
 Lunner kommune  

  
UTBYGGINGSAVTALE 

 
Mellom 

Lunner Almenning 
og 

Lunner kommune 
 

1. Formål 

Lunner Almenning (heretter kalt utbygger) har fremmet reguleringsforslag for plan nr. 
08/1379 Harestua sentrum.  Utbyggingsavtalen skal danne grunnlag for utbygging av området 
Harestua sentrum gnr./bnr.116/2 med flere. 
 
Utbyggingsavtalen skal sikre en forsvarlig gjennomføring, ivaretakelse av teknisk og grønn 
infrastruktur: veg, vann, avløp, fjernvarmenett/nærvarmenett, friområder, lekearealer og 
grønnstruktur, grunn til offentlige formål og andre tiltak som er nødvendige for 
gjennomføring av planvedtak. 
 
Utbygger er inneforstått med at denne avtalen ikke binder kommunens reguleringsmyndighet 
og kommunens behandling av byggesøknad for utbygging av prosjektområdet.  Plan og 
bygningsloven går foran nærværende avtale.  Utbyggers forpliktelse bortfaller dersom det 
ikke gis byggetillatelse eller reguleringsplan for prosjektområde ikke godkjennes eller det 
foretas vesentlige endringer i innsendt reguleringsplan. 
 

2. Utbyggingstakt 

Partene er enige om at ubygging skal skje så raskt som mulig. Dette for å skaffe en 
befolkningsvekst som bidrar økonomisk i forhold til de kostnadene som følger av 
utbyggingen. 
 

3. Ledningsanlegg for vann og avløp, offentlige veger og gatelys 

Hovedledningsanlegg for vann og avløp, offentlige trafikkområder og gatelys skal utføres i 
samsvar med reguleringsplanen og i tråd med gjeldende kommunale normer og bekostes av 
utbygger. Når anleggene er godkjent som ferdige, overtas de av kommunen vederlagsfritt til 
drift og vedlikehold. Alle anlegg i boligfelt og sentrumsområde skal byggemeldes på vanlig 
måte.  
 
Ved fordeling av kostnader knyttet til nødvendig kapasitetsøkninger på infrastruktur i og 
utenfor området, skal prinsippet om forholdsmessighet ligge til grunn. Dette løses ved at 
kostnadene fordeles forholdsmessig med avregning hver annen måned.  
 
Utbygger utfører og bekoster flomsikringstiltak og avsetter plass for snøopplag. 
 



Offentlige trafikkområder som reguleres til kommunal veg skal anlegges med fast dekke og 
overleveres først etter at det vesentlige av utbyggingen er ferdig og solgt. Eventuelt kan 
utbygger overlevere anleggene etappevis etter nærmere avtale.  
 
Lunner kommune opparbeider ny veg og gangveg fra ny fylkesveg til Harestua stoppested til 
Elvefaret. Utbygger avstår grunn til vegen kostnadsfritt. Lunner Almenning bidrar med 
500.000,-  knyttet til at veien skal gis et bymessig preg.  
 
Lunner kommune opparbeider og bekoster infrastruktur i områder som kommunen skal kjøpe 
til offentlige formål. 
 

4. Engangsgebyr for vann og avløp 

Det følger av regelverket at lav sats for tilkobling skal komme til anvendelse der utbygger har 
kostet ledningsnettet.  
 

5. Grunn til offentlige formål 

Grunn til formål i regi av Lunner kommune eller Lunner Boligstiftelse(for eksempel 
omsorgsboliger og psykiatrisenter) skjer ved salg fra utbygger til markedspris. Lunner 
kommune og Lunner Boligstiftelse gis forkjøpsrett. 
 
Grunn til offentlige/kommunale formål i kommunal regi på OB1 (8 daa – idrettshall), BB1 
(12 daa – barnehage), Opp (4 daa – off. parkeringsplass) og OGR2 (8 daa – aktivitetspark) 
selges til kommunen for kr 100,- per m2. Dersom OGR1 (2,5 daa) reguleres til offentlig 
formål inngår dette arealet i salget. 
 
Dersom ovennevnte grunn ervervet til offentlig formål videreselges innen 10 år fra kjøpsdato, 
skal den selges til markedsverdi, og netto gevinst skal tilfalle Lunner Almenning.  
 

6. Friområder, lekearealer og grønnstruktur 

Utbygger opparbeider og bekoster lekearealer og grønnstruktur i tråd med detaljreguleringen. 
Med unntak av lekeplasser og grønnstruktur i rene boligområder (BK1, BK2 og BK3) overtas 
de av kommunen vederlagsfritt til drift og vedlikehold.  
 
For området rundt Klemma (Klemmaparken) og aktivitetsparken, skal utbygger og 
kommunen i fellesskap komme fram til en ønsket utforming. Kommunen forplikter seg til å 
bidra til at offentlige tilskuddsordninger søkes. Kommunen bidrar med kr 500.000,- til 
opparbeiding til parkmessig preg.  
 
I hht. rapport ”Kartlegging av forurenset grunn. Sagbruk Harestua”, utarbeidet av Cowi nov. 
2008, er det ingen behov for masseutskiftinger eller lignende. 

7. Energiløsning 

Partene er enige om at det er ønskelig å legge til rette for bruk av alternative energikilder i 
området. Kommunen forplikter seg til å utarbeide forskrift om tilknytningsplikt dersom 
utbygger ønsker det, så langt lover og forskrifter gir anledning til det. 
 



8. Utforming av sentrumsfasiliteter 

Partene forplikter seg til å bidra til å skape et levedyktig og miljøvennlig sentrum på Harestua. 
Dette skal kunne inneholde handelsbedrifter, småindustri, servicenæringer, sosiale og 
kulturelle møteplasser og sentrumsnære boliger. Utforming av sentrum skjer ved 
detaljreguleringen. Kommunen forplikter seg til å bidra til at offentlige tilskuddsordninger 
søkes. 

 

9. Samarbeid om kulturtilbud og sosiale møteplasser. 

Partene forplikter seg til å legge til rette for at kulturtilbud og sosiale møteplasser blir en del 
av sentrumsutviklingen. 
 

10. Organisatoriske tiltak 

Utbygger skal legge til rette for at drift av private veger, lekeplasser og grøntområder ivaretas 
i regi av organisert beboerforening. 
 

11. Overdragelse av rettigheter 

Ved evt. hel eller delvis salg av eiendommen eller utbyggingsrettighetene plikter utbygger å 
sikre overført alle plikter i hht. denne avtalen, herunder sikre rettsetterfølgers plikt til samme 
ved evt. videresalg. 
 
Denne avtale skal tinglyses på gnr./bnr. 116/2.  Utbygger dekker tinglysningsgebyr. 

 

12. Samarbeid om mva-refusjon 

Partene er enige om å samarbeide med tanke på å oppnå maksimal refusjon for mva i 
forbindelse med bygging av vann og avløpsledninger i feltet som skal overtas av kommunen, 
så langt dette er mulig innenfor gjeldene regelverk. Dette reguleres eventuelt gjennom egen 
avtale mellom utbygger og kommunen.  

 

13. Tvistebestemmelser 

Eventuelle tvister om forståelsen av avtalen avgjøres primært gjennom forhandlinger. Dersom 
dette ikke fører fram skal tvisten gå for de ordinære domstoler med mindre annet avtales i 
tilknytning til en evt. konkret tvist. 

 
 
Denne avtalen er utstedt i 2 – to – eksemplarer hvorav ett til hver av partene. 

 
Roa,  
 
 
------------------------------------------- ----------------------------------------------- 
Lunner Almenning    Lunner kommune 
 
Vår ref.: 11/286-14 


