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216/12 Planteknisk utvalg 11.12.2012 
 Kommunestyret 17.12.2012 
 

Delegering av myndighet til å foreta mindre 
reguleringsendring - bestemmelser i vedtatte 
reguleringsplaner om utbyggingsavtaler 
   
 

Sammendrag: 
Denne saken er en oppfølging av tidligere sak om forutsigbarhetsvedtak. Bakgrunnen er en 
avklaring fra fylkesmannen i forhold til krav om utbyggingsavtaler som er innarbeidet i 
reguleringsbestemmelser i noen reguleringsplaner. Fylkesmannen mener at på bakgrunn av 
uttalelsen fra Kommunal- og regionaldepartementets uttale, jf. Planjuss nr 1/2012, vil krav i 
reguleringsbestemmelser om at utbyggingsavtale skal inngås før tillatelse kan gis være en 
ugyldig reguleringsbestemmelse. En slik bestemmelse rent rettslig vil som hovedregel være 
å anse som en såkalt nullitet dvs. at man kan se bort fra bestemmelsen ved anvendelse av 
planen. Endring av bestemmelsene kan i følge Fylkesmannen gjøres som en mindre endring 
forutsatt at slik fullmakt er delegert til administrasjonen, jf. pbl. § 12-14 annet ledd. 
Rådmannen innstiller på at rådmannen får delegert myndighet til å fatte vedtak om å ta slike 
bestemmelser om utbyggingsavtaler ut i tilknytning til planer med slikt krav. 
 
Saksgang: 
PTU innstiller til Kommunestyret. 
  

 

Rådmannens forslag til vedtak 07.12.2012: 
 
PTU innstiller til kommunestyret: 
 
Rådmannen får delegert fullmakt til å ta ut bestemmelser knyttet til utbyggingsavtaler i 
reguleringsplaner jf. pbl. § 12-14 annet ledd. 
 
  
 

Eventuell tidligere politisk behandling: 
 
 

Andre opplysninger / fakta i saken: 
 
Delegering av myndighet til å ta ut bestemmelser i vedtatte reguleringsplaner - 
utbyggingsavtaler 
Inngåelse av ubyggingsavtaler er som oftest i både utbyggers og kommunens interesse å 
inngå. Avtalen kan regulere hvem som eventuelt skal utføre arbeidet med de ulike 
rekkefølgekravene, tidspunktet for når dette skal gjøres, og hvem som skal betale hva for 
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dette arbeidet m.m. Avtalen kan føre til at den private parten påtar seg forpliktelser som går 
ut over det kommunen ensidig kunne pålagt ham. Plan- og bygningsloven § 64b, og kapittel 
17 i ny plan- og bygningslov regulerer nærmere hva som kan avtales.
Eigersund kommunestyre vedtok i sak 088/12 forslag til forutsigbarhetsvedtak. En viser til 
prinsipputtale fra Kommunal- og regionaldepartementet datert 03.10.2011der det blir slått 
fast at ”kommunen under ingen omstendigheter har hjemmel til å stille vilkår om en 
utbyggingsavtale”.  Hjemmelen for kommuneplanbestemmelser om utbyggingavtaler i pbl. 
§11-9 nr. 2 er således ikke hjemmel for å kreve avtale. Dette medfører at kommunen må 
tilnærme seg dette på en annen måte enn tidligere skissert i kommuneplan og også tidligere 
vedtatte reguleringsplaner. 

Kommunen kan ikke nekte utbygging i et område på grunn av manglende utbyggingsavtale. 
Det er gitt uttrykk for samme synspunkt i rundskriv H-5/02, ”Juridiske spørsmål vedrørende 
utbyggingsavtaler i tilknytning til plan- og byggesaksbehandling m.v.”. Departementet uttaler 
her følgende:
”Den som søker om byggetillatelse har krav på å få det, med mindre kommunen har rettslig 
grunnlag for å nekte. Begrunnelsen må knytte seg til krav i plan- og bygningsloven, 
forskrifter, kommune-, regulerings- eller bebyggelsesplan eller vedtekter. Kommunen kan 
derfor ikke kreve en utbyggingsavtale for å gi byggetillatelse, eller nekte å gi byggetillatelse 
fordi det ville være uheldig å bygge ut området. Kommunen har imidlertid flere muligheter for 
å kreve at et byggeområde reguleres eller omreguleres før en søknad om byggetillatelse 
behandles. Kommunen kan videre gi rekkefølgebestemmelser som legger føringer for 
utbygging innenfor reguleringsområdet”.

En har forelagt spørsmålet for Fylkesmannens forvaltningsavdeling. Fylkesmannen svarer i 
eposter datert 20.11 og 27.11 at på bakgrunn av uttalelsen fra Kommunal- og 
regionaldepartementets uttale, jf. Planjuss nr 1/2012, vil krav i reguleringsbestemmelser om 
at utbyggingsavtale skal inngås før tillatelse kan gis være en ugyldig
reguleringsbestemmelse.

En slik bestemmelse rent rettslig vil som hovedregel være å anse som en såkalt nullitet dvs. 
at man kan se bort fra bestemmelsen ved anvendelse av planen. 

Endring av bestemmelsene kan i følge Fylkesmannen gjøres som en mindre endring 
forutsatt at slik fullmakt er delegert til administrasjonen, jf. pbl. § 12-14 annet ledd.

Rent formelt må derfor bestemmelsene endres ved at referansen til utbyggingsavtale tas ut 
og det må fattes eget vedtak på dette. Dette er å regne som en formalitet og rådmannen 
anbefaler derfor at myndigheten til å gjøre dette delegeres til rådmannen jf. pbl. § 12-14 
annet ledd for å spare tid.

Universell utforming:
Ikke aktuelt

Økonomiske konsekvenser:
Ingen kjente.
Driftsmessige forhold Inneværende 

år
Neste år År 3

Sum

Investeringsmessige forhold Inneværende 
år

Neste år År 3
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Sum

~ o ~

Alternative løsninger:

~ o ~

Dokumenter - vedlagt saken:
Dok.nr Tittel på vedlegg
257195 SV: Forståelse av forholdet mellom "krav" om utbyggingsavtale og reguleringsplan
257196 SV: Forståelse av forholdet mellom "krav" om utbyggingsavtale og reguleringsplan
257405 Adgang til å stille krav om utb.avtale.PDF

30
9

I 20.11.2012 Thomsen Erik
Forståelse av forholdet mellom "krav" om 
utbyggingsavtale og reguleringsplan

31
0

I 27.11.2012 Middelthon Knut
Forståelse av forholdet mellom "krav" om 
utbyggingsavtale og reguleringsplan



________________________________________________________________ 

Fra:  Thomsen Erik 

Sendt: 20.11.2012 
Til:  Dag Kjetil Tonheim 
Kopi: 
Emne: SV: Forståelse av forholdet mellom "krav" om utbyggingsavtale og reguleringsplan 
________________________________________________________________ 

 Hei!

På bakgrunn av uttalelsen fra Kommunal- og regionaldepartementets uttale, jf. Planjuss nr 1/2012,  kan 
jeg vanskelig se annet enn at et krav i reguleringsbestemmelser om at utbyggingsavtale skal inngås før 
tillatelse kan gis vil være en ugyldig reguleringsbestemmelse.

Mener videre at en slik bestemmelse rettslig som hovedregel er å anse som en såkalt nullitet dvs. at man 
kan se bort fra bestemmelsen ved anvendelse av planen.  

Jeg er usikker på om en slik ugyldig bestemmelse kan tas ut av planen uten ny planbehandling. 
Problemstillingen kommer vel kanskje ikke på spissen siden man uansett som hovedregel kan se bort fra 
bestemmelsen, jf. ovenfor.

Dersom du har flere spørsmål om dette temaet må jeg nesten be deg kontakte Knut Middelthon som er 
tilbake fra  26.11.

Mvh

Erik Thomsen

Rådgiver -  jurist

Fylkesmannen i Rogaland

Tlf. dir: 51 56 88 79

Tlf. sent: 51 56 87 00

Hjemmeside: fylkesmannen.no/rogaland



Fra: Dag Kjetil Tonheim [mailto:dag.kjetil.tonheim@eigersund.kommune.no] 
Sendt: 20. november 2012 09:11
Til: Thomsen Erik
Emne: Forståelse av forholdet mellom "krav" om utbyggingsavtale og reguleringsplan
Viktighet: Høy

Vi har noen reguleringsplaner hvor det tidligere ble lagt inn krav om utbyggingsavtale. For eksempel står 
det i bestemmelsene i en plan vedtatt i 2009 under rekkefølgekrav at; "Utbyggingsavtaler skal benyttes for 
alle utbyggingsområder BB samt utbyggingsområde B der det er 4 boenheter eller flere. All annen 
arealbruk vil alltid utløse krav om utbyggingsavtale. Eventuelle tvilstilfeller om ikke å benytte 
utbyggingsavtale i B områder avgjøres av Miljøutvalget." 

En viser her til prinsipputtale fra Kommunal- og regionaldepartementet datert 03.10.2011 der det blir slått 
fast at "kommunen under ingen omstendigheter har hjemmel til å stille vilkår om en utbyggingsavtale". Vår 
forståelse er derfor at utbyggingsavtale er en frivillig avtale mellom to likeverdige parter og at det således 
ikke kan kreves utbyggingsavtale.

Mitt spørsmål er da: Er kravet om utbyggingsavtale som er innarbeidet i tidligere reguleringsplaner da å 
anse som ugyldig og kan således ikke legges til grunn? Skal de/kan de tas ut uten behandling?

Kan du gi en rask tilbakemelding på hvordan dette skal håndteres på 95884976. Vi skal ha møte i 
planteknisk utvalg i dag og jeg skulle gjerne hatt en tilbakemelding i løpet av dagen. 

Mvh

Dag Kjetil Tonheim

Plansjef



________________________________________________________________ 

Fra:  Middelthon Knut 

Sendt: 27.11.2012 
Til:  Dag Kjetil Tonheim 
Kopi: 
Emne: SV: Forståelse av forholdet mellom "krav" om utbyggingsavtale og reguleringsplan 
________________________________________________________________ 

 Det vil være riktig å ta disse bestemmelsene ut. Kan sikkert gjøres som "liten"/administrativ endring 
forutsatt at slik fullmakt er delegert, jf. pbl. § 12-14 annet ledd.

Vennlig hilsen

FYLKESMANNEN I ROGALAND

Forvaltningsavdelinga

Knut Middelthon

fagdirektør

Tlf. : 51 56 87 00

Tlf. direkte: 51568809

postmottak@fmro.no <mailto:postmottak@fmro.no>

www.fylkesmannen.no/rogaland

Postboks 59, 4001 Stavanger

Fra: Dag Kjetil Tonheim [mailto:dag.kjetil.tonheim@eigersund.kommune.no] 
Sendt: 20. november 2012 09:02
Til: Middelthon Knut
Kopi: Ketil Helgevold



Emne: Forståelse av forholdet mellom "krav" om utbyggingsavtale og reguleringsplan
Viktighet: Høy

Vi har noen reguleringsplaner hvor det tidligere ble lagt inn krav om utbyggingsavtale. For eksempel står 
det i bestemmelsene i en plan vedtatt i 2009 under rekkefølgekrav at; "Utbyggingsavtaler skal benyttes for 
alle utbyggingsområder BB samt utbyggingsområde B der det er 4 boenheter eller flere. All annen 
arealbruk vil alltid utløse krav om utbyggingsavtale. Eventuelle tvilstilfeller om ikke å benytte 
utbyggingsavtale i B områder avgjøres av Miljøutvalget." 

En viser her til prinsipputtale fra Kommunal- og regionaldepartementet datert 03.10.2011 der det blir slått 
fast at "kommunen under ingen omstendigheter har hjemmel til å stille vilkår om en utbyggingsavtale". Vår 
forståelse er derfor at utbyggingsavtale er en frivillig avtale mellom to likeverdige parter og at det således 
ikke kan kreves utbyggingsavtale.

Mitt spørsmål er da: Er kravet om utbyggingsavtale som er innarbeidet i tidligere reguleringsplaner da å 
anse som ugyldig og kan således ikke legges til grunn? Skal de/kan de tas ut uten behandling?

Kan du gi en rask tilbakemelding på hvordan dette skal håndteres.

Mvh

Dag Kjetil Tonheim

Plasnjef
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Adgang til å stille krav om utbyggingsavtale
i forbindelse med byggetillatelse - brev fra
Kommunal- og regionaldepartementet

Sammendrag:
Kommunen har ikke hjemmel til å stille vilkår om en utbyggingsavtale. Kommunen kan helLer ikke stiLle som krav i pLan at
avtale skal inngås før tiLlateLse gis.

Vi viser til brev datert 24. mars 2011. Vi
presiserer at vi ikke tar stilling til den
konkrete saken, men kun gir generelle
merknader til spørsmålene henvendel
sen reiser.

Innledningsvis presiserer departemen
tet at kommunen under ingen omsten
digheter har hjemmel til å stille vilkår
om en utbyggingsavtale. Kommunen
kan heller ikke stille som krav i plan at
avtale skal inngås før tillatelse gis. Det
er videre en viktig premiss at en søk

nad om byggetillatelse ikke kan avslås
med mindre bygningsmyndighetene
har hjemmel til det.

En utbyggingsavtale er et verktøy som
kan brukes slik at en utbygger frivillig
oppfyller en del forutsetninger i lov
eller plan, slik at området blir bygge-
klart. Avtalen kan altså oppfylle rekke
følgekrav eller sikre oppfyllelse av krav
til infrastruktur i plan- og bygnings
loven (pbl) særlig 5 18-1 og kapittel
27). Kommunen kan ikke kreve avtale,
men den kan legge vekt på om avtale
er inngått når den vurderer om krav i
planen er oppfylt. Et vanEig grunnlag for
en utbyggingsavtale er at det fore
ligger rekkefølgekrav i en vedtatt plan.
Det inngås da en avtale om oppfyllelse
av rekkefølgekravet, slik at det enten
anses oppfylt eller at det eventuelt
kan dispenseres fra det. Kommunens
posisjon ved avtaleinngåelsen vil i slike
tilfeller være at byggetillatelse kan
nektes, fordi gjennomføring av til
taket/utbyggingen er i strid med krav i
plan.

Hvis kommunen mottar en søknad som
fullt ut er i overensstemmelse med lov
og plan, kan tiltaket ikke nektes. Kom
munen kan da som nevnt heller ikke
kreve en avtale. Det er selvfølgelig ikke
noe i veien for at tiltakshaver uansett
inngår en avtale med kommunen om

bidrag til eller fysisk opparbeiding av
infrastruktur. Dette vil ofte kunne gi et
rimelig utslag i form av at tiltakets
belastning på nmgivelsene avhjelpes,
samtidig som opparbeiding av infra
struktur som er en fordel for tiltaket,
forseres.

Hvis kommunen ved mottak av en
søknad finner at tiltaket ikke kan
nektes, samtidig som gjennomføringen
av tiltaket vil medføre en uheldig
belastning på omgivelsene, kan tiltaket
eventuelt stanses med et midlertidig
forbud mot tiltak etter pbl 5 13-1. Slikt
forbud kan i utgangspunktet ned-
legges frem til rammetillatelse er gitt.

Departementet vil for rig påpeke at
en avtale uansett må oppfylle krav i pbl
17-3, jf. særlig tredje ledd. Av bestem
melsen følger det blant annet at tiltaket
skal være nødvendig for gjennomføring
av planvedtak. Bestemmelsen forstås
slik at det avtalte bidraget fyller et
behov i området eller avhjelper en
ulempe som følger av utbyggingen.
Behovet som bidraget skal dekke må
ha en sammenheng med utbyggingen.
Det er imidlertid ikke en forutsetning at
behovet er regulert i samme plan som
utbyggingen.




