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Kommunenes utbyggingspolitikk:

Kommuneplan Boligprogram                             Reguleringsplan Utbyggingsavtale

Realisering Overtakelsesavtale

• Kommunen må være forutsigbar – 1970 ->

Fra plan til virkelighet - boliger

KRISTIANSAND KOMMUNE

DEL AV RÅDMANNENS FORSLAG TIL HANDLINGSPROGRAM (DOK. 4)

Utbyggingsprogram 

2002 - 2005

Teknisk sektor
Kristiansand Eiendom avd. eiendomsutvikling

Mellom Kobb No 950 261 862 (senere kalt utbygger) 

og 

Kristiansand kommune No 963 296 746 (senere kalt kommunen) 

er det inngått følgende avtale vedrørende utbyggingsområdet «Danielstykke», 

Torridalsveien 89 -95.

1. GEOGRAFISK AVGREN SNING

Avtalen omfatter areal som vist på vedlagte kart dat. 01.12.2000, jfr. reguleringsplan 

godkjent av bystyret 15.11.00.

2. GRUNNERVERV

Utbygger disponerer grunnen innen området.

3. PLANLEGGING OG OPPARBEIDELSE

Utbygger er ansvarlig for at feltet opparbeide s i samsvar med godkjent 

reguleringsplan, reguleringsbestemmelser og med godkjente planer for tekniske 

anlegg, godkjente planer for opparbeidelse av friområder, lekeplass, og eventuelle 

nødvendige anlegg ( utbedring av kryss, fylkesvei, støyskjerm e.l.) Sli ke planer skal 

være godkjent av fagetatene før arbeider i området igangsettes.

Tiltak for sikring og vern av varig vegetasjon på grøntkorridorer, på friområder, 

lekeplasser etc. skal fremgå av detaljplan(utomhusplan) som forelegges parkvesenet 

for komment ar og Plan og bygningsetaten for godkjenning.

Stup og rasfarlige områder må sikres ved opparbeidelsen av området. Sikringsplan 

må som del av utomhusplanen forelegges parkvesenet for kommentar og Plan og 

bygningsetaten for godkjenning før arbeidene igangs ettes.

Fremføring av strøm (fordelingsnett og veibelysning), telefon og fellesantenneanlegg 

skal utføres med jordkabler.

Utfylling ut over tomtegrense mot friområde/friluftsområde er ikke tillatt uten etter 

særskilt avtale med kommunen. Utbygger er ansva rlig for opprydding i 

friområde/friluftsområde etter anleggsperioden slik at byggerester, stein etc. ikke er til 

fare eller sjenanse for boområdet etter ferdigstillelse.

Plan og bygningsetaten har pålagt eiere av Torridalsveien 87 og 87A å stenge 

eksister ende utkjørsler. Utbygger er ansvarlig at ny avkjørsel kan skje over 

Torridalsveien 89 -95, jfr. § 2 i regulerings bestemmelsene. Dette innarbeides i 

detaljplanen for teknisk anlegg.

Overtakelsesavtale



Utbyggingsavtalen – overgangen til gjennomføringen

§17-1 Definisjon:

• Avtale mellom kommunen og grunneier eller utbygger om

• utbygging av et område. 

• Grunnlag i kommunens planmyndighet etter PBL

• Gjelder gjennomføring av kommunal arealplan



Utbyggingsavtalen – overgangen til gjennomføringen

§ 17-3 Innholdet:

• Kan gjelde forhold som kommunen har gitt bestemmelser om i arealplanene

• Kan regulere antall boliger, boligstørrelse, krav til utforming og at kommunen 
eller

• andre skal ha rett til å kjøpe andel av boligene til markedspris

• Kan gå ut på at utbygger skal besørge eller helt eller delvis bekoste tiltak.

• Kriterier om både nødvendighet og forholdsmessighet.  



Utbyggingsavtalen – overgangen til gjennomføringen

Kompetanse og pragmatisme nødvendig – på begge

sider  - Prosjektets bæreevne blir tema

Parallellitet i planutforming og forhandling av avtale må

tilstrebes. Her ligger mye av suksefaktoren

Endelige 
løsninger

Planløsning 2

Økonomiske 
konsekvenser

Planløsning 1 

Økonomiske 
konsekvenser



Kanalbyen Kristiansand – planprosess



Kanalbyen – planprosessen



• Tidlig dialog med plan og bygg – før

parallelloppdrag

• Senhøst 2013 - Parallelloppdrag med 4 

arkitekter

• Oppstartsmøte mars 2014

• Prosjektgruppe etablert (tverrfaglig). Ledet av 

Kanalbyen

• Hyppige avklarings-/arbeidsmøter med 

kommunen og god dialog fram til 

planinnlevering 19 desember 2014

• Endelig planvedtak september 2015

Kanalbyen – planprosessen



Vindholmen Arendal



Vindholmen Arendal – planprosess



Vindholmen Arendal – planprosess



Vindholmen Arendal – planprosess

• Tidlig dialog med kommunen

• Oppstart høsten 2016

• Høringsfrist fylke/FM 28.11.17

• Dialog hele veien med kommunen – nå også 

med fylkesmannen/fylkeskommunen

• Orientering underveis også på/til politisk nivå

• Parallellitet i plan og utbyggingsavtale

• Forhandlinger utb.avtale er startet selv om vi 

fortsatt er i høringsperioden

• Endelig planvedtak tidlig vinter 2018 (?)



• Tydelig planstrategi helt fra start og tvers gjennom hele prosjektet – fra plan til kommunikasjon/markedsarbeid 

og prising av leiligheter

• Uteområder like viktig som arkitekturen i seg selv – hever kvaliteten i prosjektet

• Menneskelig skala – «planlegging i øyehøyde» - Kristiansand er en liten by – offentlig plasser må derfor være 

små

• Våge å være litt annerledes (men uten å være radikal)

• God kontroll på kostnadsbildet helt fra første skisseprosjekt 

• Parallellitet i behandling av plan og utbyggingsavtale (rekkefølgebestemmelser koster – prosjektets «bæreevne»)

• God dialog med kommunen hele veien – «felles forankring på begge sider av bordet» skaper de beste 

prosjektene

• Fokus på «bedriftskulturen» i prosjektet – blant alle aktørene

Kanalbyen og Vindholmen - Noen erfaringer fra planprosessene…….



Vågsbyen – parallellitet i plan og utbyggingsavtale

I utgangspunktet en fastlåst situasjon

Etter god dialog kommune/utbygger ble følgende 

oppnådd:

• Rekkefølgebestemmelse ble koblet

til finansiering av hovedinfra (og ikke ferdig 

bygd)

• Alternativ inndeling av friområdene

• Bidrag (ref. bæreevne) til bydelspark erstattet 

rekkefølgebest. om ferdig bydelspark

• Summen av plan, bestemmelser og utb. avtale 

sikret prosjektets kvaliteter og igangsetting



• Parallellitet i behandling av plan og utbyggingsavtale (rekkefølgebestemmelser koster – prosjektets «bæreevne»)

• Obs på sammenhengen mellom de juridiske og de økonomisk mekanismene - plan, bestemmelser og 

utbyggingsavtale «virker i en helhet» - skaper forutsigbarhet og sikrer dermed kvaliteten og realiseringen av 

prosjektene

• God kontroll på kostnadsbildet helt fra første skisseprosjekt (fortsatt eks. på planer som vedtas som ikke er 

gjennomførbare)

• Proaktiv dialog mellom aktørene hele veien – sikrer forståelse for ulike valg  - det er ofte avklaring av 

ambisjonsnivå det handler om (gjelder begge veier)

• Obs på rolleforståelse!

• Felles forankring på begge sider av bordet og kunnskap om hverandres «rammebetingelser» skaper de beste 

prosjektene

OPPSUMMERING 


