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➢ Kommunen ervervet (kjøpte/eksproprierte) 

utviklingsområder, laget planer, bygget teknisk 

infrastruktur og tildelte områder/tomter til 

samarbeidspartnere for utbygging (boligbyggelag, 

næringsselskaper, bedrifter - etter søknad)

➢ Kommunen sørget for å få dekket alle/deler av 

kostnadene til utviklingen

➢ Etter hvert ble det laget tverrfaglige kommunale 

prosjektkontorer med delegerte fullmakter fra den 

enkelte etat som gjorde utviklingsjobben, (Søndre 

Nordstrand, Vaterland mv)   

HISTORIEN
BYSPREDNING --- FREM TIL 80 TALLET



➢ Mange bykommuner besluttet at alle kommunale 
tomter/ eiendommer skulle avhendes til markedspris

➢ Kommunene sluttet å erverve nye arealer for 
byutvikling, de ville heller ikke bruke ekspropriering 

➢ Byplanleggingen omlegges til fortetting og  
transformasjon fremfor byspredning

➢ Kommunale reguleringsplaner erstattes for en stor 
del av private reguleringsplaner (innsendte planer) 
innenfor byggesonen

➢ Private planer omfatter ofte bare en enkelt tomt, 
offentlige og felles behov neglisjeres.

➢ Kommunene ser behov for strategiske planer for 
større områder slik at offentlige behov kan tilgodeses. 
VPOR (Veiledende plan for offentlige rom) oppstår 
som premiss for detaljreguleringsplanene

➢ Taksonomi/sirkulær økonomi blir viktige premisser

HISTORIEN
PARLAMENTARISME 1986 



➢ Rekkefølgebestemmelser innføres i 1979 for å sikre 

viktige felleselementer ved større feltutbygginger.

➢ Bestemmelsene skal sørge for at bestemte tiltak skal 

være gjennomført før utbyggingen tas i bruk. Inntil 10 

års utsettelse. 

➢ Tiltakene kan ligge både innenfor og utenfor 

planområdet men må være planavledet. 

➢ Frivillige utbyggingsavtaler mellom kommune og 

utbygger tas i bruk

➢ Lovregulering av utbyggingsavtaler innføres i 2006 for 

å begrense urimelige vilkår (sosial infrastruktur) 

PLAN OG BYGNINGSLOVEN
REKKEFØLGEBESTEMMELSER



➢ Det er en frivillig sak om en utbygger vil inngå 
utbyggingsavtale

➢ «Grunneier eller utbygger skal besørge eller helt 
eller delvis bekoste tiltak som er nødvendige»

➢ Nødvendighetsvilkåret innebærer at den aktuelle 
utbyggingen medfører et konkret behov for ytelsen

➢ Forholdsmessighetsvilkåret skal sikre balanse i 
ytelsene. 

➢ Er et tiltak gjennomført kan det ikke kreves 
ytterligere bidrag til tiltaket i forbindelse med 
gjennomføring av andre planer.

PLAN OG BYGNINGSLOVEN
UTBYGGINGSAVTALEN



➢ Omstridt rekkefølgekrav – nødvendighetskriteriet

➢ Turvei merket blått skal være oppgradert før 
boligene tas i bruk

➢ Høyesterett avviste kravet om 
rekkefølgebestemmelsen og dermed plikten til å 
oppgradere turveien

➢ «det må være en slik relevant og nær 
sammenheng mellom tiltaket og 
utbyggingsprosjektet at det er berettiget å kreve at 
utbyggingen gjennomføres i en bestemt 
rekkefølge»

UTBYGGINGSAVTALE - TVISTER
SELVAAGSAKEN



➢ Omtvistede rekkefølgekrav – Trikketiltak og 

Sykkeltiltak

➢ Lagmannsretten mente rekkefølgekravene og 

utbyggingsavtalen var lovlige.

➢ Ikke tillatt fremmet for høyesterett.

➢ «dersom en utbygging bare i helt bagatellmessig 

grad skaper behov for det aktuelle tiltaket, ser ikke 

LR bort fra at tiltaket ikke lenger kan anses 

«nødvendig for gjennomføring av planvedtaket»

UTBYGGINGSAVTALER - TVISTER
ENTRASAKEN



➢ HRs behandling har ført til at grensene for hva 

kommunene kan kreve fortsatt er uklare

➢ Utbyggere ønsker forutberegnelighet slik at tomter 

og prosjekter kan prises riktig.

➢ Gratispassasjerene har fortsatt fritt frem så sant 

noen andre oppfyller rekkefølgekravene.

❖ KRD har foreslått at kommuner kan velge en 

områdemodell, høring gjennomført i 2021 (ref

Entrasaken)

❖ Det opprettes hensynssoner i transformasjonsområder 

der det kan kreves bidrag til gjennomføring av en 

omforenet VPOR, gir forutberegnelighet og ingen 

gratispassasjerer.

UTBYGGINGSAVTALER
BEHOV FOR ENDRINGER?

✓ KRD har latt en arbeidsgruppe se på endringer i 

reglene for urbant jordskifte for å forenkle 

gjennomføring, ikke sendt på høring

✓ Gruppen har som et alternativ til jordskifte foreslått 

en nemndsbehandling der grunneiere som ikke vil 

være med i plangjennomføringen kan innløses basert 

på vedtak av ny regulering dersom et kvalifisert 

flertall av grunneierne ønsker slik  gjennomføring.
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