2009 
13 LE-2008-171371 
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De fleste forbinder nok et enkeltvedtak med avgjørelser tatt av kommune eller stat i 

forbindelse med søknader knyttet til stønader, skoleplass, byggemelding etc. Felles for de 

nevnte er at de gjennom å falle innenfor forvaltningslovens (fvl.) definisjon på enkeltvedtak 

jf. §2 litra b, får rettsvirkninger etter kapittel IV-VI i samme lov, med hensyn til 

saksforberedelse, saksbehandling, klage og omgjøring.  

 

Disse rettsvirkningene er ikke like fremtredende hvis utbyggingsavtalen skal bedømmes ut 

i fra avtalerettslige prinsipper. Utgangspunktet er da at den personlige autonomi står sterkt, 

og avtalte plikter og rettigheter skal som utgangspunkt oppfylles av partene. Det er riktig 

nok bestemmelser i avtaleloven og ulovfestede regler om bristende forutsetninger som til 

en viss grad skal avhjelpe ubalanserte avtaler, habilitetsmangler, avtaler inngått under 

press, irregulær utvikling etc. Hensynet til omsetningslivet er imidlertid det bærende 

hensyn og en vid adgang til å gå fra avtaler vil kunne være samfunnsøkonomisk 

uforsvarlig. Adgangen til at omstendigheter under avtaleinngåelsen samt etterfølgende 

hendelser kan innvirke på partenes rettigheter og plikter, er derfor betydelig snevrere enn 

på det offentligrettslige området. 

 

Hvilket regelsett som skal brukes ved en ugyldighetsvurdering av en utbyggingsavtale kan 

derfor være avgjørende for resultatet.14 Lovvalg kan avgjøre om avtalen kan kjennes 

ugyldig på bakgrunn av saksbehandlingsfeil, inhabilitet etc. jf. fvl kap IV-VI, eller om 

utbyggingsavtalen er å se på som en formuerettslig disposisjon som bedømmes etter 

avtalelovens regler jf avt. §41.  

 

2.2.2 Enkeltvedtak – definert i forvaltningsloven 

Fvl §1 fastslår at virkeområdet for loven ”gjelder den virksomhet som drives av 

forvaltningsorganer når ikke annet er bestemt i eller i medhold av lov. Som 

forvaltningsorgan regnes i denne lov et hvert organ for stat eller kommune”.  

 

                                                
14 For mer om dette se Johan Greger Aulstad "Kommunale utbyggingsavtaler" s. 54 flg. 
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Videre sier §2 litra a at et vedtak er ”en avgjørelse som treffes under utøving av offentlig 

myndighet” og videre i litra b at et enkeltvedtak er ”et vedtak som gjelder rettigheter eller 

plikter til en eller flere bestemte personer”.  

 

Lovgiver har ikke gjennom forarbeider eller i lovteksten tatt utrykkelig stilling til om plbl. 

(1985) kap. XI-A (plbl. (2008) kap. 17) om utbyggingsavtaler er unntatt fra 

forvaltningsloven jf. plbl. (1985) §15 (plbl. (2008) §9-1) eller er et enkeltvedtak. Det er 

imidlertid ikke klagerett på en utbyggingsavtale jf. plbl. (1985) §64 d (plbl. (2008) §17-5), 

noe som gjør at man ikke har krav på at overordnet forvaltningsorgan fører ordinær 

lovlighetskontroll jf. fvl §28.15 Sammenholdt med at plbl. (1985) kap. XI-A (plbl. (2008) 

kap. 17) har egne saksbehandlingsregler jf. plbl. (1985) §64 c (plbl. (2008) §17-4), som ved 

kollisjon uansett vil gå foran fvl. kap. IV (saksforberedelse ved enkeltvedtak) jf. lex-

specialis prinsippet, peker det i retning av at utbyggingsavtaler ikke er enkeltvedtak. 

 

I forarbeidene til plbl. kap. (1985) XI-A (plbl. (2008) kap. 17) nevnes fvl. §2 en del ganger. 

I forbindelse med behandling av plbl. (1985) §64 d (plbl. (2008) §17-5), la mindretallet i 

kommunalkomiteen i innstillingen til Odelstinget til grunn at en utbyggingsavtale var å 

anse som et enkeltvedtak, slik at utbyggingsavtaler måtte kunne påklages av utbygger eller 

grunneier eller tredjepart.16 Dette ble avvist av flertallet, som utelukkende diskuterte 

problemstillingen i forhold til klagerett, uten å drøfte om slike avtaler var enkeltvedtak eller 

om forvaltningsloven på andre områder kunne anvendes på utbyggingsavtaler.17 

 

En kjøpsavtale mellom en ubygger og en kommune om avhendelse av en kommunal tomt 

vil med en vanlig tolking av ordlyden falle utenfor begrepsdefinisjonen i fvl. §2. 

Beslutningen om å selge en tomt vil ikke være utøvelse av offentlig myndighet, men et 

utslag av kommunens autonomi. En slik disposisjon vil dessuten passe inn i Lov om 

avhending av fast eiendom (avhendingslova). 

                                                
15 Ot.prp nr.22 (2004-2005) s. 7, andre spalte 
16 Innst. O. Nr. 73 (2004-2005) s. 12-13 
17 ibid. s. 12 
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Når tomtekjøperen søker om byggetillatelse vil en avgjørelse fra kommunen være utøvelse 

av offentlig myndighet jf. fvl §1, samt bestemmende for rettigheter og plikter til søkeren jf. 

fvl. §2 b. Dette er med andre ord et enkeltvedtak.18 Hvis kommunen og utbygger i 

forbindelse med utbyggingen gjør en avtale om at utbygger skal bekoste adkomstvei, og 

kommunen i etterkant overtar denne, jf. plbl. (1985) §67 (plbl. (2008) §18-1), og forplikte 

seg til vedlikehold i 30 år, kan man være i grenseland.19 Det stifter rettigheter og plikter, jf. 

fvl. §2 b, for utbygger og er utøvelse av offentlig myndighet, jf. fvl. §2 a. På samme tid 

som det å slippe å koste vedlikehold har en verdi for utbygger, vil det ha en verdi for 

kommunen gjennom at gunstige vilkår kan skape billigere boliger som igjen gir økt 

tilflytting og større skatteinntekter. Resultatet er balanse mellom ytelsene, som har et 

avtalerettslig preg. Hvis da kommunen ikke lenger ønsker å vedlikeholde veien vil det etter 

avtalerettens regler være mislighold av avtalen. Etter offentligrettslige regler, hvis 

bestemmelsen om vedlikehold eller evt. at hele utbyggingsavtalen er å anse som et 

enkeltvedtak, kan det stilles spørsmål med om kommunen har adgang til å gå fra vedtaket 

jf. fvl. §35 eller i strid med reglene om forhåndsbinding av vedtakskompetanse jf. drøftelse 

foran. 

 

 

 

Selv om en reguleringsplan skal godkjennes uten at utbyggingsavtale er inngått jf. plbl. 

(1985) §64 c (plbl. (2008) §17-4), siste ledd, har kommunen mange midler for å presse 

utbygger til å kontrahere. Det kan blant annet innføres rekkefølgebestemmelser i planen jf. 

plbl. (2008) §12-7 som gjør at en avtale med kommunen er nødvendig20, eller legge ned 

bygge- og deleforbud jf. plbl. (2008) §13-1. Med så sterke pressmuligheter kan valget 

mellom å inngå utbyggingsavtale eller ikke, bety fortsatt drift eller konkurs for en utbygger. 

Utgangpunktet for hva avtalen kan inneholde er dessuten forhold kommunen kan gi 

                                                
18 Mer om dette, se Torstein Eckhoff mfl. "Forvaltningsrett" 8. utgave s. 238 flg. 
19 Et slikt vedtak kan imidlertid være ulovlig da det er meget begrenset adgang til å forhåndsbinde vedtakskompetanse. Se Rt. 2007 s. 651 
20 Kommunen eier  for eksempel grunn til adkomst etc. og for å oppfylle rekkefølgebestemmelsene må utbygger kontrahere med 

kommunen. Det kan også være at inngåelse av utbyggingsavtale er en av rekkefølgebestemmelsene. 
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bestemmelser om i kommuneplan, reguleringsplan eller bebyggelsesplan jf. plbl. (1985) 

§64 b (plbl. (2008) §17-3), første ledd.  

Det er derfor gode grunner for å anføre at en utbyggingsavtale er utøvelse av offentlig 

myndighet og bestemmende for rettigheter og plikter jf. fvl. §2 b.  

 

Det kan således spørres om lovgiver ved vedtakelse av forvaltningsloven mente at avtaler 

mellom kommune og private som har innslag av myndighetsutøvelse, ikke skal sees på som 

et enkeltvedtak. Lovgiver var klar over at kommunene i stor utstrekning brukte avtaler, noe 

som kommenteres i Forvaltningskomiteens innstilling:  

“Det offentlige vil ofte være part i et privatrettslig kontraktsforhold. Staten eller 

kommunene kan således selge eller leie fast eiendom, inngå kontrakt ombygging av hus 

eller anlegg etc. De beslutninger offentlige myndigheter treffer som part i  

slike kontraktsforhold, må naturligvis først og fremst bedømmes etter kontraktrettens 

regler. Men dette utelukker ikke at offentlige myndigheter også i slike forhold kan utøve 

offentlig myndighet, og at de beslutninger de treffer, kan bli å bedømme som 

forvaltningsvedtak.” 21 

 

Som det følger av overstående drøftelse er det ikke formen, men avtalens reelle innhold 

som blir avgjørende for om den private part får det vern forvaltningsloven gir. 

 

I en mellomposisjon står såkalte prosessledende beslutninger. Hvis en utbygger sender brev 

til kommunen for å få utdypet hvordan et reguleringsvedtak i forbindelse med flytting av en 

tomt innen reguleringsområdet skal tolkes, vil man intuitivt kunne tenke at svaret stifter 

rettigheter og plikter, og er utøvelse av offentlig myndighet, jf. fvl. §2 b. Dette er imidlertid 

ikke et enkeltvedtak, da det bare skal avklare hvordan det tidligere vedtaket skal forstås. 

Rettigheter jf. fvl. kap IV-VI vil i dette tilfellet ikke kunne påberopes. Hvis kommunen 

krever full høring og det er hjemmel for en begrenset høring, vil imidlertid utbygger kunne 

klage i det øyeblikk handlinger jf. den prosessledende beslutningen gjøres. Da er 

klageadgangen knyttet til det opprinnelige vedtaket. På samme måte blir det med 

                                                
21 Forvaltningskomiteens innstilling s. 207 
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utbyggingsavtaler. Er det tvil om tolkningen, vil en avklaring fra kommunen ikke være et 

enkeltvedtak da det bare avklarer hvordan tidligere stiftede rettigheter og plikter skal 

tolkes. 

 

 

2.2.3 Avklaring fra departementet 

Kommunaldepartementet prøver å avklare problemstillingen vedrørende rettslig plassering 

i Ot.prp. nr 22 (2004-2005) s. 44:”En hoveddiskusjon har for eksempel vært hvorvidt 

utbyggingsavtaler er offentligrettslige eller privatrettslige, eller en blanding. 

Departementet foreslår her en enklere modell enn det utvalgene gjør, for å holde 

myndighetsutøvelse atskilt fra avtalen, og forutsetter at myndighetsutøvelsen er ivaretatt av 

kommunen gjennom vanlige politiske og forvaltningsmessige prosesser. Samtidig bør 

avtalerettens regler kunne gjelde for avtaledelen, slik at man på den måten ivaretar krav til 

gjensidighet”.  

 

Et eksempel som fremstår som vellykket er en utbyggingsavtale mellom Oslo kommune og 

OBOS FORRETNINGSBYGG AS.22 I rammevilkårene i pkt. 1 fremgår det i siste avsnitt 

at avtalen omhandler veianlegget som er beskrevet i rekkefølgebestemmelsene i 

reguleringsplanen. Myndighetsutøvelsen er da gjort på forhånd i forbindelse med 

reguleringsvedtaket, og avtalen går ut på at partene sammen skal bidra for å oppfylle 

rekkefølgebestemmelsene. 

 

Det er vanskelig å finne et entydig svar på om en utbyggingsavtale er å regne som et 

enkeltvedtak. Forarbeidene spriker, noe som bli spesielt synlig når departementet 

kommenterer lovforslaget til utbyggingsavtaler.  

“Jo mer kommunene vil oppnå gjennom avtaler, desto mer må de legge inn av 

avtalerettslige forpliktelser (penger, eiendom, arbeid, tilrettelegging mv.) eller offentlige 

                                                
22 Vedlegg 1 
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prioriteringer i tillegg til forvaltningsvedtaket.” Videre sier de at: “Departementet tar 

utgangspunkt i at avtalerettens krav skal gjelde, uansett hva avtalen går ut på.” 23 

 

2.2.4 Myndighetsutøvelse og privatrettslige disposisjoner i samme avtale 

Det forekommer imidlertid ofte at en kommune har interesser av privatrettslig art i en 

utbyggingsavtale gjennom blant annet makeskifte, salg av eiendom/grunn eller kjøp av 

masse. Dette er ytelser som gjerne kunne vært inntatt i en separat avtale av utelukkende 

privatrettslig karakter. Hvis de er inntatt i en utbyggingsavtale blir det da en blanding av 

offentlig- og privatrett, hvor enkeltvedtaksdefinisjonen jf. fvl. §2 b blir ytterligere utfordret. 

Rent intuitivt kunne man tenke seg at de rettigheter og plikter som stiftes med hjemmel i 

avtalerettslige prinsipper skilles ut slik Kommunalkomiteen sier ovenfor, og at den del av 

avtalen ikke er å anse som et enkeltvedtak jf. fvl §2.24 Dette kan skape en ubalanse i 

avtalen. Det underliggende forhold kan være at den private part oppfatter det dit hen at 

kommunen bruker vedtakskompetansen sin som en forhandlingsressurs, og dermed 

forplikter seg i større grad enn ellers. 

 

En representant for kommunen kan ha gitt uttrykk for hvordan et vedtak vedrørende antall 

enheter i et utbyggingsområde vil bli, slik at utbygger tror det blir slik. Utbygger forplikter 

seg dermed til å bygge en ny bro til utbyggingsområdet og kommunen skal stille fri grunn 

til disposisjon. Følgelig vil utbyggers plikter være regulert i en utbyggingsavtale, mens 

forhåndsbindingen av vedtakskompetansen er et underliggende forhold som ikke er regulert 

skriftlig.  

 

Dersom kommunestyret skulle beskjære antall enheter i større omfang, vil den økonomiske 

bæreevnen med hensyn til broen bli svekket. I et slikt tilfelle vil det slå meget skjevt ut om 

de deler av avtalen som er privatrettslig siles ut, og det resterende er å anse som et 

                                                
23 Ot.prp nr.22 (2004-2005) s. 7 ”om lovforslaget”.  
24 Se avhandlingen pkt. 2.2.3, første avsnitt 
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enkeltvedtak. Et betimelig spørsmål å stille da vil være om utbygger ville inngått en egen 

avtale med kommunen før han visste om han hadde behov for grunnen til broen. 

 

Situasjonen kunne selvfølgelig vært annerledes hvis avståelse av grunn ble regulert i en 

egen avtale i forkant, uavhengig av utbyggingsavtalen. Eksempelet er forøvrig interessant i 

forbindelse med læren om bristende forutsetninger.25 

 

2.2.5 Konklusjon 

Det at lovgiver ikke har dispensert fullstendig fra plbl. (1985) §15 (plbl. (2008) §1-9) ved 

vedtakelsen av plbl. (1985) kap. XI-A (plbl. (2008) kap. 17), taler for at en 

utbyggingsavtale ikke ansees for å være et enkeltvedtak, men at forvaltningsmessige 

prinsipper bør gjelde så langt det er mulig fordi kommunen er avtalepart. Lovgiver sier at: 

”Departementet tar utgangspunkt i at avtalerettens krav skal gjelde, uansett hva avtalen 

går ut på. Det avtalene inneholder av myndighetsutøvelse vil samtidig fremkomme gjennom 

offentlige vedtak, slik at en unngår for stor grad av samfunnsmessig styring gjennom 

avtaler. Dette medfører at den avtalerettslige siden av avtalene ikke skal kunne påklages. 

Vurdering og overprøving av utbyggingsavtalenes innhold må således foretas av 

domstolene.”
26  

 

Lovgiver bedømmer det altså dit hen at den offentlige myndighetsutøvelsen allerede har 

skjedd i forkant med hjemmel i forvaltningsrettslige regler. Dette kan tolkes som om at 

selve utbyggingsavtalen ikke er et enkeltvedtak, og at elementer som stammer fra 

forvaltningsrettslig behandling i forkant ikke skal prøves på nytt med hjemmel i 

forvaltningsretten. Det vil være en unødvendig dobbeltbehandling. Derfor må en prøving 

skje av domstolene, og da med avtalerettslige regler som styringsinstrument, hvor det er 

balansen mellom plikter og rettigheter som vil være den avgjørende faktor.  

 

                                                
25 Se pkt. 4.3 
26 Ot.prp nr.22 (2004-2005) s. 7 
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I en avgjørelse inntatt i Rt. 1998 s. 1398 tar Høyesterett først stilling til hvilke rettsregler 

som skal anvendes. Saken gjaldt en fylkeskommunes tildeling av konsesjon og tilskudd i 

forbindelse med drift av en hurtigbåtrute. Tildelingen skjedde gjennom en 

anbudskonkurranse. Fylkeskommunens eget selskap fikk drive båtruten, selv om de ikke 

hadde det billigste anbudet. Høyesterett fastslo at avgjørelsen om tildeling av konsesjon og 

var å anse som et enkeltvedtak selv om det var utlyst en anbudskonkurranse. En 

ugyldighetsvurdering ble derfor gjort med bakgrunn i myndighetsmisbrukslæren. 

Enkeltvedtaket ble kjent ugyldig da det var tatt utenforliggende hensyn. Rettslig plassering 

blir behørig drøftet først av lagmannsretten, og fulgt opp av Høyesterett. 27 Begge 

instansene kommer i det vesentlige til samme konklusjon med hensyn til rettslig plassering, 

noe som taler for at metodebruken er å anse som sentral.  

En slik løsning korresponderer med Aulstad sin oppfatning,28 og hvis Høyesterett følger 

denne retningen kan tvister vedrørende utbyggingsavtaler kunne bli løst med bakgrunn i 

offentlig rett, etter en konkret vurdering av innholdet. 

 

En tilnærming kan være at en ugyldighetsvurdering blir gjort med utgangspunkt i plbl. 

(1985) kap. XI-A (plbl. (2008) kap. 17) som vil være lex-specialis, og ufylles av 

avtalerettslige og offentligrettslige regler evt. direkte eller analogisk så langt det passer. 

Dette vil åpne for muligheten til å vurdere avtalene uten at domstolene prinsipielt må ta 

hensyn til om det er et enkeltvedtak med den virkning at forvaltningsloven kommer til 

anvendelse.   

 

Til støtte for en slik løsning kan en avgjørelse inntatt i Rt. 1999 s. 1672 anføres. Saken 

gjaldt en kommunes adgang til å si opp en avtale om driftstilskudd til fysioterapeuter. 

Oppsigelsesadgangen var ikke regulert i avtalen. Den private part hevdet at avtalen var 

privatrettslig og at den bare kunne sies opp med hjemmel i læren om bristende 

forutsetninger eller avt. §36, et grunnlag som i dette tilfellet ikke var aktuelt. Flertallet tok 

ikke stilling til om avtalen var et enkeltvedtak jf. fvl. §2, men løste det ut ifra privatrettslige 

                                                
27 LF-1996-733, Rt. 1998 s. 1398 s. 1405-1406 
28 Johan Greger Aulstad "Kommunale utbyggingsavtaler" 1995 fagbokforlaget s. 55-58 
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regler hvor kommunens anførsel om at hovedregelen for løpende avtaler er at de kan sies 

opp, ble tatt til følge. Det kan kort nevnes at mindretallet kom til samme resultat, men 

mente avtalen var et enkeltvedtak og at avtalen var oppsigelig med hjemmel i 

helsetjenesteloven, jf. forvaltningsloven §35 femte ledd. Flertallet stilte seg med andre ord 

fritt, og løste tvisten på et friere grunnlag enn det som forutsettes i juridisk teori, hvor 

dommen også kritiseres.29 Det er vanskelig å si hvor stor rettskildemessig betydning 

dommen har. Den kan tas til inntekt for en smidig løsning av tvister, i tilfeller hvor 

privatrettslige avtaler og utøvelse av offentlig myndighet er bundet sammen i avtaler. På 

den andre siden er dommen knapt og relativt konkret begrunnet, slik at prejudikatverdien 

nok er begrenset. Avgjørelsen kan markere begynnelsen på en praksis, men den må i så 

tilfelle befestes gjennom flere dommer. 

 

Det faktum at lovgiver ikke spesifikt har plassert utbyggingsavtaler rettslig, verken i 

lovtekst eller forarbeider, og at det i skrivende stund ikke finnes rettspraksis på området, 

gjør at rettskildefaktoren ”andre myndigheters praksis” kan bli sentral ved en rettslig 

prøving. Det vil imidlertid gå utenfor avhandlingens maksimale ordgrense å foreta en 

vidtrekkende undersøkelse av hvorvidt kommunene oppfatter utbyggingsavtaler som 

offentligrettslige. Det at avtalene i innhold kan være vidt forskjellige kan gjøre at det er 

vanskelig å fastslå en ensartet praksis. Selv om undertegnede har lest et stort antall avtaler, 

vil et slikt spørsmål kreve grundige undersøkelser som innebefatter intervjuer av 

saksbehandlere og analyse av ordlyd i avtaler samt belyse praksis i forbindelse med 

kontrahering og varsling om vedtatt avtale i etterkant.  

 

 

 

                                                
29 Johan Greger Aulstad "Kommunale utbyggingsavtaler" s. 55-58 
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2.3 Anvendelse av forvaltningslovens §41 

2.3.1 Innledning 

Dersom en utbyggingsavtale etter en konkret vurdering betraktes som et enkeltvedtak jf. 

fvl. §2 litra b jf. a, blir fvl. sine regler om ugyldighet relevante. Selv om det er gjort 

saksbehandlingsfeil jf. fvl. kap. IV-VI, kan det være mange gode grunner til at vedtaket 

ikke skal kjennes ugyldig.  

 

Forvaltningslovens §41 fastslår at: ”Er reglene om behandlingsmåten i denne lov eller 

forskrifter gitt i medhold av loven ikke overholdt ved behandlingen av en sak som gjelder 

enkeltvedtak, er vedtaket likevel gyldig når det er grunn til å regne med at feilen ikke kan 

ha virket bestemmende på vedtakets innhold.”  

 

Regelen er en ”gyldighetsbestemmelse” hvor bakgrunnen er at automatisk ugyldighet vil 

stille uforholdsmessig store krav til utbygger og kommune.  

 

Ved en ugyldighetspåberopelse kan kommunen anføre at personelle kompetansemangler, 

innholdsmangler, saksbehandlingsmangler, skjønnsmangler og brudd på ulovfestede 

forvaltningsrettslige prinsipper ikke har virket bestemmende på vedtakets innhold. 

 

Eksempelvis kan det ha blitt gitt tillatelse til et tiltak. En nabo har kanskje ikke fått 

nabovarsel og krever tillatelsen omgjort. Hvis feilen ikke har vært bestemmende for 

vedtaket vil imidlertid fvl. §41 jf. plbl. (2008) §1-9 fastslå at vedtaket fortsatt er gyldig.  

 

Dersom en utbyggingsavtale er et enkeltvedtak skal fvl. §41 anvendes direkte.  
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2.3.2 Analogisk anvendelse  

Dersom den aktuelle utbyggingsavtalen ikke er et enkeltvedtak, kan det tenkes at fvl. §41 

kan anvendes analogisk. Det finnes rettspraksis hvor dette er gjort.30 Prinsippet anvendes 

dessuten blant annet i tvisteloven §29-21 (1) og straffeprosessloven §343, første ledd. 

Under vedtakelse av forvaltningsloven ble regelen diskutert31, og det blir henvist til flere 

dommer før vedtakelse av fvl §41,32 hvor prinsippet er anvendt. Det er derfor rimelig å anta 

at prinsippet i fvl. §41 også kan få anvendelse også på ulovfestede saksbehandlingsregler. 

 

Sivilombudsmannen bruker bestemmelsen i ”Sande-saken” hvor lovligheten av inngåelse 

av utbyggingsavtale før vedtakelse av reguleringsplan, samt privat finansiering av 

saksbehandlingen, var problemstillingen. Sivilombudsmannen, som ba fylkesmannen 

vurdere saken på nytt, uttalte: ”Jeg kan ikke se at forvaltningsloven §41 medfører at 

reguleringsvedtaket er gyldig til tross for feilen.”
33 

Det som er interessant er at det i dette tilfellet ikke blir tatt standpunkt til om fvl. §41 

anvendes direkte eller analogisk: ” Avtalen er imidlertid av offentligrettslig karakter, idet 

den er nært knyttet til utøvelsen av offentlig myndighet, nå i henhold til lov. Avtalens 

virkninger har betydning for spørsmålet om planprosessen har vært i samsvar med plan- 

og bygningslovens regler og alminnelige forvaltningsrettslige prinsipper.”
34  

Dette kan tas til inntekt for at prinsippet i fvl. §41 uansett kan anvendes når en 

utbyggingsavtale har virkninger av betydning for offentlig myndighetsutøvelse, uavhengig 

av rettslig plassering av utbyggingsavtaler. 

2.3.2.1 Virkning 

Anvendelse av fvl. §41 beror på en konkret vurdering av feilens størrelse og omfang. Å 

unnlate å sende en utbyggingsavtale ut til offentlig ettersyn jf. plbl. (1985) §64 c  (plbl. 

                                                
30 Rt. 1980 s. 485. I dette tilfellet var saksbehandlingsreglene i forbindelse med høring av en forskrift ikke fulgt jf. fvl §37. Selv om Fvl 

§41 bare gjelder enkeltvedtak, ble bestemmelsen brukt analogisk og Høyesterett kom til at det at forskriften ikke hadde blitt sendt ut på 

høring til alle instanser, ikke var en feil som hadde virket bestemmende på vedtakets innhold. 
31 Forvaltningskommiteens innstilling s. 298-299 
32 Forvaltningskommiteens innstilling s. 299; Rt. 1926 s. 625, Rt. 1931 s. 582, Rt. 1933 s. 201 
33 Sivilombudsmannen sak 2007/2263. Se for øvrig avhandlingens pkt. 3.3.2 siste spalte 
34 Sivilombudsmannen sak 2007/2263 
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(2008) §17-4), kan jo være bestemmende for vedtaket. Gjelder det en liten reguleringsplan 

på fjellet i forbindelse med hyttebygging, er dette mindre tvilsomt enn om det gjelder 

bynære strøk hvor tredjemenns interesser er mer fremtredende. Høring er imidlertid et 

sentralt virkemiddel for å få innspill fra tredjemenn, og er i stor grad med på å oppfylle 

lovgivers intensjoner med plbl. (1985) kap. XI-A  (plbl. (2008) kap. 17). Det er derfor mye 

som tyder på at muligheten for at en avtale kjennes ugyldig på grunn av manglende høring, 

vil være stor. 

2.3.3 Konklusjon 

Avhengig av en konkret tolkning av avtalen kan fvl. §41 anvendes direkte, eller analogisk.  

3 Grenser mot ugyldighet 

3.1 Innledende bemerkninger 

Dette er oppgavens hoveddel. Kapittelet er delt i to, hvor prosessuelle og materielle 

skranker behandles hver for seg. Intensjonen er å først belyse hvor grensen går for når 

disposisjoner forut for inngåelse av utbyggingsavtaler fører til ugyldighet. Selv om det ikke 

knytter seg formfeil til avtalen, kan imidlertid innholdet være i strid med de materielle 

reglene, og virkningen kan bli at hele eller deler av innholdet i avtalen er ugyldig. Et viktig 

tema i så tilfelle er muligheten til å avtale sosial infrastruktur i utbyggingsavtaler. Det vil 

bli gitt en fremstilling av rettsbildet, og hvordan de positivrettslige bestemmelsene skal 

anvendes. Så langt det lar seg gjør vil anvendelsen av reglene illustreres ved konkrete 

eksempler og det blir henvist til vedlagte utbyggingsavtaler der det finnes å passe. 

 

3.2 Plbl. (1985) kap. XI-A (plbl. (2008) kap. 17) som skranke 

Plan- og bygningslovens (1985) kapittel XI-A  (plbl. (2008) kap. 17) setter skranker for 

innholdet i en utbyggingsavtale, og har prosessuelle regler om inngåelse. Kapittelet er lex-

specialis, basert på alminnelige prinsipper om rettskildenes rang. Først behandles 
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prosessuelle mangler, §§64a og 64c (plbl. (2008) §§17-2 og 17-4), deretter drøftes 

materielle mangler i avtalen sett i lys av §§64b. (plbl. (2008) §§17-3) 

 

Forskrifter jf. plbl. §64 e (plbl. (2008) §17-6) nevnes i drøftelsen der det er naturlig. Videre 

kan det fastslås at dispensasjon jf. plbl. (1985) §7 (plbl. (2008) kap. 19) som nevnes i plbl. 

(1985) §64 f (plbl. (2008) §17-7) er såpass klar i ordlyden at det må konkluderes med at 

adgangen for kommunen til å gi dispensasjon i en utbyggingsavtale utelukkende kan skje 

etter søknad til departementet. Hvis en slik søknad ikke er innvilget vil følgelig 

dispensasjonen ikke kunne gis virkning. 

 

3.3 Prosessuelle skranker 

De prosessuelle reglene i plbl. (1985) kapittel XI-A (plbl. (2008) kap. 17) knytter seg til 

tilblivelsen av avtalen, altså forhold før avtalen er endelig forhandlet og godkjent av 

kommunestyret. Selv om avtalens innhold er i samsvar med plbl. §64b, som regulerer 

innholdet, kan det tenkes at forhold forut for kontrahering gjør at utbyggingsavtalen 

allikevel ikke er gyldig. Først behandles §64 a (plbl. (2008) §17-2)som gir regler om 

prinsippvedtak, før §64 c (plbl. (2008) §17-4) om saksbehandling og offentlighet 

behandles. 

 

3.3.1 Prinsippvedtak 

Plbl. (1985) §64 a (plbl. (2008) §17-2) sier at: 

”Utbyggingsavtalen må ha grunnlag i et kommunalt vedtak som synliggjør når en 

utbyggingsavtale er en forutsetning for utbygging, og hvilke forventninger kommunen har 

til avtalen.  

kommunen skal legge til rette for medvirkning av berørte grupper og interesser”. 
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Innledningsvis kan det nevnes at andre ledd var opprinnelig plassert i første ledd i §64 c 

(plbl. (2008) §17-4) i departementets lovforslag,35 men kommunalkomiteen besluttet flytte 

den til §64 a (plbl. (2008) §17-2).36 Det kan fastslås at ordlyden er i tråd med plbl. (2008) 

§1-1, som er lovens formålsparagraf. Det er naturlig å se §64 a (plbl. (2008) §17-2), andre 

ledd i forbindelse med §64 c (plbl. (2008) §17-4), da denne bestemmelsen hovedsakelig har 

som formål å sikre tredjemanns interesser.37 

 

Formålet med bestemmelsen er forutsigbarhet. Gjennom å synliggjøre kommunens 

forventninger og når utbyggingsavtale kreves, kan utbygger ta hensyn til dette på et tidlig 

tidspunkt i byggeprosessen.38 Et slikt vedtak må gjøres av kommunestyret, og kan ikke 

delegeres jf. plbl. (1985) §8. Sistenevnte lovbestemmelse videreføres imidlertid ikke i plbl. 

(2008). Ordlyden i plbl. (2008) 17-2 er derfor forandret til ”kommunestyret selv”.
39  

 

Forarbeidene fastslår at det ikke er krav om et enkeltvedtak som kan påklages jf. fvl, men 

en formell beslutning jf. kommuneloven §30.40  

 

Beslutningen skal gi grunneier, utbygger og andre en forståelse av at fremforhandling av en 

avtale med kommunen vil inngå i prosjektet.41 Det kan for så vidt være interessant for 

tredjepersoner også å være klar over at utbygging i enkelte av kommunens områder krever 

utbyggingsavtale, fra naboer til organisasjoner som representerer store grupper. Selv om 

vedtaket skal beskrive kommunens forventninger til hva avtalen skal inneholde, 

understrekes det i forarbeidene at dette ikke angir de ytre rammene for avtalens innhold.42 

Dette faller i hovedsak inn under §64 b,43 som skal behandles nedenfor. Utbygger kan 

                                                
35 Ot.prp nr.22 (2004-2005) s. 67 
36 Innst. O. Nr. 73 (2004-2005) s. 9 
37 ibid. s. 67-68 
38 ibid. s. 63 
39 Ot.prp. nr 45 (2007-2008) s. 306 
40 Innst. O. Nr. 73 (2004-2005) s. 63 
41 Ot.prp nr.22 (2004-2005) s. 63 
42 ibid. s. 64 
43 ibid. s. 63 
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følgelig pålegges ytterligere plikter, samt plikter som ikke er beskrevet i vedtaket til 

kommunestyret.  

 

Det går imidlertid en grense, hvor krav eller forutsetninger som ligger innenfor plbl. (1985) 

§64b (plbl. (2008) §17-3), men utenfor det som er beskrevet i §64a (plbl. (2008) §17-2), 

kan tenkes å føre til ugyldighet. Det kan eksempelvis være at utbyggingsprosjektet ikke lar 

seg gjennomføre fordi kravene er utvidet, selv om departementet anser denne muligheten 

for liten.44 Det vil nok bero på en konkret vurdering hvor det sentrale vil bli om en 

utbyggers forventninger til utbyggingskostnader, basert på en tolkning av prinsippvedtaket, 

blir vesentlig høyere, og at kommunen i dette tilfellet vil være nærmere til å bære risikoen 

for at det ikke er skissert i prinsippvedtaket.  

 

Det kan kort nevnes at det i forbindelse med at byggesaksdelen av plbl. (2008) trer i kraft 

01.07.2010, er vedtatt en ny forskrift jf. plbl(1985) §64 e (plbl. (2008) §17-6) hvor 

kommunene i noen tilfeller gis adgang til å fravike plbl. (2008) §17-2.45 Forskriften er ikke 

gjeldende rett i skrivende stund. 

3.3.1.1 Kommunestyret har ikke gjort prinsippvedtak 

Ordlyden i plbl. §64 a (plbl. (2008) §17-2) sier ”må ha grunnlag i kommunale vedtak”. 

(min understrekning) Kommunalkomiteen forutsetter dessuten at en utbyggingsavtale ikke 

kan fremforhandles før et vedtak etter §64 a (plbl. (2008) §17-2) foreligger,46 noe som 

departementet også bifaller.47 Sammenholdt med at departementet dessuten mener at en 

slik avtale ikke vil være gyldig, må det kunne konkluderes med at kommunen ikke kan 

kreve forhandling av utbyggingsavtale hvis ikke det er gjort et vedtak i tråd med §64 a 

(plbl. (2008) §17-2).48 

 

                                                
44 ibid. s. 64 
45 FOR-2010-03-26-488: (KRD) 
46 Innst. O. Nr. 73 (2004-2005) s. 9 
47 Veileder utbyggingsavtaler "Kommunal- og regionaldepartementet" 2006 pkt. 3.4 
48 Ot.prp nr.22 (2004-2005) s. 46 første spalte 
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Det kan tenkes at en utbygger har kjøpt et område hvor det ikke er gjort et prinsippvedtak 

jf. plbl. §64a (plbl. (2008) §17-2). Dette kan være gjenspeilet i prisen fordi kjøper tror at 

han ikke vil pålegges byrder gjennom en utbyggingsavtale. Ordlyden stenger imidlertid 

ikke for at et prinsippvedtak kan bli fattet også etter en eiendomsoverdragelse. Utbygger 

må derfor, som på så mange andre områder innen faste eiendoms rettsforhold, finne seg i å 

leve med usikkerhet knyttet til om et prinsippvedtak eller andre offentligrettslige 

reguleringer kan komme etter at vedkommende ble eier. 

 

3.3.1.2 Unnskyldelig rettsvillfarelse 

Dersom det inngås utbyggingsavtale mellom partene, og kommunen i uvitenhet ikke har 

gjort et prinsippvedtak jf. §64 a (plbl. (2008) §17-2), kan det stilles spørsmålstegn ved 

gyldigheten i etterkant. At avtalen i sin helhet blir å regne som en nullitet kan være 

byrdefullt, særlig hvis partene har innrettet seg.  

 

Det kan tenkes at utbygger allerede har begynt å bygge en bro i henhold til avtale med 

kommunen, og at det ikke vil være mulig å få utleggene tilbake. Byrden med å bygge bro 

vil kanskje ikke kunne tas inn som en rekkefølgebestemmelse da det ikke vil være politisk 

enighet om dette, eller være uforholdsmessig tyngende og i strid med 

myndighetsmisbrukslæren. I ettertid har det oppstått forhold på utbyggers hånd, kanskje 

gjennom videresalg av prosjektet hvor ny eier oppdager at prinsippvedtak ikke er fattet. 

Utbygger kan dessuten ha gått konkurs, og boet trer inn i selskapets avtaler. Hensynet til 

kreditorene kan gjøre at boet anfører ugyldighet. Det kan stilles spørsmål med om 

kreditorene skal ta risikoen fordi kommunen ikke har fulgt plan- og bygningsloven. 

 

I slike tilfeller må avtalen tolkes og det må først tas stilling til om hele avtalen vil kunne 

være gyldig ut i fra direkte eller analogisk anvendelse av avt. §41. Byrder som vil kunne 

pålegges utbygger gjennom forvaltningsvedtak vil uansett måtte stå seg, jf. prinsippet i fvl. 

§41. Sannsynligvis vil man bli stående igjen med plikter og byrder som ikke kan pålegges 

med hjemmel i offentlig rett. Legalitetsprinsippet kan muligens påberopes, siden det ikke er 

positivrettslig hjemmel til å pålegge utbygger pliktene. På den andre siden, så kan de 
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plikter og rettigheter som stiftes, ansees å være et utslag av partenes autonomi og dermed 

bedømmes etter avtalerettens regler. I det tilfellet vil legalitetsprinsippet ikke kunne 

anvendes da avtalen vil være å anse som hjemmel. Det avgjørende da vil være hva 

innholdet i avtalen er, og følgelig bero på en konkret vurdering. 

 

Det kan tenkes at en utbygger inngår utbyggingsavtale, selv om han vet at kommunestyret 

ikke har fattet prinsippvedtak jf. §64 a (plbl. (2008) §17-2). Frykt for at kommunen skal 

skape hindringer i forbindelse med regulering og utbygging kan gjøre at utbygger forplikter 

seg i større grad enn nødvendig. Det kan også være at planen er å ta i mot byggetillatelsen 

og i ettertid gå fra utbyggingsavtalen for å slippe tyngende vilkår. I et slikt tilfelle kan 

partenes lojalitetsplikt i kontraktsforholdet bli en sentral anførsel, da det rikker med et av 

grunnprinsippene i avtaleretten å kontrahere i visshet om at man ikke har tenkt å oppfylle. 

 

Mange gode grunner taler for at en kommune er nærmest til å passe på at offentligrettslige 

regler blir fulgt, og vil måtte ta risikoen hvis det ikke er gjort jf. ordlyden i §64 a (plbl. 

(2008) §17-2), første ledd, ”må ha grunnlag i kommunale vedtak”.  

 

I motsatt fall vil kommunen måtte påberope seg unnskyldelig rettsvillfarelse, noe som det i 

rettspraksis oppstilles meget strenge krav til. En avgjørelse inntatt i Rt. 2009 s. 354 om et 

ugyldig vedtak om stansing av anleggsarbeider jf. plbl. (1985) §113 (plbl. (2008) kap. 32), 

illustrerer klart at kommunen i de fleste tilfeller vil være nærmest til å bære ansvaret for 

rettsvillfarelse.49 Kommunen ble i dette tilfellet erstatningsansvarlig. En dom hvor 

kommunens rettsvillfarelse ble ansett å være unnskyldelig er inntatt i Rt. 1972 s. 578. 

Saken gjaldt at kommunen urettmessig hadde gjort vedtak om å legge ned bygge- og 

deleforbud. I dette tilfellet mente Høyesterett at ”Erstatningsansvar for kommunen 

foreligger ikke. Bygningsrådets medlemmer kan ikke bebreides for å ha tatt feil når det som 

her gjelder et vanskelig og tvilsomt lovfortolkingsspørsmål”.
50

 

 

                                                
49 Rt. 2009 s. 354 avsnitt 74 
50 Rt. 1972 s. 585 
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En nyere Høyesterettsdom, avsagt 05.03.2010, viser imidlertid en trend hvor kommunene 

får større slingringsmonn med hensyn til erstatningsansvar for rettsvillfarelse. I denne 

saken hadde Trondheim kommune, urettmessig, nektet et eiendomsselskap bruksendring på 

et hybelbygg. Dette var fastslått både i tingretten og lagmannsretten, anken ble nektet 

fremmet for Høyesterett. Det etterfølgende erstatningsoppgjøret havnet imidlertid i 

Høyesterett. Førstvoterende uttalte på vegne av flertallet: ”Avgjørende for om kommunen 

hefter på grunnlag av arbeidsgiveransvaret, er om kommunens lovforståelse var forsvarlig, 

og det mener jeg at den var.”
51

  

 

Vanskelig og tvilsomt jf. Rt. 1972 s. 578, er redusert til forsvarlig lovforståelse, noe som 

tyder på at terskelen for at rettsvillfarelsen er unnskyldelig, har blitt lavere. Gitt den klare 

ordlyden i plbl. §64 a, er det imidlertid tvilsomt at det vil kunne være en forsvarlig 

lovforståelse å ikke gjøre prinsippvedtak, og i ettertid å påberope seg unnskyldelig 

rettsvillfarelse. Det at en lovregel ikke overholdes burde dessuten ha konsekvenser for dem 

som er satt til å forvalte regelverket. Hvis ikke vil hensynene bak loven til slutt bli 

skadelidende da det ikke er forbundet med risiko å bryte loven. 

 

3.3.1.3 Virkning 

Det er overfor konstatert at brudd på plbl. §64 a (plbl. (2008) §17-2) ikke vil være en 

unnskyldelig rettsvillfarelse. Hvis utbygger da kan dokumentere at det er skjedd et 

økonomisk tap, og at det er sammenheng mellom tapet og kommunens rettsvillfarelse, er 

vilkårene for erstatning oppfylt. 

 

Resultatet kan gjerne bli at rettsvillfarelsen ikke er unnskyldelig, men at det ikke er 

dokumentert et økonomisk tap. Ofte er slike vurderinger omfattende og det kan være 

vanskelig å foregripe om vilkårene for erstatning er oppfylt. Resultatet kan da bli at 

utbygger pådrar seg omfattende saksomkostninger og mulige utsettelser av utbyggingen i 

forbindelse av behandling av tvisten i domstolene. 

                                                
51 HR-2010-412-A avsnitt 49 
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3.3.2 §64 c (plbl. (2008) §17-4) 

Denne bestemmelsen inneholder i alt fem ledd, og formålet er først og fremst å sikre 

tredjemanns interesser, gjennom en gjennomsiktig og en god prosess.52 Overskriften 

”Saksbehandling og offentlighet” gjør at det presumeres at regelen er å anse som lex-

specialis i forhold til andre regler om saksbehandling inntatt i forvaltningsloven, jf. plbl. 

(2008) §1-9. Hvert enkelt ledd gjennomgås nedenfor. Avslutningsvis blir det en drøftelse 

om overtredelse av bestemmelsen kan medføre at en utbyggingsavtale blir ugyldig. 

 

I første ledd står det at ”Kommunen skal kunngjøre oppstart av forhandlinger om 

utbyggingsavtale.” 

 

Hensynet er å synliggjøre overfor tredjemenn at det skal forhandles om utbyggingsavtale.53 

På den måten får andre enn de kontraherende partene mulighet til å påvirke avtalen. Dette 

styrker tredjemenns interesser betraktelig i forhold til rene privatrettslige disposisjoner hvor 

adgangen for andre enn de kontraherende parter til å påvirke innholdet i en avtale, samt den 

senere utvikling, er liten. Dette taler for øvrig for at en utbyggingsavtale er å anse som et 

enkeltvedtak, jf. over. 

 

Videre sier andre ledd at ”Dersom fremforhandlet forslag til utbyggingsavtale bygger på 

kompetansen i §64 b annet eller tredje ledd, skal forslaget legges ut til offentlig ettersyn 

med 30 dagers frist for merknader.” 

 

Kompetansen det henvises til i §64 b (plbl. (2008) §17-3), annet og tredje ledd, omhandler 

byrder som ikke kan pålegges utbygger i ordinære reguleringsvedtak, som eksempelvis 

kommunens forkjøpsrett. En forkjøpsrett kan ha innvirkning på andre enn de kontraherende 

                                                
52 Ot.prp nr.22 (2004-2005) s. 67-68 
53 Ot.prp nr.22 (2004-2005) s. 68 
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parter. Det er imidlertid ikke mulig å ivareta disse interessene i høringsrunden og senere i 

reguleringsvedtaket, fordi det faller utenfor det en reguleringsplan skal regulere. Vi ser her 

at lovgiver sikrer seg at forhold som ikke har vært gjenstand for saksbehandling jf. 

forvaltningsrettslige prinsipper og positivrettslige bestemmelser, får en adekvat 

saksbehandling for å sikre at lovens formål blir ivaretatt. 

Det kan videre også være av interesse for funksjonshemmede å kunne komme med innspill 

til bygningers utforming, eller andre tiltak med tanke på universell utforming. Eller 

simpelthen at innbyggerne vet hva kommunen foretar seg, noe som vil være 

samfunnsmessig viktig og styrkende for demokratiet. 

 

I tredje ledd står det at ”Når utbyggingsavtale er inngått, skal denne kunngjøres.”  

Forarbeidene sier lite om formålet med regelen bortsett fra at det vil ”være viktig å 

synliggjøre hvordan planen gjennomføres, og hvilke hensyn som har blitt vektlagt i 

prosessen.”
54 Det er dessuten rimelig å anta at en slik regel vil kunne skape et 

oppfyllelsespress gjennom at andre enn de kontraherende parter vet om hvilke forpliktelser 

som hviler på partene. I den forbindelse vil en hovedfokus være avtaleforpliktelser som har 

betydning for tredjemann, eksempelvis ny gang- og sykkelvei. 

 

Fjerde ledd regulerer endringer i eksisterende utbyggingsavtale: 

”Reglene i første til tredje ledd gjelder tilsvarende ved eventuelle endringer i 

utbyggingsavtalen.” 

Dette sikrer at formålet med kap IX-A (plbl. (2008) kap. 17) blir ivaretatt, selv om en 

avtale må forandres. Regelen gjør at lovgiver unngår at partene inngår en utbyggingsavtale 

for så å forandre den i etterkant uten at tredjemenn kan være med på å påvirke forholdet. 

 

I femte ledd fastslås det at kommunen ikke kan forplikte seg i et utbyggingsavtale ”før 

arealplanen for området er vedtatt.” 

                                                
54 Ot.prp nr.22 (2004-2005) s. 68 
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Hovedformål er å sikre at kompetansen til kommunestyret ikke forhåndsbindes.55 Det 

fremkommer klart at en utbyggingsavtale ikke er gyldig før arealplan er vedtatt jf. 

ordlyden. I forarbeidene skriver Kommunaldepartementet at den private part kan forplikte 

seg på et tidligere tidspunkt. Skulle arealplanen bli endret av kommunestyret kan bristende 

forutsetninger eventuelt påberopes av den private part.56  

Dersom forutsetningene for ytelsene i avtalen blir beskåret i form av et reguleringsvedtak 

som avviker fra det som oppfattes som forhåndsavtalt, og utbyggingsavtalen i påfølgende 

sak blir vedtatt uforandret, kan det fort skape en uryddig situasjon. Det mest ryddige vil 

selvfølgelig være at saken om utbyggingsavtale da blir trukket eller revidert i selve 

kommunestyremøtet, men ofte er det en stram tidsplan med et omfattende sakskart som 

gjør at det ikke er mulig. En revisjon av avtalen kan uansett være avskåret jf. §64 c (plbl. 

(2008) §17-4), andre ledd, da det vil kreve ny høring. Det er ingen automatikk i kommunen 

uansett vil gå med på å revidere avtalen i ettertid da det kan være divergens i tolkningen av 

ytelsene i avtalen. Det kan være politisk styrt i forhold til hva det forventes at utbygger skal 

bidra med, selv om forventningene til politikerne kan være både urealistiske og i strid med 

myndighetsmisbrukslæren samt forvaltningsrettslige bestemmelser. Det vil da være opp til 

utbygger å forfølge avtalen rettslig, noe som kan fordyre prosjektet, samt føre til 

forsinkelser. 

 

Det ville vært ryddigere å sluttforhandle og vedta avtalen etter at forutsetningene var helt 

fastlagt. Kommunestyret består av politikere, som avhengig av partibakgrunn og ytre press 

fra andre grupper, kan ha forskjellige formeninger om forutsetningene har bristet. 

Resultatet kan bli at utbygger/grunneier godtar en ubalansert avtale og velter kostnadene 

over på boligkjøper, av frykt for at hele prosjektet ikke kan gjennomføres.  

 

En problemstilling kan være at reguleringsplanen og utbyggingsavtalen blir godkjent i 

samme møte, og at reguleringsplanen senere blir opphevet av fylkesmannen. 

Sivilombudsmannen reiste denne problemstillingen for Kommunal- og 

                                                
55 ibid. s. 68 
56 ibid. s. 68 
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regionaldepartementet. Departementets svar må kunne betraktes som lite konkret: ” Slike 

situasjoner bør i første rekke unngås ved at de reguleres som forbehold i avtalen.  

Hvis kommunen ikke har tatt forbehold, må kommunen søke å komme til enighet med  

utbyggeren, eventuelt ved en ny avtale etter at planen er endelig avgjort.” 57 

Saken som reiste denne og flere problemstillinger, var ”Sande-saken” hvor lovlighet av 

inngåelse av utbyggingsavtale før vedtakelse av reguleringsplan ble drøftet.  Utbygger 

hadde videre bidratt med penger for at kommunen kunne ansette en ekstra saksbehandler, 

da det omsøkte prosjektet var for omfattende og tidskrevende for kommunens daværende 

administrasjon. Sivilombudsmannen kom til at begge deler hadde vært bestemmende for 

vedtaket, jf. prinsippet i fvl. §41, og ba fylkesmannen vurdere saken på nytt. Departementet 

ble også bedt om å redegjøre for hvilke rettsvirkninger brudd på §64 c (plbl. (2008) §17-4) 

vil ha. Svaret fra departementet var at det vil kunne få konsekvenser for planens gyldighet, 

men at det må vurderes ut i fra flere faktorer.58 

 

 

3.3.2.1 Konklusjon vedrørende brudd på §64 c. 

Kommunaldepartementets oppfatning er at elementer av offentlig myndighetsutøvelse som 

skal inn i en utbyggingsavtale, skal fattes i vedtak etter forvaltningsmessige regler i 

forkant.59 Hvis dette gjøres vil i de fleste tilfeller tredjemannsinteresser og hensynet til 

saksbehandling ivaretas her, f. eks. gjennom offentlig ettersyn av reguleringsplaner, eller 

saksbehandlingsreglene i forvaltningsloven. Det er derfor tvilsomt at tilblivelsesmangler jf. 

plbl. §64 c (plbl. (2008) §17-4) kan anføres som ugyldighetsgrunn hvis 

myndighetsutøvelsen har skjedd i forkant i egne vedtak, jf. prinsippet i fvl. §41. I den 

forbindelse kan det nevnes at kommunen gjennom ny forskrift som trer i kraft 01.07.2010, i 

noen tilfeller kan unnta fra kravene i plbl. (2008) §17-4.60 Dette er i tilfeller som er nevnt 

                                                
57 Sivilombudsmannen sak 2009/2897. Svar fra Kommunal- og regionaldepartementet referanse 09/3131-2 KFR. 
58 Sivilombudsmannen sak 2009/2897. Svar fra Kommunal- og regionaldepartementet referanse 09/3131-2 KFR 
59 Ot.prp nr.22 (2004-2005) s. 7 
60 FOR-2010-03-26-488: (KRD) 
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ovenfor hvor offentlig myndighetsutøvelse har skjedd i forkant med hjemmel i plbl. (2008) 

§§18-1 og 18-2. 

 

Ytelser og plikter som kan hjemles i kommunens bruk av sin private autonomi, med andre 

ord privatrettslige disposisjoner, og som ikke har fulgt saksbehandlingsreglene i plbl. §64 c, 

vil være forhold som under normale forhold utenforstående i liten grad vil ha rett til å 

innvirke på. I dette tilfellet er det kommunestyret, som kommunens øverste 

beslutningsmyndighet, som har det avgjørende ord. Det er heller ikke i dette tilfellet gode 

grunner for å anføre ugyldighet. 

 

Hvis myndighetsutøvelsen har skjedd direkte i avtalen, f. eks. i forbindelse med refusjon, er 

det mye som tyder på at forvaltningslovens regler kommer til anvendelse, så langt plbl. 

kap. XI-A (plbl. (2008) kap. 17) ikke er lex-specialis. I så fall må fvl. §41 benyttes for å 

bestemme om avtalen likevel er gyldig. Det vil ha formodningen mot seg om kommunen 

kunne hoppe bukk over forvaltningsmessige krav til saksbehandling etc. gjennom å gjøre 

vedtaket i en utbyggingsavtale, noe som vil kunne stille den private part vesentlig dårligere. 

 

 

3.4 Materielle skranker 

3.4.1 Innledning 

Det er innholdet i en utbyggingsavtale som skaper de fleste problemstillingene. Før plan- 

og bygningslovens kapittel plbl. (2985) kap. XI-A (plbl. (2008) kap. 17) kom, var 

rettskildebildet med hensyn til innhold i stor grad uavklart.61 Utgangspunktet med 

lovreguleringen var å hindre uheldige utslag av utbyggingsavtaler, og begrense avtalevilkår 

som la for stort press på økonomien i utbyggingsprosjekter. På den måten skulle det bli 

vanskeligere å overføre unødvendige kostnader til kjøper.62 Vi har med andre ord å gjøre 

                                                
61Det var til en stor grad opp til kommunene selv og utbygger å bli enig om innhold. Denne uklarheten gjorde utslag i at noen kommuner 

gikk langt i å pålegge plikter. Se innledningen pkt. 1.1 for mer utfyllende informasjon 
62  Ot.prp nr.22 (2004-2005) s. 64 
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med regler som skal regulere innholdet for å hindre ubalanse mellom avtalepartene, samt 

sikre interessene til tredjepersoner.  

 

Hensynet til tredjepersoner skal først og fremst sikres gjennom en grundig prosess forut for 

inngåelsen av utbyggingsavtaler, dette temaet vil derfor ikke bli inngående behandlet i 

denne delen.63 Det nevnes kort at utgangspunktet er, som nevnt før i oppgaven, at offentlig 

myndighetsutøvelse som hovedregel skal skje forut for forhandling av utbyggingsavtaler. 

Vedtakene har da blitt behandlet i tråd med forvaltningsrettslige regler som også i betydelig 

grad tar hensyn til berørte tredjeparter jf. forvaltningslovens kap. IV-VI.  

På bakgrunn av vanlige avtalerettslige prinsipper og overstående henvisninger til 

enkeltvedtak forut for utbyggingsavtale, er det tvilsomt at tredjemenn skal kunne kreve 

avtalen revidert.  

Før innholdsmessige skranker og positivrettslige reguleringene jf. plbl. kap. XI-A §§64 b, 

64 e og 64 f (plbl. (2008) kap. 17 §§17-3, 17-6 og 17-7) behandles i pkt. 3.5, vil det i det 

følgende drøftes adgangen til å avtale sosial infrastruktur og gaver i en utbyggingsavtale. 

3.4.2 Sosial infrastruktur 

Et av grepene som lovgiver tok sent i prosessen var å forby sosial infrastruktur i 

utbyggingsavtaler. Dette kommer ikke klart frem av lovteksten i plbl. (1985) kap. XI-A 

(plbl. (2008) kap. 17), men er behørig fokusert på særlig i slutten lovgivningsprosessen, og 

delvis lovfestet i en egen forskrift jf. plbl. §64 e (plbl. (2008) §17-6).64 

 

Ot.prp. nr. 22 (2004-2005), utarbeidet av Kommunaldepartementet, satte ikke en absolutt 

skranke i mot å avtale at utbygger kunne bekoste sosial infrastruktur. Forut for 

proposisjonen hadde Bygningslovutvalget og Planlovutvalget i hver sin NOU kommet med 

to forskjellige konklusjoner med hensyn til forbud.65 Kommunalkomiteens flertall valgte 

                                                
63 ibid. s. 52-53 
64 2006.04.20 nr 0453: (KRD) Forskrift om forbud mot vilkår om sosial infrastruktur i utbyggingsavtaler. 
65 Se NOU 2003:14 ”Bedre kommunal og regional planlegging etter plan- og bygningsloven II” (Planlovutvalget) og NOU 2003:24 ”Mer 

effektiv bygningslovgivning” (Bygningslovutvalget). Utbyggingsavtaler. Ot.prp nr.22 (2004-2005) s.31 flg. har en sammenlikning av de 

to utvalgenes forslag. 
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forbudsveien i innst. O. Nr. 73 (2004-2005) s. 11: ”Grunneier/utbygger ikke skal kunne 

pålegges å finansiere offentlig eid eller drevet sosial infrastruktur, så som skoler, 

barnehager og sykehjem m.m.” Nå skal det sies at også før lovreguleringen var det 

skranker med hjemmel i læren om myndighetsmisbruk som satte grenser for hvor 

vidtrekkende pålegg om å bidra til sosial infrastruktur kunne være. For å følge opp 

flertallets mening ble det utarbeidet en forskrift jf. §64 e som lyder:  

 

”Det kan ikke avtales at grunneier eller utbygger helt eller delvis skal bekoste infrastruktur 

som skoler, barnehager, sykehjem eller tilsvarende tjenester som det offentlige i medhold 

av lov er forpliktet til å skaffe til veie. Med bekoste menes også utgifter i forbindelse med 

forskuttering, lån eller andre kredittytelser.”66 

 

Hvis utbygger ønsker å forskuttere byggingen av barnehagen, vil ikke være noe i veien å 

gjøre dette jf. §64 b (plbl. (2008) §17-3), siste ledd, så lenge kommunen refunderer alle 

utgiftene utbygger har hatt jf. forskriftens siste punktum.67 

 

3.4.2.1 Grensen mellom sosial- og teknisk infrastruktur 

Det kan oppstå tvilsomme tilfeller, hvor det er usikkert om tiltaket er teknisk eller sosial 

infrastruktur. En kjørevei, eller vannledning vil nok de fleste si er teknisk infrastruktur. 

Fiskeplass eller badeplass kan være mer tvilsom. Begge deler er forbundet med rekreasjon. 

Verken lovtekst eller forarbeider definerer grensen mellom teknisk og sosial infrastruktur 

helt klart. Av den grunn ønsket departementet ikke en positivrettslig avgrensning,68 noe 

kommunalkomiteen var uenig i,69 og som Odelstingets flertall senere bekreftet.70 

 

                                                
66 FOR 2006-04-20 nr 453: Forskrift om forbud mot vilkår om sosial infrastruktur i utbyggingsavtaler. Når byggesaksdelen av plbl. 

(2008) trer i kraft 1. juli 2010 gjelder ikke denne forskriften lenger. Den blir imidlertid å finne igjen, med samme ordlyd, i FOR-2010-03-

26-488: (KRD) ” Forskrift om byggesak (byggesaksforskriften)”, §18-1  
67 Veileder utbyggingsavtaler "Kommunal- og regionaldepartementet" 2006, pkt. 5.3 
68 Ot.prp nr.22 (2004-2005). s. 47 pkt. 4.4 
69 Innst. O. Nr. 73 (2004-2005) s. 11 
70 Se blant annet Karl Eirik Schjøtt-Pedersen, referat fra debatt Odelstinget 19.04.2005 
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I Kommunalkomiteens innstilling sier flertallet at det skal være et forbud mot avtaler som 

gjør at utbygger bidrar til ”offentlig eid eller drevet sosial infrastruktur”.
71 Det sies 

ingenting om at det skal begrenses til å gjelde infrastruktur ”forpliktet i medhold av lov” , 

slik forskriften jf. §64 e, sier. I debatten i Odelstinget 72 sier Heikki Holmås (SV) at 

”forskriften skal avgrense videre de tingene som vi til enhver tid vil oppfatte å være 

offentlig eid eller drevet infrastruktur, så som skoler, barnehager og sykehjem m.m.”(mine 

understrekninger) 

Karl Eirik Schøtt-Pedersen (Ap) sier dette om definisjonen, under debatten i Odelstinget: 

”Det vi kan konstatere, er at flertallet i komiteen, bestående av Arbeidepartiet, 

Fremskrittspartiet, SV og Senterpartiet sier at det legges opp til en lovregulering som setter 

et tydelig forbud mot at sosial infrastruktur kan inngå som en del av kommunens krav til 

innhold i en utbyggingsavtale”.
73 Heller ikke her begrenses det til lovpålagt sosial 

infrastruktur. 

 

Det er utvilsomt en divergens mellom forskriftens ordlyd og det Holmås, Schøtt-Pedersen 

og resten av flertallet mener. Om Holmås er representativt for flertallets oppfatning er 

uklart. Men han er den som går lengst i å definere hva forbudet skal gå ut på, og det finnes 

ingen steder nevnt i debatten, eller forarbeidene, at forbudet bare skal gjelde lovpålagt 

infrastruktur. Formuleringen ”skoler, barnehager og sykehjem m.m.” går riktignok igjen i 

forarbeidene, men det er vanskelig å trekke en ytre grense.  

 

Skiløyper/turløyper er et eksempel. De har en teknisk karakter i utforming og kan i mange 

tilfeller kjøres på, men brukes stort sett i forbindelse med rekreasjon, slik at de utvilsomt 

har en sosial karakter. Vedlikehold og finansiering skjer ofte i kommunal regi, noe som kan 

anføres for Holmås sin definisjon som er at de oppfattes å være offentlig eiet eller drevet. 

Det kan også samsvare med flertallet i kommunalkomiteens definisjon ”offentlige eiet eller 

drevet”. Slike løyper kan imidlertid også være privat drevet, ofte gjennom en velforening 

                                                
71 Innst. O. Nr. 73 (2004-2005) s. 11 
72 Referat fra debatt Odelstinget 19.04.2005 
73 Referat fra debatt Odelstinget 19.04.2005 
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som ikke har økonomisk gevinst som målsetting. Tiltakene kommer da samfunnet eller en 

større personkrets til gode, og blir kanskje av mange oppfattet som offentlige. 

 

Det er mye annen sosial infrastruktur som ikke er lovpålagt, men som ofte enten eies eller 

drives av det offentlige. Toaletter, parker, rasteplasser etc. Listen er på langt nær 

uttømmende. 

 

En avtale mellom Sirdal kommune og HOT EIENDOM74 kan tjene som illustrasjon. I pkt. 

8.1 står det at ”Det avsettes minst kr. 80.000 pr. boenhet til felles/servicetiltak”. 

I punkt 10 i avtalen listes tiltak relatert til pkt. 8 opp. Blant annet hoppbakke, grillplass og 

volleyballbane, samt 15.000 kroner per enhet til diverse fond. Tiltakene det skal ytes bidrag 

kan delvis sees på som både teknisk og sosial infrastruktur. Det kan dessuten stilles 

spørsmål med lovligheten av å kreve bidrag til fond hvor pengene ikke er øremerket tiltak 

som er i tråd med plbl. §64 b (plbl. (2008) §17-3).  

 

Til ytterligere illustrasjon nevnes en utbyggingsavtale i fra Bykle kommune hvor det i 

punkt 6. reguleres at utbygger skal betale 30.000 kroner per boenhet til drift og vedlikehold 

av hovedløypetraseer.75 Nok en gang kan det stilles spørsmål ved om dette er bidrag til 

sosial infrastruktur, samt til om plbl. §64 b (plbl. (2008) §17-3) materielle skranker åpner 

for et slikt bidrag. 

 

Det er mye som tyder på at forskriften ikke går langt nok i å forby sosial infrastruktur i 

forhold til det forarbeidene forutsetter, og at den derfor kan tolkes utvidende.76 Loven er 

ennå ganske ny, og det er ikke funnet rettspraksis som kan avklare problemstillingen. 

Holmås sier videre i debatten at Regjeringen må tolke lovvedtaket og at Stortinget videre 

                                                
74 Vedlegg 3 
75 Vedlegg 4 
76 For å få et riktig bilde av hva lovgiver mener er det viktig å merke seg at det er først helt på slutten av behandlingen av plbl. (1985) 

kap. XI-A at et absolutt forbud mot sosial infrastruktur blir definert av flertallet. Se blant annet Innst. O. Nr. 73 (2004-2005) s. 11 
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må observere hva som skjer på feltet.77 Dette tyder på at det i forskrifts form kan komme 

ytterligere innskjerpinger hvis kommunene blir for kravstore.78 

 

3.4.2.2 Konklusjon 

Konklusjonen er at utbyggingsavtaler som helt eller delvis har et ytelseselement som kan 

tenkes å karakteriseres som sosial infrastruktur bør unngås. En løsning for utbygger kan 

være å inngå en OPS-avtale, noe som vil være mye ryddigere. Det er viktig å understreke at 

en OPS-avtale som har et gaveelement til kommunen i seg og som regulerer sosial 

infrastruktur, vil være en omgåelse av forbudet. 

 

3.4.2.3 Gave 

En antitetisk tolkning av forskriften og det lovgiver mente, kan tyde på at det er åpning for 

kommunen å motta et visst gaveelement så lenge det ikke er til sosial infrastruktur.79 Dette 

støttes av forarbeidene, hvor det fastslås at en gave uansett må oppfylle §64 b, tredje ledd.80 

Det må med andre ord foretas en nødvendighets- og forholdsmessighetsvurdering av gaven. 

Det sier seg selv at det vil være en forskjell på å betale et stort kontantbidrag til bygging av 

et kulturhus, eller gi kunst i gave til kulturhuset. På den andre siden kan det jo være fordi 

utbygger er bemidlet og ønsker å bidra til lokalsamfunnet. Det er mange eksempler å at 

private har bidratt til slike tiltak, uten at det nødvendigvis har blitt stilt spørsmål med 

motivene. Skipsreder Reksten sin kunstsamling er et velkjent eksempel.81 

 

Det vil være viktig for kommunen å trå varsomt i disse tilfellene. Det må ikke gis inntrykk 

av at det er mulig å kjøpe seg til gunstige forvaltningsvedtak. En analogi som kan være 

                                                
77 Referat fra debatt Odelstinget 19.04.2005 
78 Veileder utbyggingsavtaler "Kommunal- og regionaldepartementet" 2006 kap. 5, tolker imidlertid forbudet mot infrastruktur 

innskrenkende jf. ordlyden i forskrift ”2006.04.20 nr 0453: (KRD)”.  
79 Ot.prp nr.22 (2004-2005) s. 42 
80 ibid s. 67 
81 Rt. 1988 s.1327. Domsslutningen er ikke relevant med hensyn til å illustrere poenget, men viser at velstående folk kan velge å donere 

store verdier i form av penger og ting, slik at de kan komme hele samfunnet til gode. 
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aktuell å trekke er til habilitetsreglene i forvaltningsloven §6. Selv om inhabilitet ikke har 

vært bestemmende for vedtaket, kjennes det i de fleste tilfeller ugyldig for ikke å svekke 

tilliten til forvaltningen. Gode grunner taler for at et forbud mot gaver i større grad må 

gjelde for en utbygger, enn hvis en ”rik onkel” i USA bestemmer seg for å betale 

biblioteket som en gest for en trygg oppvekst. Den ”rike onkelen” vil ikke tjene noe mer på 

gaven enn goodwill, mens for utbyggerens del vil gaven kunne øke verdien på 

eiendomsprosjekter i samme området. 

 

3.5 XI-A og materielle skranker 

De innholdsmessige skrankene, og positivrettslige reguleringene av innholdet skjer først og 

fremst med hjemmel i plbl. (1985) kap. XI-A §64 b (plbl. (2008) §17-3). 

 

§64 b (plbl. (2008) §17-3), regulerer avtalens innhold. Det er her listet opp en rekke 

innholdsmessige elementer som en utbyggingsavtale kan inneholde. Listen er ikke 

utømmende og utgjør ikke en absolutt skranke. Dette gjør at regelen er fleksibel og åpner 

for bruk i forbindelse med mange typer utbygginger.82 Avtalene må uansett inngås innenfor 

rammene av de ulovfestede reglene om myndighetsmisbruk, da departementet forutsetter at 

§64 b (plbl. (2008) §17-3) trekker snevrere rammer.83 

 

§64 b (plbl. (2008) §17-3), første ledd sier at ”En utbyggingsavtale kan gjelde forhold som 

kommunen har gitt bestemmelser om i arealdelen til kommuneplan, reguleringsplan eller 

bebyggelsesplan.”  

Forarbeidene sier at ”regelen setter en materiell ramme for hva avtalen kan gå ut på, ved at 

den bare kan inneholde elementer som kan vedtas og er vedtatt i bindende plan”.
84 Et 

eksempel her kan være en utbygger som får krav om å avsette midler til en fremtidig vei. 

Hvis veien ikke er med i kommuneplanen, reguleringsplanen eller bebyggelsesplanen, 

setter §64 b (plbl. (2008) §17-3), første ledd, skranker for at utbyggingsavtalen kan 
                                                
82 Ot.prp nr.22 (2004-2005) s. 65 
83 ibid s. 64 
84  Ot.prp nr.22 (2004-2005) s. 64 
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inneholde en slik forpliktelse. Det kan ellers kort nevnes at formuleringen ”har gitt” 

manifesterer det faktum at reguleringsplanen må vedtas før utbyggingsavtalen forplikter 

kommunen.  

 

Andre ledd første punktum omhandler muligheten til å regulere antall boliger i et område 

og størrelsen på dem: ”Avtalen kan også regulere antallet boliger i et område, største og 

minste boligstørrelse, og nærmere krav til bygningers utforming der det er 

hensiktsmessig.”  

 

Det kan være litt uklart hva som menes med ”regulere antall boliger i et område”. I 

forarbeidene nevnes først og fremst boligpolitiske formål.85 En løsning er at en 

reguleringsplan angir maksimal utnyttelse av byggeområdet, men gir i utgangspunktet ikke 

utbygger noe plikt til å oppfylle dette. En utbyggingsavtale kan da regulere hvordan 

utbyggingen skal skje, innenfor planens rammer. Hvis utbygger forplikter seg til å bygge ut 

et område i planen fullstendig, slik at kommunen kan bruke en avtalt forkjøpsrett, vil dette 

ha en verdi for begge parter. Utbygger har garanti for finansiering og kommunen får 

boliger.  

 

Det er dessuten verdt å merke seg siste punktum: ”Avtalen kan også regulere at kommunen 

eller andre skal ha fortrinnsrett til å kjøpe en andel av boligene til markedspris”. I 

innstillingen til Odelstinget fra Kommunalkomiteen, Innst. O. Nr. 73, velger flertallet å 

forandre ordlyden fra forslaget i Ot.prp nr. 22 (2004-2005), med å legge til at de kan kjøpes 

”til markedspris”.86 Dette er bare en presisering av det som står i Ot.prp nr. 22 (2004-2005) 

s. 65, men det vitner allikevel om at lovgiver har fokus på å sikre en adekvat balanse 

mellom kommune og utbygger.  

 

                                                
85 Innst. O. Nr. 73 (2004-2005) s. 9 
86  Innst. O. Nr. 73 (2004-2005) s. 10 



 43 

Tredje ledd oppstiller i første punktum et nødvendighetskrav: ”Avtalen kan også gå ut på 

at grunneier eller utbygger skal besørge eller helt eller delvis bekoste tiltak som er 

nødvendige for gjennomføringen av planvedtak.”  

For å være nødvendig må tiltaket ha saklig sammenheng med gjennomføringen av planen.87 

Det vil med andre ord ikke være mulig å avtale at utbygger skal sponse det lokale 

fotballaget med nye drakter, eller steinlegge parkeringsplassen foran rådhuset, da dette ikke 

er nødvendig for gjennomføring av planen. Det settes imidlertid ingen skranke i forhold til 

at tiltaket skal være i selve planområdet, men at ”ytelsene må tjene interessene i 

utbyggingsområdet”.
88 Et veikryss som ligger en stykke fra planområdet tåler kanskje 

belastningen fra den aktuelle utbyggingen. Sammenholdt med andre utbyggingsplaner i 

nærheten kan den totale belastningen på sikt bli for stor. Det kan stilles spørsmål ved om 

utbygger da kan kreves for midler til utvidelse av krysset, nå eller i fremtiden.  

Her er det mer usikkert om nødvendighetskravet er oppfylt. At det står i en saklig 

sammenheng gjør det nok. Men det er jo ikke direkte nødvendig for gjennomføring av 

planvedtaket jf. §64 b (plbl. (2008) §17-3), tredje ledd, første punktum. Dersom det er flere 

utbygginger og alle skal benytte samme kryss, synes det urettferdig om de første 

utbyggingene blir gratispassasjerer fordi det på utbyggingstidspunktet ikke er nødvendig. 

Dette er gode grunner for at en utbyggingsavtale må kunne være hjemmelsgrunnlag for 

fremtidige byrder, så lenge byrdene ligger innfor det plbl. (2008) kap. XI-A (plbl. (2008) 

kap. 17) oppstiller. På den andre siden kan tidsrommet mellom utbyggingene være lang. 

Skiftende samfunnsforhold og andre hendelser kan gjøre det mer aktuelt å kreve nye 

utbyggere. Kommunen må ha et vidt spillerom til å bestemme et skjæringspunkt i slike 

tilfeller, og om klausuler om pliktige bidrag i tidligere inngåtte avtaler skal tiltres eller ikke, 

selv om det betyr økt økonomiske byrder på nye utbyggere. 

 

I andre punktum er det et forholdsmessighetskrav, tiltak etter første ledd må stå i ”rimelig 

forhold til utbyggingens art og omfang og kommunens bidrag til gjennomføring av planen 

                                                
87  Ot.prp nr.22 (2004-2005) s. 65-66 
88 ibid. s. 66 
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og forpliktelser etter avtalen.” Nok en gang er lovgiver fokusert å balansere avtalen.89 Hvis 

veikrysset som brukes i eksempelet overfor tas inn i avtalen, vil et bidrag til bygging måtte 

stå i rimelig forhold til utbyggingen i planområdet. En utbygger som skal bygge to boliger 

vil nødvendigvis måtte bidra med mindre enn en som skal bygge 50 boliger. Ofte reguleres 

dette med at det i utbyggingsavtalen avsettes en sum per enhet. Til illustrasjon se 

utbyggingsavtaler vedlagt avhandlingen.90 

 

Videre fastslår forarbeidene, med hensyn til formuleringen ”bidrag til gjennomføring” at 

”der kommunens rolle er avgrenset til å vedta selve arealplanen, vil adgangen til å stille 

tyngende vilkår blir mindre”.
91 Det settes med andre ord krav til motytelser fra kommunens 

side hvis det stilles tyngende vilkår utover det som har hjemmel i lov. Forarbeidene nevner 

samarbeid om opparbeiding av infrastruktur. Et eksempel her kan være Oslo kommunes 

kontantbidrag til opparbeidelse av infrastruktur i forbindelse med Bjørvika-utbyggingen. 

Her bidrar utbygger også utbygger med en sum per kvadratmeter, og partene har dannet et 

eget selskap som forestår planlegging og utbygging.92 Det kunne her vært tvilsomt hvis 

kommunen ensidig påla utbygger å bidra. 

 

Det kan dessuten nevnes at forarbeidene ikke forbyr gaver, men vil måtte ”vurderes etter 

kriteriene i tredje ledd, og uforholdsmessige ytelser vil uavhengige av betegnelse være 

ulovlige”.
93

  

 

Fjerde ledd åpner for at avtalen kan ”gjelde forskuttering av kommunale tiltak som er 

nødvendige for gjennomføringen av planvedtak”. Forarbeidene henviser til 

nødvendighetskravet i tredje ledd for å belyse hva som er nødvendig etter fjerde ledd.  

Det anbefales videre å vurdere en OPS-avtale, da dette i flere tilfeller vil være en bedre 

måte å regulere forskuttering enn etter §64 b (plbl. (2008) §17-3), fjerde ledd.94 Dette kan 

                                                
89  Ot.prp nr.22 (2004-2005) s. 66 
90 Vedlegg 3 pkt. 8 og vedlegg 4 pkt. 6 
91  Ot.prp nr.22 (2004-2005) s. 66 
92 Oslo kommune, Byrådssak 207/ 2003 
93 Ot.prp nr.22 (2004-2005) s. 67 
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være en god løsning spesielt hvis det er tvil om nødvendighetskravet og 

forholdsmessighetskravet er oppfylt. OPS-avtalen blir da en selvstendig avtale hvor begge 

parters autonomi er utgangspunkt for kontrahering. 

 

3.5.1 Forholdet til refusjonsreglene 

Plbl. (1985) kap. IX har detaljerte regler som regulerer kommunen og privates adgang til å 

kreve refusjon. Dette er regler som kan kreve privatpersoner, så vel juridiske personer, for 

utlegg, selv om nevnte personer ikke har samtykket, eller ønsket at tiltakene skulle 

iverksettes. Uten disse bestemmelsene ville kommunen ikke ha en positivrettslig hjemmel 

til å pålegge nevnte plikter jf. legalitetsprinsippet.95  

Utbyggingsavtaler brukes i stor grad for å avtale refusjon, eller fordeling av arbeid og 

kostnader i forbindelse med bygging mellom kommune og utbygger, i stedet for 

refusjonsreglene i Plbl. (1985) kap. IX. Det blir da et spørsmål om grensedragning hvorvidt 

kommunen da kan gå lenger enn det Plbl. (1985) kap. IX tillater når, dette avtales i en 

utbyggingsavtale. 

 

Hvis for eksempel kommunen vil avtale at utbygger skal refundere utgifter for en vei som 

anlegges inn til byggeområde som er 14 meter bred, vil dette være 4 meter bredere enn det 

tillates å kreves refusjon for jf. §48 jf §67. Dette vil være i strid med refusjonsreglene, og 

jf. legalitetsprinsippet må positivrettslig bestemmelser finnes et annet sted for at en slik 

byrde skal pålegges utbygger. Det vil da være naturlig å ta utgangspunkt i plbl. kap. XI-A 

(plbl. (2008) kap. 17) , §64 b (plbl. (2008) §17-3) siste ledd, som regulerer hva en 

utbyggingsavtale kan inneholde. 

 

Det forutsettes at veien gjelder ”forhold som kommunen har gitt bestemmelser om i 

arealdelen til kommuneplan, reguleringsplan eller bebyggelsesplan.” jf første ledd.  

                                                                                                                                               
94  Ot.prp nr.22 (2004-2005) s. 67 
95 For mer om refusjonsreglene se blant annet Johan Greger Aulstad "Kommunale utbyggingsavtaler" s. 153-164 
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Det må da foretas en nødvendighetsvurdering jf. siste ledd første punktum: ”bekoste tiltak 

som er nødvendige for gjennomføringen av planvedtak.” Det må videre foretas en 

forholdsmessighetsvurdering, jf samme ledd andre og tredje punktum. 

Hvis disse vilkårene etter en nærmere vurdering er oppfylt, vil utbyggingsavtalen jf. §64 b 

(plbl. (2008) §17-3) kunne være hjemmel for å pålegge utbygger å refundere utgiftene.  

 

Man kan tenke seg motsatt situasjon, at kommunen i en utbyggingsavtale forplikter seg til 

ikke å kreve refusjon for tiltak kommunen har utført. Dette må det være åpning for basert 

på en vanlig tolkning av ordlyden i plbl. (1985) §46, første ledd første punktum: ”Den som 

har lagt, omlagt eller utvidet godkjent offentlig veg eller godkjent offentlig anlegg for 

transport av vann eller avløpsvann, kan kreve sine utlegg refundert etter reglene i denne 

lov.” Det at det står kan og ikke skal, åpner for at det er opp til kommunen å bestemme om 

det skal kreves refusjon, hvis vilkårene er oppfylt. En beslutning om ikke å kreve refusjon 

vil følgelig være økonomisk gunstig for utbygger, og er en forhandlingsressurs for 

kommunen. Dette vil kunne være kommunens bidrag til gjennomføring av planen, jf §64 b 

(plbl. (2008) §17-3) tredje ledd, andre punktum. 

 

Det at utbygger på forhånd vet hvordan refusjonsspørsmålet blir håndtert, gjør at det 

kompliserte regelverket i plbl. (1985) kap. IX kan unngås. Dette representerer en verdi for 

utbygger gjennom forutsigbarhet i utbyggingen. Konklusjonen er at kommunen har adgang 

til å pålegge byrder utover det som tillates i plbl. (1985) kap. IX, men at det er under 

forutsetningen at det er innenfor de materielle skrankene i kap. XI-A (plbl. (2008) kap. 17), 

samt myndighetsmisbrukslæren. 
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4 Ulovfestede regler som skranke 

4.1 Innledning 

Ulovfestede regler er utviklet gjennom langvarig rettspraksis, med inspirasjon fra juridisk 

teori, og andre lands praksis. I fvl. §35, femte ledd, henvises det til ”alminnelige 

forvaltningsrettslige regler”, noe som illustrerer at slike regler lever side om side med 

positivrettslige bestemmelser og supplerer hverandre. Ulovfestede forvaltningsregler kan 

stille strengere krav enn lovfestede regler. Listen av ulovfestede forvaltningsrettslige regler 

som behandles i avhandlingen er ikke uttømmende. Det vil i det følgende bli fokusert på 

myndighetsmisbrukslæren, da disse reglene nevnes spesifikt i forarbeidene.96 Videre vil 

bristende forutsetninger og force majeure behandles i pkt. 4.3. Sistnevnte er regler som 

ikke kan karakteriseres som forvaltningsrettslige, men som kan få anvendelse også på 

forvaltningsrettens område. 

 

Myndighetsmisbrukslæren97 er ulovfestede regler hvor saklighet, likhet og proporsjonalitet 

i forbindelse med utøvelse av forvaltningsmyndighet er sentrale momenter. Dette får 

betydning også for utbyggingsavtaler da departementet forutsetter at ”Kommunen vil 

selvsagt uansett måtte inngå avtalen innenfor rammene av de ulovfestede reglene om 

myndighetsmisbruk. Forslaget til innhold i avtalen trekker imidlertid snevrere rammer enn 

det som følger av disse reglene.”
98 

 

 

Myndighetsmisbrukslæren regulerer i stor grad det som skjer forut for offentlig 

myndighetsutøvelse, nemlig saksbehandlingen. Hvilke hensyn saksbehandleren har lagt 

vekt på kan virke inn på resultatet.  

Myndighetsmisbrukslæren har imidlertid også regler om usaklig forskjellsbehandling og 

grovt urimelig resultat. Hvis for eksempel deler av det materielle innholdet i en 

                                                
96 Ot.prp nr.22 (2004-2005) s. 64 
97 Torstein Eckhoff mfl. "Forvaltningsrett" 8. utgave s. 387 tar et oppgjør med begrepsbruken. Selv om kritikken kan bifalles velger 

undertegnede å benytte begrepet fordi det brukes aktivt i forarbeidene. 
98 Ot.prp nr.22 (2004-2005) s. 64 
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utbyggingsavtale er falt bort på grunn av ugyldighet, kan byrdene som gjenstår fremstå som 

så ubalanserte at de er grovt urimelige. Usaklig forskjellsbehandling kan være vanskeligere 

å påberope, da det ligger innenfor utbyggers risiko at det i fremtiden kan bli pålagt byrder 

på eiendommen, som naboeiendommen slipper unna.99 Men det kan tenkes at en lokal 

utbygger eksempelvis slipper unna utbyggingsavtale, selv om kommunen har gjort 

prinsippvedtak. Prosjektet selges så videre. Den nye utbyggeren er kanskje utenbys fra og 

har store økonomiske ressurser. De lokale politikerne øyner en mulighet til å få finansiert 

infrastruktur, og velger derfor å kreve utbyggingsavtale. I et slikt tilfelle kan det kanskje 

være aktuelt å påberope usaklig forskjellsbehandling. Særlig hvis det er en trend at lokale 

utbyggere slipper unna, og de som kommer utenfra må inngå utbyggingsavtale. 

 

4.2 Myndighetsmisbrukslæren 

Det vil i det følgende bli en kort gjennomgang av myndighetsmisbrukslæren. Det vil så bli 

drøftet virkningen av at myndighetsmisbrukslæren anvendes som skranke. Relevant 

rettspraksis trekkes inn der det er naturlig. 

 

Myndighetsmisbrukslæren er skapt gjennom langvarig rettspraksis, og er også inspirert av 

utenlandsk rett.100 Bakgrunnen for læren er at domstolens adgang til å overprøvelse av det 

frie skjønn er begrenset. Domstolen skal først og fremst føre kontroll med at utøvelsen er 

lovmessig, ikke sette skranker for politiske motivert utøvelse av det frie skjønn. 

Eksempelvis vil domstolen ikke overprøve praksisen om å ikke bygge i strandsonen. Men 

hvis den ene naboen får lov til å bygge brygge, kan det være i strid med prinsippet om 

likebehandling, hvis den andre ikke får lov. Domstolen vil i et slik tilfelle kunne kjenne 

vedtaket ugyldig og sende avslaget på byggetillatelse tilbake til kommunen for en ny 

vurdering. 

 

                                                
99 Rt-2007-281 avsnitt 63-64 illustrer dette på en god måte 
100 For mer om myndighetsmisbruk se Forvaltningskommiteens innstilling s. 377-378 og Torstein Eckhoff mfl. "Forvaltningsrett" 8. s. 

366-387. 
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En aktuell dom, hvor læren om myndighetsmisbruk blir anvendt, er inntatt i Rt. 1933 s. 548 

(Raadhushospits-dommen). En hotelleier ble nektet skjenkebevilling fordi hun var i strid 

med en fagforening. Selv om kommunens adgang til å gi skjenkebevilling var å se på som 

utøvelse av det frie skjønn, mente Høyesterett at det var tatt utenforliggende hensyn som 

var bestemmende for resultatet: Dommen er moderert noe i nyere rettspraksis,101 men 

førstvoterendes syn summerer i stor grad opp hovedinnholdet i 

myndighetsmisbrukslæren:102  

”Jeg mener efter dette at det standpunkt øl- og vinkomitéens formann tok til frk. Berges 

andragende, maa betegnes som vilkaarlig. Og da hans stemme var nødvendig og 

tilstrekkelig for at bestemme resultatet, maa den med 11 mot 10 stemmer fattede beslutning 

ansees som lovstridig. At ta standpunkt til hvorvid ogsaa en eller flere av de 9 andre 

formannskapsmedlemmer av samme parti har optraadt uforsvarlig er derfor ikke 

nødvendig. Avgjørende for saken vil jo ihvertfall den ene representants forhold være, som 

her maatte til for at skape flertall. Selv om det bare var ham som lot uberettigede hensyn 

være bestemmende, saa blir resultatet, selve beslutningen, derved et maktmisbruk. Den har 

da i realiteten vært benyttet som et kampmiddel i en uløst faglig konflikt.”  

 

I det følgende fokuseres det på to former for myndighetsmisbruk. Vedtak som fører til 

resultat som fremmer formål utenfor hjemmelslovens ramme og vilkårlige vedtak.  

 

4.2.1 Formål som ligger utenfor lovens rammer 

Det kan oppstå situasjoner hvor positivrettslige regler jf. plbl. (1985) kap. XI-A (plbl. 

(2008) kap. 17) er fulgt, men det likevel kan være tvil om en utbyggingsavtale er gyldig 

fordi myndighetsmisbrukslæren kan sette skranker. Eksempelvis kan de hensyn som plan- 

og bygningsloven fremmer ikke bli ivaretatt i saksbehandlingen i forbindelse med 

inngåelse av en utbyggingsavtale. Myndighetsmisbrukslæren kan da komme inn som en 

ugyldighetsgrunn selv om positivrettslige reguleringer er fulgt. 

                                                
101 Rt. 1996 s. 78 
102 Rt. 1933 s. 548 
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En utbyggingsavtale kan få store ringvirkninger for tredjemenn. Eksempelvis kan en 

virksomhet forurense på en slik måte at selv om det ligger innenfor tillatte grenseverdier, 

får store konsekvenser for naboer. Hvis avtalen sendes ut på høring i juli måned, når mange 

er på ferie, får naboene kanskje ikke mulighet til å protestere. I en slik situasjon kan det 

tenkes at ugyldighet kan bli resultatet selv om høringsfristen er overholdt, jf. plbl. (1985) 

§64 c (plbl. (2008) §17-4) andre ledd, da det vil være i strid med lovens formål jf. plbl. 

(1985) §64 a (plbl. (2008) §17-2), andre ledd ” Kommunen skal legge til rette for 

medvirkning av berørte grupper og interesser.” samt formålsparagrafen i plbl. (2008) §1-1 

som sier at ” Loven skal fremme bærekraftig utvikling til beste for den enkelte, samfunnet 

og framtidige generasjoner (…) gi grunnlag for vedtak om bruk og vern av ressurser (…) 

sikre åpenhet, forutsigbarhet og medvirkning for alle berørte interesser og myndigheter 

(…) legges vekt på langsiktige løsninger.” 

 

Forarbeidene til forvaltningsloven103 fastslår med bakgrunn i rettspraksis104 at vedtak som 

fremmer et formål som ligger utenfor lovens rammer vil kunne være myndighetsmisbruk.  

 

4.2.2 Vilkårlige vedtak 

Hvis et vedtak bygger på et vilkårlig skjønn, kan det tilsidesettes av retten.  

 

Eksempelvis kan en utbygger love rabatt til representanter for kommunen, eller kanskje til 

og med å snekre et tilbygg for dem. Hvis det under saksbehandlingen i forbindelse med 

utbyggingsavtalen legges vekt på dette, eller at det kan antas å ha vært bestemmende for 

innholdet, jf. prinsippet i fvl. §41, kan avtalen være ugyldig. 

 

En dom inntatt i Rt. 1951 s. 19, hvor fire passive medlemmer i N.S. ble nektet 

drosjebevilling, viser at selv om det kan være innenfor forvaltningens frie skjønn å 

                                                
103 Forvaltningskommiteens innstilling s. 377-378 
104 Rt. 1933 s. 548 og Rt. 1957 s. 86 
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bestemme hvem som skal få en slik bevilling, er det grenser for hvilke hensyn det kan 

legges vekt på:  

” Tross den adgang som domstolene etter vår rett har til å kontrollere 

forvaltningsorganenes utøvelse av « det frie skjønn » er begrenset - jfr. Castberg: 

Innledning til forvaltningsretten 134 flg. -, er dette resultat etter min mening så urimelig og 

så stridende mot alminnelig samfunnsoppfatning at Samferdselsdepartementets avgjørelse 

av 21. oktober 1950 må ansees rettsstridig og derfor erklæres ugyldig.”
105 

 

Dommen kan relateres til utbyggingsavtaler på flere måter. Eksempelvis kan utbygger være 

i en konflikt med kommunen, noe som gjør at sistnevnte ønsker å stille tyngre vilkår for 

utbygger. Dette vil være et utenforliggende hensyn som gjør at utbyggingsavtalen kan 

kjennes ugyldig. 

 

4.3 Bristende forutsetninger 

4.3.1 Innledning 

Avhandlingen så langt har belyst grenser mot ugyldighet med hensyn til handlinger forut 

for inngåelse av utbyggingsavtaler, og hva en utbyggingsavtale lovlig kan inneholde. I 

noen tilfeller kan imidlertid etterfølgende omstendigheter gjøre at ytelsesplikten blir 

skjevere enn forutsatt, og det kan være grunnlag for å revidere avtalen. I forarbeidene til 

plbl. (1985) kap. XI-A (plbl. (2008) kap. 17) åpnes det for at bristende forutsetninger kan 

anvendes på utbyggingsavtaler.106 

 

4.3.2 Lærens innhold 

Bristende forutsetninger har grunnlag i forutsetningslæren, hvor en uforutsett irregulær 

utvikling i kontraktsforholdet gjør at debitor kan kreve bortfall eller endring av avtalen. For 

at debitor skal kunne påberope bristende forutsetninger må flere vilkår være oppfylt: 

                                                
105 Rt. 1951 s. 24 
106 Ot.prp nr.22 (2004-2005) s. 68 
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Forutsetningen må ha vært motiverende (kasual) for at debitor forpliktet seg. Dette må ha 

vært synbart for medkontrahenten. Forutsetningsbristen må i tillegg ha vært relevant. Det 

skilles dessuten mellom uriktige og bristende forutsetninger. En uriktig forutsetning kan 

også være ugyldighetsgrunn, men dette vil først og fremst være en tilblivelsesmangel hvor 

ikke avtaleforløpets utvikling er grunnen til at kontrakten evt. må revideres eller at pliktene 

bortfaller.107 Uriktige forutsetninger løses derfor først og fremst med hjemmel i avt. §§28, 

29 og 33 samt læren om ulovfestet lojalitetsplikt.108 

 

Læren om bristende forutsetninger er utviklet gjennom langvarig rettspraksis, sedvane og 

juridisk teori. Rt. 1999 s. 922 (Salhus flytebro) stadfestet læren, og illustrer godt hvordan 

den brukes. I forbindelse med bygging av en flytebro viste det seg å være problemer med 

sveiseskjøtene. Det måtte derfor anvendes en annen, og mer kostnadskrevende 

sveisemetode, som påførte entreprenøren store ekstraomkostninger.  

Høyesterett kom til at dette var en relevant forutsetningsbrist. Entreprenøren ville ha gitt en 

høyere pris hvis de visste at sveisemetoden måtte anvendes, noe som måtte være synlig for 

byggherren. Dommen var i resultatet enstemmig, men retten delte seg i to fraksjoner (3-2) 

med hensyn til begrunnelsen. Flertallet anvendte læren om bristende forutsetninger. 

Mindretallet mente imidlertid at avt. §36 var det riktige hjemmelsgrunnlaget. 

 

Det kan være tilfeller hvor bristende forutsetninger kan være aktuelt i utbyggingsavtaler. I 

forbindelse med vedtakelse av utbyggingsavtalen jf. plbl. §64 c, siste ledd: ” Kommunen 

kan ikke inngå bindende utbyggingsavtale om et område før arealplanen for området er 

vedtatt.”,  kan det oppstå situasjoner som gjør at utviklingen kan karakteriseres som 

irregulær. Departementet mener at ”Det er ikke noe i veien for at avtalen inngås i samme 

kommunestyremøte som planen vedtas dersom proses-  

                                                
107 For mer utfyllende om vilkårene se Viggo Hagstrøm "obligasjonsrett" 3. opplag s.248 flg. 
108 Se blant annet Haughom-dommen inntatt i Rt. 1995 s. 1460, som bygger på denne læren 
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sene har gått parallelt. Den private part kan forplikte seg før plan er vedtatt, og dersom 

planen endres av kommunestyret etter dette tidspunkt, kan den private part eventuelt 

påberope seg bristende forutsetninger.”109
  

 

Fornminner er et annet eksempel. Funn av oldsaker, gravhauger etc. kan gjøre at 

utbyggingsområdet ikke kan brukes som forutsatt. Dette vil være en irregulær utvikling 

som gjør at avtalepliktene må revideres. 

 

Forurensning er et annet scenario. Utbygger kan finne forurensning i grunnen som gjør at 

utviklingskostnadene blir vesentlig høyere. Det kan da være aktuelt å påberope bristende 

forutsetninger, da utbygger ikke ville ha påtatt seg omfattende økonomiske forpliktelser i 

utbyggingsavtalen hadde partene visst om dette. 

 

4.3.3 Force majeure 

Ovenfor har vi omtalt bristende forutsetninger i form av irregulær utvikling i selve 

kontraktsforholdet. Det kan imidlertid være andre momenter som ikke skriver seg fra 

forutsetningssvikt som kan virke inn på muligheten til å oppfylle en utbyggingsavtales 

materielle innhold. Her kommer læren om force majeure inn.110 

 

Læren er, i likhet med forutsetningslæren, ulovfestet. Det er vanskelig å gi en helt 

uttømmende definisjon på begrepet, men klassiske hendelser er krig, brann, streik, opprør 

og ekstremvær. Det er i rettspraksis også åpnet for at økonomiske forhold som prisstigning 

etc. kan defineres som force majeure.111  

 

                                                
109 Ot.prp nr.22 (2004-2005) s. 68 
110 For mer utfyllende se Viggo Hagstrøm "obligasjonsrett" 3. opplag s. 266 flg. 
111 Se bla. Rt. 1935 s. 122 (Falconbridge-dommen) 
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Force majure er et fransk uttrykk som betyr ”høyere makt”. Hagstrøm skriver at med force 

majeure ”siktes det tradisjonelt til utenfrakommende, ekstraordinære og for partene 

upåregnelige begivenheter”.
112

  

 

Eksempelvis kan det gå et leirras i et utbyggingsområde som gjør at grunnen i ettertid blir 

så ustabil at det ikke kan bygges der. I dette tilfellet vil force majeure kunne påberopes som 

grunnlag for at utbyggingsavtalen med kommunen ikke kan gjennomføres etter sitt innhold. 

Det vil være utenfrakommende, ekstraordinære og upåregnelige begivenheter.
113

 Det kan i 

dette tilfellet nok anføres bristende forutsetninger også, da det nok er synlig for partene at 

det er en forutsetning for avtalen at området er byggbart. Dette illustrerer at det til en viss 

grad er overlapping mellom de to begrepene. Økonomisk force majeure er kanskje mest 

nærliggende å bruke som eksempel. En prisstigning kan gjøre det umulig for utbygger å 

oppfylle kontrakten etter sitt innhold. Det kan også være motsatt, at avtalt kontantsum per 

boenhet på grunn av prisstigning ikke vil være tilstrekkelig for kommunen. 

 

4.3.4 Virkning 

En svikt i forutsetningene vil først og fremst føre til at forpliktelsene partene i mellom 

bortfaller med virkning for fremtiden (ex nunc). Dette gjelder også for force majeure. Det 

vil heller ikke være aktuelt å kreve debitor for erstatning hvis ingen av partene kan klandres 

for det som har skjedd.114 Til sammenlikning kan nevnes at i tilfeller hvor det er tale om 

uriktige forutsetninger f. eks. hvor en av kontraktspartene har utvist culpa, får dette også 

retroaktiv virkning (ex tunc), og erstatningskrav kan være aktuelt.   

 

 

                                                
112 Viggo Hagstrøm "obligasjonsrett" s. 266. 
113 l.c. 
114 Hvis det kan oppstilles et ansvarsgrunnlag kan imidlertid vilkårene for erstatning være til stede 
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5 Virkning av ugyldighet 

5.1 Innledning 

Hvis det er inngått utbyggingsavtaler som er i strid med materielle og prosessuelle regler 

slik at avtalen er helt eller delvis ugyldig og at feilen har vært avgjørende for resultatet, jf. 

prinsippet i fvl. §41, er det selvsagt at det må få en konsekvens. Det samme hvis 

avtalerettslige prinsipper, lovfestede elle ulovfestede, brytes i forbindelse med kontrahering 

eller gjennomføring av avtalen. Hva konsekvensen blir, vil i stor grad være med på regulere 

rettsbildet. Ingen av partene er tjent med å inngå avtaler som senere vil kunne kjennes 

delvis eller helt ugyldig, og vil følgelig ha dette i bakhodet når det kontraheres. Videre vil 

tydelige og adekvate virkninger være med på å fremme hensynet bak reglene.  

 

I det følgende vil det først bli en kort gjennomgang av hvilke konsekvenser brudd på 

forvaltningsrettslige prinsipper kan få for en utbyggingsavtaler, før det til slutt drøftes om 

utbygger har krav på erstatning. 

 

5.2 Hovedregelen 

 

”Hovedregelen er at ugyldighetsgrunnen ikke rekker lenger enn grunnen tilsier.”
115 Det 

betyr at i en avtale hvor det stiftes rettigheter og plikter for kommune og utbygger, og hvor 

f. eks. sosial infrastruktur i form av forpliktelse til å koste en barnehage er en del av 

avtalen, vil den spesifikke ytelsen være en nullitet. De resterende ytelser i avtalen vil da gå 

som normalt. Hvis det er mer tvil om et punkt i avtalen er uhjemlet eller ikke, vil dette 

kunne sees på som en angripelig vedtak. Virkningen her er at det står ved lag så fremt det 

ikke blir satt til side. For at det skal skje må en av partene prøve vedtaket for domstolen.116 

 

                                                
115 Torstein Eckhoff mfl. "Forvaltningsrett" 8. utgave s. 459 
116 For mer om hva som er nulliteter og angripelige vedtak se Torstein Eckhoff mfl. "Forvaltningsrett" 8. utgave s.460-464 
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Det kan imidlertid tenkes at de forskjellige ytelser i avtalen henger så nøye sammen at 

pliktene blir veldig skjevt fordelt hvis en spesifikk ytelse ikke gjelder lenger. Virkningen av 

at den del av avtalen som blir ansett på som en nullitet tas ut, kan da bli at bristende 

forutsetninger påberopes.117 Grovt urimelig resultat jf. myndighetsmisbrukslæren kan også 

være et aktuelt hjemmelsgrunnlag. 

 

Hvis avtalen er inngått under tvang vil det føre til fullstendig ugyldighet. Tanken her er at 

det aldri ville blitt inngått avtale hadde det ikke vært for at den ene parten ble tvunget til 

det, og partene da skal stilles som om det aldri har blitt inngått en avtale. 

 

Den enkleste og nok mest aktuelle løsningen er nok at partene reforhandler avtalen. I 

mange tilfeller vil dette være minste motstandsvei, og i de beste interesser til partene.  

5.3 Erstatning 

Hvis en utbyggingsavtale er ugyldig fordi kommunen har feiltolket lovregler feil, kan 

resultatet bli at utbygger har krav på erstatning. Hovedregelen i erstatningsretten er at 

skadevolderen må erstatte det tap han har påført den andre part.118 Det er tre vilkår som må 

oppfylles for at det kan kreves erstatning: Det må ha oppstått en skade (økonomisk tap), det 

må foreligge et ansvarsgrunnlag, det må være en sammenheng mellom den skadebringende 

handlingen og skaden (årsakssammenheng). 

 

Etter Høyesteretts dom av 05.03.2010 levnes det lite tvil om at ansvar på objektivt grunnlag 

utelukkes hvor regler i plan- og bygningsloven anvendes feil.119 

 

Ansvarsgrunnlaget vil da være arbeidsgiveransvaret som er lovfestet i skadeerstatningslova 

§2-1. Det kreves da forsett eller uaktsomhet jf. bestemmelsens første ledd, for at 

kommunen er erstatningsansvarlig. Det er tidligere i drøftelsen fastslått at det skal mye til 

for at kommunen kan påberope seg rettsvillfarelse i forbindelse med utøvelse av regler 
                                                
117 For mer om bristende forutsetninger se drøftelse ovenfor pkt. 4.3 
118 "Lærebok i erstatningsrett", Lødrup 5. utg. S. 335 flg 
119 HR-2010-412-A avsnitt 35 
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knyttet til utbyggingsavtaler, og dermed være i aktsom god tro. Høyesterett har i kjennelsen 

fra 05.03.2010 sagt at så lenge lovtolkningen har vært forsvarlig, vil det ikke være grunnlag 

for at dette vilkåret er oppfylt. Resultatet er derfor at i de fleste tilfeller hvor kommunen 

ikke har fulgt prosessuelle og materielle regler knyttet til utbyggingsavtaler, vil det ha blitt 

utvist erstatningspliktig uaktsomhet som vil rammes av skadeerstatningslova §2-1, da plbl. 

(1985) kap. XI-A (plbl. (2008) kap. 17) har en rimelig klar ordlyd. Kravet om 

ansvarsgrunnlag er da oppfylt. Hvis den private part er påført et økonomisk tap som følge 

av at kommunen har utvist uaktsomhet, er også de to andre vilkårene oppfylt. Resultatet vil 

følgelig bli at kommunen er erstatningspliktig. 

 

Motsatt så kan feil på utbyggers side ha samme virkning. Hvis utbygger inngår en 

utbyggingsavtale vel vitende om at den vil være umulig å oppfylle, vil dette kunne være et 

brudd på lojalitetsplikten i kontraktsforhold. Hvis kommunen har hatt utgifter i forbindelse 

med kontraheringen, eller i forbindelse med ytelser i avtalen, kan dette da kreves erstattet. 

 

Det ligger utenfor avhandlingens rammer å gå dypt inn i problemstillingen, men 

hovedregelen i tilfeller hvor innholdet er en nullitet vil være at den negative 

kontraktsinteresse skal erstattes. Den private part skal stilles som om avtalen, eller den del 

som er en nullitet, aldri ble inngått. I tilfeller hvor kommunen binder sin 

vedtakskompetanse (det forutsettes at dette er tillatt) og så gjør et vedtak som ikke er i tråd 

med det som var lovet på forhånd, skal bare den negative kontraktsinteresse erstattes.120 

Det kan dessuten i noen tilfeller være aktuelt å erstatte tapt fortjeneste (positiv 

kontraktsinteresse) helt eller delvis,121 når kommunen har utvist erstatningsbetingende 

uaktsomhet.122  

 

                                                
120 "Avtaleslutning og ugyldighet kontraktsrett 1", Hov 3. utg. s. 418 
121 Se Rt. 1998 s. 1398 
122 For mer om positiv og negativ kontraktsinteresse se bla. "Avtaleslutning og ugyldighet kontraktsrett 1", Hov 3. utg. s. 185-195 
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5.4 Konklusjon 

Ugyldighet kan velte hele utbyggingsavtalen, men kan også føre til at bare deler av den 

ikke gjelder. Handlinger som fører til ugyldighet kan dessuten føre til at partene blir 

erstatningsansvarlige. 

6 Prøvelsesadgang 

6.1 Innledning 

 

Avslutningsvis i denne avhandlingen er det på sin plass å drøfte prøvelsesadgang av 

utbyggingsavtaler. I alle avtaleforhold vil det være av stor viktighet at det finnes en eller 

annen form for mulighet til å prøve avtalens gyldighet. Hvis ikke, vil tilblivelsesmangler i 

form av press, trusler etc. kunne føre til at innholdet i forpliktelsen blir en så tung byrde at 

balansen blir skjev. Resultatet kan bli at det blir for risikabelt å forplikte seg i avtaler. Dette 

kan få store samfunnsøkonomiske konsekvenser fordi det berører med en av samfunnets 

mest grunnleggende rettigheter, muligheten til å bestemme over seg selv og sine ting 

(private autonomi). Selve prøvelsesadgangen har følgelig ingen direkte innvirkning på en 

ugyldighetsvurdering, men vil virke preventiv særlig hvor det er stor forskjell i 

styrkeforholdet mellom partene. 

 

 

6.2 Lovlighetskontroll 

Det er kommunestyret som endelig vedtar en utbyggingsavtale. Dette skjer med en 

flertallsavgjørelse jf. Kommuneloven (koml.) §35, første ledd. Dette åpner for at en 

utbyggingsavtale kan godkjennes, selv om enkelte medlemmer mener den har 

innholdsmessige mangler eller feil med tilblivelsen. For at flertallprinsippet ikke skal 

kunne brukes til å gjøre vedtak som strider mot loven kan det kreves at vedtaket 
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lovlighetsprøves. For utbyggingsavtaler som ikke kan påklages etter forvaltningslovens 

regler utgjør dette en prøvelsesmulighet. Utbygger kan ta kontakt med medlemmer av 

kommunestyret og påvirke dem til å kreve en lovlighetskontroll.  

  

Koml. §59, første ledd, sier at: ”Tre eller flere medlemmer av kommunestyret eller 

fylkestinget kan sammen bringe avgjørelser truffet av folkevalgt organ eller den 

kommunale eller fylkeskommunale administrasjon inn for departementet til kontroll av 

avgjørelsens lovlighet.” 

 

Departementet sier at ”avgjørelse” jf. første ledd skal tolkes videre enn vedtak jf. fvl. §2.123 

Det er derfor rimelig å anta at utbyggingsavtaler kan prøves jf. koml. §59, første ledd, selv 

om undertegnede så langt ikke har funnet tilfeller hvor dette er gjort.  

 

Koml. fjerde ledd litra a-c sier at ”vurderingen skal gå ut på om avgjørelsen er 

innholdsmessig lovlig(…), om den er truffet av noen som har myndighet til å treffe slik 

avgjørelse(…), og om den er blitt til på lovlig måte.” Lovlighetskontrollen er med andre 

ord relativt omfattende. I forhold til utbyggingsavtaler vil en vurdering kunne gå ut på om 

lovfestede og ulovfestede forvaltningsregler jf. forvaltningsloven, plan- og bygningsloven 

og myndighetsmisbrukslæren er fulgt, og om innholdet holder seg innenfor plbl. (1985) 

§65 b (plbl. (2008) §17-3) (avtalens innhold). En slik kontroll vil ikke kunne fange opp 

bristende forutsetninger og force majeure, da dette ikke en tilblivelses- eller 

innholdsmangler. Hvis det er mangler med avgjørelsen skal den oppheves jf. fjerde ledd, 

siste punktum. 

 

6.3 Sivilombudsmannen  

Sivilombudsmannen skal ”søke å sikre at det i den offentlige forvaltning ikke øves urett 

mot den enkelte borger og bidra til at offentlig forvaltning respekterer og sikrer 

menneskerettighetene.”, jf. Sivilombudsmannsloven (ombml.) §2.  

                                                
123 "Lovlighetskontroll etter kommuneloven §59" Rundskriv H-2123 pkt. 4.1.4 
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Selv om Sivilombudsmannen kun gir rådgivende uttalelser jf. ombml. §10, retter 

forvaltningen i de fleste tilfeller seg etter uttalelsene. Det har bare vært en klage vedrørende 

utbyggingsavtaler til d.d.124 I dette tilfellet kom Sivilombudsmannen til motsatt konklusjon 

av kommunen (klageinstans) og Fylkesmannen (overordnet klageinstans).125 Dette viser at 

selv om klagerett jf. plbl. (1985) §64 d (plbl. (2008) §17-5)  er avskjært, kan en kommune 

risikere overprøving av Sivilombudsmannen, og følgelig bidra til å beholde balansen 

mellom partene. 

 

Det må nevnes Sivilombudsmannen prøver de forvaltningsrettslige sidene av avtalen, som 

å se om det er gjort saksbehandlingsfeil som har vært bestemmende for resultatet eller at 

innholdet i en utbyggingsavtale holder seg innenfor plbl. (1985) §64 b (plbl. (2008) §17-3). 

En avtalerettslig prøving av avtalen kan følgelig bare gjøres av domstolen. Dette gjelder 

også med hensyn til bristende forutsetninger og force majeure. 

 

6.4 Domstolskontroll 

Hovedregelen er at utbyggingsavtaler ikke kan påklages jf. plbl. (1985) §64 d (plbl. (2008) 

§17-5). Virkningen er at den private part ikke får nyte godt av fvl. kap. IV ”klage og 

omgjøring” jf. plbl. (2008) §1-9, som oppstiller regler om bla. klagebehandling, klagefrister 

og mulighet for at forvaltningen kan omgjøre en utbyggingsavtale. Mindretallet i 

kommunalkomiteen, bestående av FrP ønsket at utbyggingsavtaler skulle kunne påklages 

av utbygger/grunneier eller tredjepart.126 Dette støttet ikke flertallet som uttalte:  

”Komiteens flertall, medlemmene fra Arbeiderpartiet, Høyre, Sosialistisk Venstreparti, 

Kristelig Folkeparti og Senterpartiet, støtter Regjeringens forslag om at avtaler ikke skal 

kunne påklages, og at eventuelle uoverensstemmelser skal avgjøres av domstolene. Dette 

                                                
124 Uttalelse fra Sivilombudsmannen sak 2007/2262 ”Sande-saken”  
125 For mer om denne saken se avhandlingens pkt. 3.3.2 siste avsnitt 
126 Innst. O. Nr. 73 (2004-2005) s. 12 pkt. 5.6.2 
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vil etter flertallets oppfatning sikre den beste behandlingen av eventuelt 

uoverensstemmelser mellom kommune og utbygger/grunneier.”
127

 

 

Det er med andre ord et overveiende flertallsom har bestemt at utbyggingsavtaler må 

prøves av domstolen. 128  Departementet innser at det i enkelte tilfeller kan slå uheldig for 

utbygger at det ikke finnes klageadgang, spesielt når det utøves press fra kommunen: 129  

 

”Hensynet til slike tilfeller må imidlertid veies mot faren for at en adgang for den ene 

avtaleparten til å klage, vil kunne gi en skjevhet i balansen mellom partene. Departementet 

er også bekymret for omkamper, blant annet der forutsetningene for utbyggingsprosjektet 

endres. Slike prosesser bør forutses og innarbeides i avtale, og eventuelt håndteres 

gjennom reforhandling av avtalen.” 

  

Det forunderlige med sitatet er at frykten for skjevhet i balansen mellom partene gjør at 

lovgiver innfører en regel som kan ha en slik virkning. Med tanke på at en utbygger er 

avhengig av politikernes gunst for å kunne få de nødvendige tillatelser kan det 

argumenteres at rollefordelingen i utgangspunktet er skjev, i favør kommunen.  

 

I eiendomsbransjen er tid ofte penger. Frykten for å få det politiske flertallet mot seg kan 

gjøre at utbygger føler seg presset til å kontrahere, og vil være forvist til en kostbare runde i 

rettssystemet i etterkant. Et annet eksempel er at avtalebyrdene kan tolkes på forskjellige 

måte. Hvis avtalen skal tolkes lenge etter det er kontrahert kan kommunen ha glemt hva de 

den gang mente, eller den politiske vinden kan ha dreid slik at byrdene tolkes utvidende. En 

domstolbehandling kan være økonomisk byrdefull og trekke ut i tid. Risikoen er at 

utbygger i stedet for å prøve å revidere avtalen, velter den økonomiske byrden over på 

kjøper. 

 

                                                
127 l.c.  
128 58 mot 13 stemmer under voteringen i Odelstinget 19. April 2005 
129 Ot.prp nr.22 (2004-2005) s. 53 
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6.4.1 Rekkevidden av prøvelsesadgangen 

6.4.1.1 Forvaltningsrettslige regler 

Fra et forvaltningsrettslig utgangspunkt vil en domstolskontroll kunne kontrollere om 

forvaltningen har fulgt forvaltningsrettslige regler, ikke rimeligheten av avgjørelsen. Det 

betyr at domstolen vil kunne underkjenne en utbyggingsavtale hvis reglene i plbl. (1985) 

kap. XI-A (plbl. (2008) kap. 17) eller andre forvaltningsrettslige regler ikke er fulgt, men 

ikke overprøve kommunestyrets prinsippvedtak om når det kreves utbyggingsavtaler.  

 

6.4.1.2 Avtalerettslige regler 

Fra et avtalerettslig utgangspunkt vil en domstol kunne vurdere rimeligheten av 

utbyggingsavtalen, og om den kan settes tilside jmf. avtaleloven (avt.) §36 evt. med 

bakgrunn i andre bestemmelser i avt. kap 3. Det er imidlertid usikkert om nevnte 

bestemmelser kan anvendes på utbyggingsavtaler jmf. avt. §41, som sier at ”Denne lov 

gjælder bare paa formuerettens omraade.” Det vil falle utenfor avhandlingens ordgrense å 

behandle denne problemstillingen inngående. Hov nevner problemstillingen med 

privatrettslige og offentligrettslige elementer i samme avtale, uten å ta nærmere stilling til 

en løsning.130 Aulstad mener at avt. kap. 3 må kunne anvendes på de deler av en 

utbyggingsavtale som er formuerettslig.131 Et liknende standpunkt ser Torstein Eckhoff 

mfl. ut til å ha inntatt.132 Sistnevnte tar til orde for at det skal mer til å gå fra en 

avtalerettslig forpliktelse enn å endre et ensidig vedtak. Dette tas til inntekt for at 

avtalerettslige regler må kunne anvendes. Dette for å unngå at partene i forkant forplikter 

seg og så anføre at de ikke er inngått en avtale med det resultat at lempligere 

forvaltningsrettslige regler kan anvendes.133 

 

                                                
130 "Avtaleslutning og ugyldighet kontraktsrett 1", Hov 3. utg. s. 278 
131 Johan Greger Aulstad "Kommunale utbyggingsavtaler" s. 104 
132 Torstein Eckhoff mfl. "Forvaltningsrett" 8. utgave s. 298-299 
133 Op.cit s. 299 
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6.4.1.3 Virkning 

Virkningen av en domstolskontroll kan bli at utbyggingsavtalen kjennes ugyldig. Om det er 

et rettsanvendelsesskjønn som domstolene vil prøve fullt ut, vil nok bero på en konkret 

vurdering. Ofte vil det være vanskelig å treffe en realitetsavgjørelse når utbyggingsavtalen 

har elementer av skjønnsmessig eller faglig karakter. Kommunen, eller partene i samarbeid, 

vil nok ha bedre forutsetning for å revidere en utbyggingsavtale.134 Som oftest vil nok 

domstolen kjenne et forvaltningsvedtak ugyldig, og sende det tilbake til kommunen for ny 

behandling. Det er imidlertid ikke noe i veien for at domstolen kan oppheve en byrde 

relatert til sosial infrastruktur og at resten av avtalen kan gjennomføres som forutsatt.  

7 Avsluttende kommentarer 

Det ble i innledningen presisert at temaet for avhandlingen var hvor grensen mot 

ugyldighet går. Selv om positivrettslige skranker langt på vei avklarer usikkerheten som var 

før plbl (1985) kap. XI-A (plbl. (2008) kap. 17)  i plan- og bygningsloven kom, er det 

fortsatt ikke mulig å oppstille en helt klar grense.  

 

Det at kommunen forvalter et stort offentligrettslig regelverk gjør at det fort kan bli 

uryddige forhold når dette skal kombineres med rene avtalerettslige disposisjoner. 

Riktignok forutsetter departementet at offentlig myndighetsutøvelse skal skje forut for 

utbyggingsavtalen, og vedtakene i ettertid brukes i selve avtalen.135 Det er imidlertid ofte 

langt mellom liv og lære, og det kan spørres om den uklarhet som fortsatt hersker med 

hensyn til rettslig plassering, hva avtalen kan inneholde og hva som er sosial infrastruktur 

kommer utbygger eller kommunen til gode.  

 

                                                
134 Torstein Eckhoff mfl. "Forvaltningsrett" 8. utgave s. 503 flg. 
135 Ot.prp nr.22 (2004-2005) s. 44. Se også pkt. 2.2.3 i avhandlingen 
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I forarbeidene står det at formålet med plbl. (1985) kap. XI-A (plbl. (2008) kap. 17) er: 

”Gjennom klargjøring i loven kan en bidra til at grensen mellom akseptable og 

uakseptable avtalevilkår blir tydelig, slik at byggekostnadene blir mer forutsigbare. 

Kommunal- og regionaldepartementets begrunnelse for å lovregulere bruken av 

utbyggingsavtaler er å forhindre en kostnadsovervelting på boligkjøper, og sikre 

forutsigbarhet for utbyggere og kommunene.”
136 

 

Det at kommunen ikke forplikter seg i en utbyggingsavtale, før reguleringsplanen er 

endelig godkjent av kommunen, samt at det ikke er klageadgang, er et eksempel på at 

grunneier løper risikoen i større grad enn kommunen vedr. pliktene i avtalen. Det kan bli en 

kostbar og langsiktig prosess å revidere avtalen, noe som indirekte kan tvinge utbygger til å 

kontrahere. Dermed veltes kostnadene over på boligkjøper. Særlig gjelder dette 

utbyggingsprosjekter hvor etterspørselen er stor. Dette underbygges i en rapport om 

utbyggingsavtaler, utarbeidet av Asplan Viak AS, på oppdrag fra Kommunal- og 

Regionaldepartementet. To tredeler av utbyggerne sier de har inngått avtaler som er 

urimelig tyngende, men at prosjektøkonomien på kontraheringstidspunktet tålte dette.137 

  

En enda klarere regulering av innholdet i utbyggingsavtaler i form av positivt opplistede 

materielle skranker, vil kunne sikre tredjemenn, utbyggere og sluttbrukere i enda større 

grad. Med tanke på at utbyggingsavtaler kan være avansert juridiske instrumenter, hvor det 

handler om store verdier, kan det spørres om alle kommuner er kompetente til å bruke dette 

instrumentet på riktig måte. I så henseende henvises det til en artikkel i Dagens 

Næringsliv138 som refererer fra en undersøkelse gjort av Norsk Juristforbund. Her fremgår 

det at to av tre kommuner ikke har jurister ansatt. Det betyr at juridiske tjenester må kjøpes, 

                                                
136 Ot.prp nr.22 (2004-2005) s. 5 
137 Kommunal- og Regionaldepartementet 2009-12-23: "Undersøkelse om, og evaluering av lov, forskrift og veiledning om 

utbyggingsavtaler" s. VI. Rapporten har for øvrig undersøkt praksis vedrørende utbyggingsavtaler i 18 norske kommuner, og har på 

bakgrunn av dette konkludert med at lovreglene vedrørende utbyggingsavtaler stort sett fungerer etter hensikten, men at det kan være 

behov for presiseringer i forskrifter (se side VI i rapporten). 
138 Dagens Næringsliv tirsdag 9. februar s. 18-19 
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noe som kan være kostbart for en slunken kommunekasse. Veien til den enkle løsning, å 

kontrahere først for så i ettertid forgjeves å lete etter hjemmel, kan da bli en kostbar affære. 

 

Til illustrasjon kan nevnes en dom i Kristiansand tingrett i forbindelse med en tvist mellom 

Kristiansand kommune v/Kristiansand Havn KF (KH) og Fjord Line AS.139 På bakgrunn av 

at Kristiansand Havnevesen avslo å gi Fjord Line seilingstillatelse i sommerhalvåret, da det 

ble satt som krav at seilinger til Danmark måtte skje på helårsbasis, ble havnevesenet ansett 

å være erstatningsansvarlig på subjektivt grunnlag jf. skl. §2-1. Bakgrunnen var at 

havnevesenet mente de kunne drive ordinær forretningsdrift på privatrettlige grunnlag, noe 

retten ikke var enig i: ”Retten finner det klart at det ikke foreligger unnskyldelig 

rettsvillfarelse i dette tilfellet. KH har tatt feil av sin rettslige posisjon på et område som 

utgjør kjernen av havnens virksomhet og myndighetsutøvelse og er helt sentralt i det 

regelverket havnen er satt til å forvalte. Som det fremgår av premissene ovenfor, er det 

over lengre tid gitt samstemte uttalelser om rettstilstanden i en rekke offentlig tilgjengelige 

kilder. Til tross for dette har KH valgt å omgå saksbehandlingsreglene og tolke regelverket 

på sin egen måte uten at det er gjort forsøk på å avklare lovtolkingen med overordnet 

myndighet. KH er da den nærmeste til å bære risikoen for sin handlemåte.” 

 

Tingretten behandlet ikke selve erstatningsutmålingen, bare om det forelå ansvarsgrunnlag. 

Avgjørelsen om å nekte seilingstillatelse ble gjort av det politisk oppnevnte styret i 

Kristiansand Havn KF. Saken er anket til lagmannsretten. Det har i ettertid vært mye 

politisk uro i Kristiansand bystyre, det spekuleres i at et erstatningskrav kan komme opp i 

150 millioner kroner,140 hvis dommen stadfestes i høyere rettsinnstans. 

 

Saken viser at offentlig myndighetsutøvelse, privatrettslige disposisjoner og politikk kan 

være en kostbar kombinasjon hvis den ikke anvendes riktig. Relatert til utbyggingsavtaler 

konstateres det avslutningsvis at gitt de store verdiene de fleste utbyggingsprosjekter 

representerer, er det en avtaleform som bør brukes med varsomhet. 

                                                
139 Kristiansand tingrett saksnr. 09-137542TVI-KISA/02 
140 Fædrelandsvennen på nett: http://www.fvn.no/lokalt/trafikk/article750527.ece 
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8.7 Vedlegg 

Vedleggene ligger fortløpende nummerert 1-4 
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Framforhandlet forslag per 02.06.2009 – til offentlig ettersyn 

UTBYGGINGSAVTALE 
 

ENSJØVEIEN 23 B 
 

 

 

 

1 PARTER 
 

 

 

Følgende avtale er inngått mellom: 

 

 

Navn:  Oslo kommune  

  Eiendoms- og byfornyelsesetaten  Org.nr.: 958 935 420 

 

heretter betegnet som OK 

 

og 

 

Navn:  Ensjøveien 23 B AS    Org.nr.: 988 318 965 

Ensjøveien 23 B II AS   Org.nr.: 988 318 981 

 

heretter betegnet som Utbygger 

 

Avtalen er inngått mellom Ensjøveien 23 B AS og Ensjøveien 23 B II AS, som eiere av og 

hjemmelshavere til eiendommen gnr. 133 bnr. 42 i Oslo kommune, i det følgende kalt 

Utbygger, og Oslo kommune, i det følgende kalt OK.  

 

Bekreftet utskrift av grunnboken for eiendommen gnr. 133 bnr. 42 i Oslo kommune som 

bekrefter hjemmelsforholdet til eiendommen, følger vedlagt denne avtalen som vedlegg 1. 

 

 

 

2 DEFINISJONER 
 
I denne avtalen menes følgende med disse begreper: 

 
VPOR:  Veiledende prinsipplan for offentlige rom på Ensjø vedtatt av 

Oslo bystyre den 28.02.2007 (vedlegg 2). 

 

HC UA:  Oppdatert usikkerhetsanalyse av de offentlige tiltakene på Ensjø, 

Offentlig versjon, Rev. 08.11.2007, Utarbeidet av Holte 

Consulting AS (vedlegg 3). 

 

Reguleringsplanen: Reguleringsplan for Ensjøveien 23 B (vedlegg 4 og 5). 
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Eiendom I: De arealer som er omfattet av denne avtale. Gnr. 133 bnr. 42 i 

Oslo kommune og deler av gnr. 133 bnr. 11 i Oslo kommune. 

(vedlegg 6). 

 

Utbyggingsavtalen:  Denne avtale. 

 

Rekkefølgebestemmelser: Reguleringsbestemmelsenes § 13.  

 

Anleggsbidrag: Det vederlag Utbygger etter denne avtale skal yte til OK for 

opparbeidelse av offentlige VPOR tiltak på Ensjø. 

Anleggsbidraget består av et kontantbidrag og en realytelse. 

 

Kontantbidrag: Den del av anleggsbidraget som skal betales kontant. 

Kontantbidraget fremkommer ved at kostnadsanslaget for 

realytelsen i HC UA er fratrukket anleggsbidraget. 

 

Realytelsen:   Det tiltak som Utbygger etter denne avtale skal opparbeide.  
 
Byggeplan:  En plan som inneholder de tekniske tegninger og beskrivelser 

som er nødvendige for å gjennomføre tiltaket. 

 

 

 

3  FORMÅL OG BAKGRUNN 
 

Oslo bystyre vedtok i møte den 17.03.2004 et ”Planleggingsprogram for Ensjø”. Det følger av 

Planleggingsprogrammet at det ved behandling av reguleringsplaner innenfor området vil bli 

utformet rekkefølgebestemmelser som forutsettes fulgt opp gjennom bruk av 

utbyggingsavtaler mellom utbyggere og kommunen.  I utbyggingsavtalene skal blant annet 

partenes gjensidige ytelser i forbindelse med etablering av teknisk infrastruktur, grøntområder 

og andre offentlige rom på Ensjø som omfattes av Planleggingsprogrammet nærmere 

spesifiseres. 

 

Planleggingsprogrammet er utdypet med VPOR. Oslo bystyre vedtok den 28.02.2007 å legge 

denne til grunn som retningsgivende for reguleringsplaner innenfor Ensjøområdet.  

 

 

4 GEOGRAFISK OMRÅDE 
 

Avtalen omfatter eiendommene gnr/bnr. 133/42 og deler av 133/11 i Oslo kommune.  

 

Til grunn for denne avtalen ligger reguleringsplan for Ensjøveien 23 B. Forslag til plankart og 

reguleringsbestemmelser er vedlagt denne avtalen som vedlegg 4 og 5. Partene er enige om at 

endelig plankart og reguleringsbestemmelser erstatter disse vedleggene. 

 

Arealene som omfattes av denne avtale, er heretter kalt Eiendom I, se kartskisse vedlegg 6. 

 

Denne avtale omhandler både tiltak som er innenfor Eiendom I, og tiltak utenfor området.  
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5 AVTALENS VARIGHET 
 

Denne avtalen bortfaller 31.12.2025 for den delen av Eiendom I som det på dette tidspunkt 

ikke er innvilget igangsettingstillatelse for. 

 

Ved delvis bortfall av avtalen etter 1. ledd, har hver av partene rett til å kreve forhandling om 

en ny utbyggingsavtale for den del av Eiendom I som det ikke er innvilget 

igangsettingstillatelse for. 

 

Ved helt eller delvis bortfall av avtalen skal ytelser som allerede er erlagt, ikke tilbakeføres.  

 

 

6 FORHOLDET TIL REKKEFØLGEBESTEMMELSER 
 

Reguleringsbestemmelse § 13, 4. ledd lyder som følger: 

 

Offentlig trafikkområde-plass skal være opparbeidet før midlertidig brukstillatelse gis for felt 

B. 

 

Utbygger skal oppfylle reguleringsbestemmelse § 13, 4. ledd ved å opparbeide offentlig 

trafikkområde-plass, se pkt. 7.3. 

 

Reguleringsbestemmelse § 13, 6. ledd lyder som følger: 

 

Før det gis igangsettingstillatelse for felt A og B skal Østre parkdrag fra Rolf Hofmos park til 

Ensjøveien være sikret opparbeidet eller ferdig opparbeidet.  

 

Utbygger skal oppfylle reguleringsbestemmelse § 13, 6. ledd ved å sikre opparbeidelsen av 

tiltaket med innbetaling av kontantbidrag, se pkt 7.2. Reguleringsbestemmelse § 13, 6. ledd 

ansees som ”sikret” for angjeldende byggetrinn når kontantbidraget tilknyttet dette 

byggetrinnet er innbetalt i henhold til avtalens pkt 7.2.3. 

 

OK skal oppfylle reguleringsbestemmelse § 13, 6. ledd ved å opparbeide tiltaket i 

rekkefølgebestemmelsen etter at kontantbidraget er innbetalt, se pkt 8. 

 

 

 
7.         UTBYGGERS PLIKTER 
 

 
7.1 Anleggsbidrag 
 

Utbygger skal yte et anleggsbidrag til opparbeidelse av offentlige arealer på Ensjø på: 

 

! kr 1064,- pr. m
2 
BRA nybygg til bolig og næring. 

! kr 851,- pr m.
2
 BRA for eksisterende bebyggelse som bruksendres fra næring til bolig. 

! kr 426,- pr. m
2
 BRA for eksisterende bebyggelse som ikke bruksendres til bolig. 

Anleggsbidrag beregnes kun ved hovedombygning i henhold til Plan- og 

bygningsloven av 14.06.1985 § 87 nr. 2 a) eller nr. 2 b), eller seinere bestemmelser 

som erstatter disse. 
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Anleggsbidraget ytes i form av et kontantbidrag, se pkt. 7.2 og en realytelse, se pkt. 7.3.  

 

 

7.2  Kontantbidrag 
 

Kontantbidraget fremkommer ved at kostnadsanslaget for realytelsen i HC UA, samt anslag 

for framtidig vedlikehold av realytelsen, jfr. 7.3.6 er fratrukket anleggsbidraget. 

 

Ved beregning av kontantbidrag, er hele fradraget for realytelsen gjort for felt B. Bakgrunnen 

for dette er at realytelsen i rekkefølgebestemmelse § 13 4. ledd, skal være opparbeidet før det 

gis midlertidig brukstillatelse for felt B. 

 

Innenfor rammen som settes av VPOR står OK fritt ved anvendelsen av kontantbidraget. 

 

7.2.1 Størrelse 
 

Kostnadsanslaget for realytelsen, samt kostnadene til framtidig vedlikehold av realytelsen, jfr. 

pkt. 7.3.6, settes lik verdien av anleggsbidraget for felt B ved maks tillatt m
2
 BRA.  

 

Kontantbidraget utgjør dermed kr 0,-, pr. m
2
 BRA for felt B. 

 

Kontantbidraget for felt A utgjør:  

 

! kr 1064,- pr. m
2 
BRA nybygg til bolig og næring. 

! kr 851,- pr m
2
 BRA for eksisterende bebyggelse som bruksendres fra næring til bolig. 

! kr 426,- pr. m
2
 BRA for eksisterende bebyggelse som ikke bruksendres til bolig. 

Kontantbidrag beregnes kun ved hovedombygning i henhold til Plan- og 

bygningsloven av 14.06.1985 § 87 nr. 2 a) eller nr. 2 b), eller seinere bestemmelser 

som erstatter disse. 

 

Kontantbidragets størrelse for det enkelte felt eller byggetrinn beregnes ut fra ovennevnte 

kronebeløp og maksimalt tillatt m
2 
BRA i igangsettingstillatelsen. 

 

7.2.2 Regulering av kontantbidraget – byggekostnadsindeksen 
 

Kontantbidraget justeres på oppgjørstidspunktet etter SSB´s byggekostnadsindeks for ”veg i 

dagen i alt”, tabell 05134, med utgangspunkt i 2. kvartal 2007, eller senere statistikk som 

avløser denne.  

 

7.2.3 Oppgjør 
 

Utbygger kan velge å gjøre opp kontantbidraget etter to alternativer: 

 

1) Hele kontantbidraget for et felt eller byggetrinn forfaller til betaling før 

igangsettingstillatelse gis for angjeldende felt eller byggetrinn. 

 

Kontantbidraget skal være betalt før igangsettingstillatelse gis. 
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2) Halve kontantbidraget for et felt eller byggetrinn forfaller til betaling før 

igangsettingstillatelse gis for angjeldende felt eller byggetrinn. 

Resterende halvdel av kontantbidraget med tillegg av ytterligere indeksjustering jf pkt. 

7.2.2., forfaller til betaling før midlertidig brukstillatelse gis for angjeldende felt eller 

byggetrinn.  

 

Ved oppgjør etter dette alternativ skal det stilles en ”on demand” bankgaranti for 

kontantbidrag som forfaller til betaling ved midlertidig brukstillatelse. Garantibeløpet 

skal tilsvare resterende kontantbidrag, indeksjustert på sikkerhetsstillelsestidspunktet, 

tillagt 10 %. Garantien skal ha samme ordlyd eller realitetsinnhold som i vedlegg 7.  

 

Før igangsettingstillatelse gis skal halve kontantbidraget være betalt og bankgarantien 

skal være mottatt og godkjent av OK v/Eiendoms- og byfornyelsesetaten. 

 

Utbygger plikter å sende kopi av søknad om igangsettingstillatelse til OK v/Eiendoms- og 

byfornyelsesetaten. Utbygger skal senest samtidig med dette gi OK v/Eiendoms- og 

byfornyelsesetaten skriftlig beskjed om hvilket oppgjørsalternativ som velges. 

 

Ved oppgjør etter alternativ 2, plikter Utbygger også å sende kopi av søknad om midlertidig 

brukstillatelse til OK v/Eiendoms- og byfornyelsesetaten. 

 

Kontantbidraget kan betales før forfall. 

 
Plikten til å betale kontantbidrag etter denne avtale gjelder selv om tiltakene i 

rekkefølgebestemmelsene er opparbeidet på det tidspunkt betaling skal skje. 

 

 

7.3 Realytelser 
 

Tiltaket i Reguleringsplanens reguleringsbestemmelser § 13, 4. ledd utgjør realytelsen. 

 
7.3.1 Opparbeidelse av tiltak 
 
Utbygger skal for egen regning og risiko prosjektere og opparbeide følgende tiltak: 

 

! Offentlig trafikkområde-plass – del av Rolf Hofmos plass. 

 

Utbygger har ansvar for grensesnittkoordineringen mot resten av Rolf Hofmos plass. 

 

Arealavgrensingen for tiltaket er inntegnet på vedlegg 8.  

 

Så langt offentlige tiltak beskrevet i VPOR og HC UA kunne vært pålagt av Oslo kommune 

etter plan- og bygningslovens § 67, erstattes bestemmelsene i § 67 av denne avtale. 
 
7.3.2 Standard på tiltaket 

Det offentlige trafikkområdet, del av Rolf Hofmos plass, skal opparbeides i henhold til 

godkjent byggeplan. Byggeplanene skal utarbeides i henhold til Statens håndbok 139 (2007) 

og koordineres mot tilstøtende planer og tiltak.  
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Tiltaket skal ha en standard og utforming som følger de retningslinjer og normaler, gitt i 

medhold av Vegloven av 21. juni 1963 nr. 23 § 13, eller senere lov som erstatter denne, som 

gjelder for veianlegg i Oslo kommune på gjennomføringstidspunktet.  

Parkeringskjellerens takkonstruksjon under det offentlige trafikkområdet skal utformes slik at 

den har en bæreevne som tåler en last av 10 tonns akseltrykk samt en punktlast på 19 tonn. 

Tiltaksbeskrivelsen i VPOR og HC UA legges til grunn for byggeplanen. Dette innebærer 

blant annet at hele Rolf Hofmos plass skal være universelt utformet. 

 

OK har igangsatt utarbeidelse av en rammeavtale for innkjøp av master og armaturer for 

Ensjø. Utbygger skal legge de prinsipper/standarder for master og armaturer som er bestemt i 

denne rammeavtalen, til grunn ved prosjekteringen av tiltaket. I forbindelse med 

detaljprosjekteringen skal Utbygger kontakte Hafslund Nett AS. 

 

Byggeplanen skal oversendes OK v/Samferdselsetaten for godkjenning. Etter godkjennelse 

inngår byggeplanen som en del av denne avtale. Opparbeidelsen av tiltaket kan ikke starte før 

byggeplanen er godkjent. OKs godkjennelse av byggeplanen fritar ikke Utbygger fra ansvar 

for å opparbeide tiltaket i samsvar med gjeldende normaler og retningslinjer, gitt i medhold av 

Vegloven av 21. juni 1963 nr. 23 § 13, eller senere lov som erstatter denne, på det tidspunktet 

tiltaket gjennomføres. 

 

OK v/Samferdselsetaten kan ikke stille større krav til overdekning over parkeringsanlegg 

under offentlig trafikkområde (del av Rolf Hofmos plass), enn det som følger av 

reguleringsbestemmelsene.  

 
7.3.3 Gjennomføring 

Samtidig med søknad om rammetillatelse og igangsettingstillatelse skal Utbygger sende OK 

v/Samferdselsetaten en fremdriftsplan for opparbeidelse av tiltaket til orientering. 

OK v/Samferdselsetaten har på forespørsel rett til å få tilgang til prosjektdokumenter som 

angir utførelse og fremdrift på tiltaket 

OK v/Samferdselsetaten har rett til å få tilgang til anleggsområdet for tiltaket for befaring og 

kontroll. 

Er Utbyggers utførelse i strid med avtalen, kan Utbygger likevel ikke påberope seg at den er 

utført under OKs kontroll, med mindre OK skriftlig har godkjent avviket. 

Er Utbyggers utførelse i byggetiden i strid med avtalen, eller det oppstår feil eller skader som 

Utbygger har risikoen for, skal Utbygger varsle OK v/Samferdselsetaten så snart Utbygger 

blir klar over dette. Utbygger plikter deretter å rette feilene og utbedre skadene uten ugrunnet 

opphold. 

Partene har en gjensidig plikt til å koordinere byggearbeider der disse faller innenfor samme 

tidsrom. 
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7.3.4 Vilkår for midlertidig brukstillatelse 
 

Tiltaket offentlig trafikkområde-plass – del av Rolf Hofmos plass opparbeides i henhold til 

denne avtalen og Reguleringsplanens reguleringsbestemmelse § 13, 4. ledd. 

 

Det er ikke et vilkår for midlertidig brukstillatelse at tiltakene er overtatt av OK, jfr. pkt. 

7.3.6. 

7.3.5 Godkjennelse av tiltaket 
 

Tiltaket offentlig trafikkområde-plass – del av Rolf Hofmos plass skal være ferdigstilt før det 

gis midlertidig brukstillatelse for felt B i Reguleringsplanen. 

Det skal avholdes en sluttbefaring av tiltaket. Utbygger skal skriftlig innkalle OK 

v/Samferdselsetaten til sluttbefaring. Slikt varsel skal være mottatt at OK v/Samferdselsetaten 

senest 1 måned før sluttbefaringen. 

Senest 14 dager før sluttbefaringen, skal OK v/Samferdselsetaten ha mottatt en komplett og 

systematisert dokumentasjon for tiltaket. Dokumentasjonen skal inneholde:  

- alle kontroll-, prøve- og testrapporter som er utarbeidet,  

- spesifikasjoner av ferdig opparbeidede tiltak 

- leverandørliste med produktinformasjon for alt levert materiale og teknisk utstyr  

- tegninger av ferdig opparbeidede tiltak (as built) på papir, A3 og SOSI format med 

koding for digitalt teknisk kartverk i Oslo kommune  

- bruker-, drifts- og systemdokumentasjon for tekniske anlegg.    

- dokumentasjon på konstruksjonens bæreevne 

Sluttbefaringen gjennomføres ved en besiktigelse av tiltaket. Det skal føres protokoll ved 

sluttbefaringen. Protokollen skal signeres av begge parter. 

OK kan nekte å godkjenne et tiltak hvis det ved sluttbefaringen ikke er i den stand OK har 

krav på etter avtalen. 

OK kan også nekte godkjennelse hvis det ikke foreligger prøving, innregulering eller 

dokumentasjon som fastsatt i avtalen, eller som er forutsatt å skulle foreligge ved 

sluttbefaringen. 

Utbygger plikter å utbedre påviste feil og mangler uten ugrunnet opphold. 

Feil og mangler som først viser seg etter sluttbefaringen plikter Utbygger å utbedre såfremt de 

er påberopt innen 3 år etter sluttbefaringen.   

Innen utløpet av reklamasjonsfristen kan hver av partene kreve at det skal holdes en felles 

reklamasjonsbesiktigelse av tiltaket.  
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7.3.6 Eiendomsforhold for offentlig trafikkområde – del av Rolf Hofmos plass  

Trafikkområdet – del av Rolf Hofmos plass er et offentlig trafikkområde når OK 

v/Samferdselsetaten har godkjent opparbeidelsen av tiltaket, jfr. pkt. 7.3.5. OK har derfor etter 

veglovens § 1 det overordnede ansvaret for drift og vedlikehold av Rolf Hofmos plass. 

Utbygger beholder eiendomsretten til det offentlige trafikkområde – del av Rolf Hofmos 

plass, og utfører den daglige drift og vedlikehold av området på vegne av OK. Området skal 

vedlikeholdes til minimum normal kommunal standard. 

Nærmere bestemmelser om forvaltning, drift og vedlikehold av det offentlige trafikkområde 

skal reguleres i en egen avtale mellom Utbygger og OK v/Samferdselsetaten. Avtalen skal 

være inngått før sluttbefaringen av tiltaket, jfr. pkt. 7.3.5. 

Reguleringsformålet innebærer at hele det offentlige trafikkområdet – del av Rolf Hofmos 

plass skal være tilgjengelig for allmennheten. Etter samtykke fra OK, kan deler av Rolf 

Hofmos plass benyttes til uteservering, i tilknytning til bevertningslokale i 1. etg./sokkeletasje 

i bygning på felt B i Reguleringsplanen. Nærmere bestemmelser om bruk av deler av Rolf 

Hofmos plass til serveringsformål inntas i avtalen som skal inngås etter dette punkts tredje 

avsnitt. 

Dersom partene ikke kommer til enighet om en avtale om forvaltning, drift og vedlikehold av 

det offentlige trafikkområde, eller dersom Utbyggers plikter etter utbyggingsavtalen og/eller 

en inngått avtale etter dette punkts tredje avsnitt misligholdes vesentlig, har OK rett til å 

overta eiendomsretten til arealet som er regulert til offentlig trafikkområde-plass i 

Reguleringsplanen vederlagsfritt. 

7.3.7 Reglene om offentlige anskaffelser 
 

I den utstrekning lov og forskrift om offentlige anskaffelser får anvendelse på opparbeidelsen 

av tiltaket, skal Utbygger anvende dette regelverket på samme måte som OK ville være 

forpliktet til. Dersom OK blir erstatningsansvarlig overfor tredjepart for brudd på 

anskaffelsesregelverket, skal Utbygger holde OK skadesløs. Ved en eventuell rettslig tvist 

eller klagesak for ESA har Utbygger rett og plikt til å bistå OK. 
 

 

7.4 Plikter i forhold til tredjemenn 
 
Utbygger plikter å sørge for at nåværende og fremtidige leie- og festekontrakter ikke er til 

hinder for gjennomføring av denne avtale. 
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8 OSLO KOMMUNES PLIKTER 
 

8.1 Oppfyllelse av rekkefølgebestemmelser 
 

OK plikter å oppfylle rekkefølgebestemmelse § 13, 6. ledd ved å opparbeide Østre parkdrag 

fra Rolf Hofmos gate til Ensjøveien. Den geografiske avgrensningen av tiltaket fremgår av 

vedlegg 9. 

 

Tiltaket prosjekteres og opparbeides for OKs regning og risiko. 

 
 
8.2 Standarden på tiltaket 
 

Tiltaket er veiledende beskrevet i VPOR og HC UA.  

 

I HC UA er Østre parkdrag fra Rolf Hofmos park til Ensjøveien kalt Grøntdrag v/Rolf 

Hofmos gate. 

 
 
8.3 Ferdigstillelsestidspunkt 
 
OK er forpliktet til å påbegynne prosjektering og opparbeidelse av Østre parkdrag fra Rolf 

Hofmos park til Ensjøveien etter at følgende betingelser er oppfylt: 

 

- Tiltaket er innregulert i reguleringsplan vedtatt av Oslo bystyre, 

- Tiltaket er fullt ut finansiert ved at kontantbidrag fra Utbyggingsavtalen er innbetalt 

OK’s konto,  

- Samtlige arealer tilknyttet tiltaket, er overdratt til og overtatt av OK, og 

- Tiltaket ”Rolf Hofmos gate” er opparbeidet. 

 

Tiltaket ”Rolf Hofmos gate” er veiledende beskrevet i HC UA s. 18 og 43. Tiltaket forutsettes 

finansiert ved kommunale midler og/eller kontantbidrag fra andre utbyggingsavtaler på Ensjø. 

Den geografiske avgrensingen av dette tiltaket framgår av vedlegg 10. 

 

Østre parkdrag fra Rolf Hofmos gate til Ensjøveien skal etter dette ferdigstilles senest innen 

18 måneder. OK har krav på fristforlengelse dersom fremdriften hindres av omstendigheter 

som må henføres til Utbyggers forhold. For øvrig gjelder reglene i NS 8405 pkt. 25.2, 25.3 og 

25.4 tilsvarende. 

 

OK har rett til å ferdigstille Østre parkdrag før det fullt ut er finansiert, se pkt. 7.2.3 siste 

avsnitt. 

 
 
8.4 Vedlikehold 
 

OK forplikter seg til å vedlikeholde Østre parkdrag fra Rolf Hofmos park til Ensjøveien til 

normal kommunal standard. 
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9 ENDREDE FORUTSETNINGER 

Dersom området blir vedtatt omregulert på en måte som får vesentlig betydning for 

økonomien i de planer som ligger til grunn for Reguleringsplanen, skal hver av partene ha rett 

til å kreve reforhandlinger. 

 
10 MISLIGHOLD 
 

Dersom en part misligholder sine plikter etter avtalen, kan den annen part kreve erstatning for 

direkte økonomisk tap som parten påføres som følge av misligholdet.  

 

Erstatning for indirekte tap kan ikke kreves. 

 

Den part som vil gjøre gjeldende misligholdsvirkninger, må reklamere skriftlig innen rimelig 

tid etter at han oppdaget eller burde oppdaget misligholdet. 

 

Ved for sen innbetaling av kontantbidrag, se pkt. 7.2.3, betales rente iht. lov av 17.des. 1976 

nr. 100. 
 
 
11  TINGLYSNING 
 

OK har rett til å tinglyse denne avtalen eller en ekstrakt av avtalen som heftelse på gnr. 133 

bnr. 42 i Oslo kommune. Etter skriftlig krav fra OK, forplikter Utbygger seg til å sørge for 

tinglysning av avtalen. 

 

OK samtykker til at heftelsen, om nødvendig, viker prioritet for byggelån, eventuelt 

konvertert lån, på hver av eiendommene i Eiendom I. OK er ikke forpliktet til å vike prioritet 

til fordel for byggelån/konvertert lån før det er gitt rammetillatelse for første byggetrinn på 

den eiendom det kreves prioritetsfravikelse på. OK er kun forpliktet til å vike prioritet for 

byggelån/konvertert byggelån som er tilknyttet utbygging av den eiendom det kreves 

prioritetsfravikelse på. 

 

Etter skriftlig krav fra Utbygger, plikter OK å slette avtalen fra grunnbokbladet til en 

eiendom, etter at følgende betingelser er oppfylt: 

- Utbygger har innbetalt kontantbidraget eller stilt bankgaranti, jf pkt. 7.2.3, knyttet til 

samtlige byggetrinn på eiendommen, jfr. siste ledd, og 

- det er gitt igangsettingstillatelse for et felt eller byggetrinn på eiendommen. 

 

Etter skriftlig krav fra Utbygger forplikter OK seg til å foreta endelig sletting av avtalen fra 

grunnbokbladene til eiendommene som er omfattes av Eiendom I, når avtalen er oppfylt fra 

Utbyggers side eller når avtalen i sin helhet er bortfalt, jf pkt. 5. 

 

Med en eiendom menes i dette punkt et grunnareal med eget blad i grunnboken. Er 

eiendommen seksjonert etter lov om eierseksjoner av 23.05.1997, er en eiendom ett 

Gnr/bnr/snr. Er eiendommen ikke seksjonert, er en eiendom ett Gnr/bnr. 
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12  TRANSPORT AV AVTALEN 
 
Utbyggingsavtalen kan transporteres. Transport er betinget av OK´s skriftlige samtykke. OK 

kan ikke nekte videretransport uten saklig grunn.  

 

Som transport regnes en eller flere overdragelser av til sammen minst 50% av aksjene i ett av 

selskapene Ensjøveien 23 B AS og Ensjøveien 23 B II AS. Det samme gjelder endring av 

selskapsform i ett av selskapene. Som transport regnes også avhendelse av et mindre antall 

aksjer, som i seg selv utgjør bestemmende innflytelse (alminnelig flertall) i selskapene. 

Bestemmelsen i dette avsnittet gjelder ikke børsnotert selskap. 

 
 
13  VEDTAK AV KOMPETENT MYNDIGHET 
 

Denne avtale skal behandles av Oslo bystyre, og fremmes til vedtak parallelt med 

Reguleringsplanen. 

 

Avtalen er ikke bindende for OK før både Reguleringsplanen og avtalen er vedtatt av Oslo 

bystyre. 
 
 
14 MEDDELELSER OG KORRESPONDANSE 
 
Alle meddelelser og påkrav i tilknytning til denne avtalen skal være skriftlig.  

 

Meddelelser og påkrav til Utbygger sendes til: 

 

Ensjøveien 23 B AS og Ensjøveien 23 B II AS 

C/O Ferd Eiendom AS 

Postboks 34 

1324 Lysaker 

 

Meddelelser og påkrav som etter avtalen skal rettes til OK, sendes til: 

 

Oslo kommune v/Eiendoms-og byfornyelsesetaten 

Postboks 491 Sentrum 

0105 OSLO 

Telefaks: 22 17 33 16 

E-post: postmottak@eby.oslo.kommune.no 

 

Meddelelser og påkrav som etter avtalen skal rettes til OK v/Samferdselsetaten, sendes til: 

 
Oslo kommune v/Samferdselsetaten 

Postboks 6703 Etterstad 

0609 Oslo 

Telefaks 23 49 30 09 

E-post: postmottak@sam.oslo.kommune.no  
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15   VEDLEGG 
 
I tillegg til avtalens hoveddokument, består avtalen av følgende vedlegg: 

 

1. Bekreftet utskrift av grunnboken for gnr. 133 bnr. 42 i Oslo kommune. 

2. Veiledende prinsipplan for det offentlige rom på Ensjø (VPOR), vedtatt av Oslo 

bystyre den 28.02.2007. 

3. Usikkerhetsanalyse av 08.11.07, Holte Consulting AS 

4. Forslag til reguleringsplankart for Ensjøveien 23 B. 

5. Forslag til reguleringsbestemmelser for Ensjøveien 23 B. 

6. Kartskisse Gnr. 133 bnr. 42 i Oslo kommune – Eiendom I 

7. ”On demand” bankgaranti 

8. Kartskisse – realytelser 

9. Kartskisse - beskrivelse av tiltak OK skal opparbeide 

10. Kartskisse – geografisk avgrensing av tiltaket Rolf Hofmos gate. 

11. Bekreftet firmaattest for Ensjøveien 23 B AS. 

12. Bekreftet firmaattest for Ensjøveien 23 B II AS. 

 

 

16  PARTENES UNDERSKRIFTER 
 
 
 

Dato:      Dato:    Dato: 

 

 

 

 

_____________________  ____________________ _____________________ 

Oslo kommune   Ensjøveien 23 B AS  Ensjøveien 23 B II AS 

 

 

 

Vedlegg 11  Bekreftet firmaattest for Ensjøveien 23 B AS 

Vedlegg 12 Bekreftet firmaattest for Ensjøveien 23 B II AS 
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