
 

 

Avtale om overdragelse av rett til justering av merverdiavgift 
 
 

mellom 
 

Trysilhus Areal AS 
(org.nr. 939 945 881) 

 
og  

 
Holmestrand kommune 

(org.nr. 917 151 229) 
 

 

1. Partsforhold 
Partene i avtalen er Trysilhus Areal AS, i avtalen benevnt «overdrager», og Holmestrand 
kommune, i avtalen også benevnt «mottaker». 
 
Til grunn for denne avtalen ligger «Utbyggingsavtale for Solbergjordet». Avtalen er inngått mellom 
Holmestrand kommune og Trysilhus Areal AS, datert dd.mm.2021. 
  
2. Formålet med avtalen 
Formålet med avtalen er å legge til rette for å gjennomføre overdragelse av justeringsrett til 
merverdiavgift i henhold til lov om merverdiavgift av 19. juni 2009 nr. 58 (merverdiavgiftsloven) 
§ 9-3, forskrift til merverdiavgiftsloven av 15. desember 2009 (merverdiavgiftsforskriften), og lov 
om kompensasjon av merverdiavgift for kommuner og fylkeskommuner mv. av 12. desember 
2003 nr. 108 (kompensasjonsloven) § 16, for infrastrukturanlegg som er omfattet av ovennevnte 
utbyggingsavtale. Dette omfatter: 
 

 Opparbeidelse av  
o Kvartalslekeplass (o_L1) og felleslekeplasser (o_L2, o_L3 og o_L4) 
o Kjøreveg (o_SKV1 og o_SKV2) og fortau (o_SF1-8) 
o Gatetun (o_SGT1 og o_SGT2) og torg (o_ST1) 
o Gang-/sykkelvei (o_SGS1 og o_SGS2) 
o Grønnstruktur (o_G1-3) 
o Kommunalteknisk infrastruktur (offentlig VA) innenfor reguleringsplan for 

Solbergjordet. 
 
Det vises for øvrig til inngått utbyggingsavtale (jf. punkt 7.2) og VA-plan for utbyggingen, for en 
nærmere beskrivelse av de anleggene som omfattes av denne avtalen. 
 
De aktuelle anleggene utføres og bekostes av overdrager og skal vederlagsfritt overdras til 
kommunen til eie, drift og vedlikehold.  
 
Avtalen innebærer at mottaker fremmer krav om justering av merverdiavgift og overfører mottatt 
beløp til overdrageren, med fradrag for administrasjonskostnader. 
 
3. Gjenstand for justering 
Justeringsrett skal overdras for merverdiavgiften på utbyggingskostnadene for alle deler av 
infrastrukturanleggene som overdras til mottaker.  
 
Selve anleggene og justeringsretten vil bli overdratt på fullføringstidspunktet for det enkelte 
anlegg. 
 



 

 

I henhold til merverdiavgiftsloven § 9-3 og merverdiavgiftsforskriften § 9-3-5 skal overdrager avgi 
til mottakeren en skriftlig underskrevet oppstilling som inneholder de opplysninger som framgår 
av merverdiavgiftsforskriften § 9-3-3 første ledd. Oppstillingen må være bekreftet av revisor. 
 
Det vil bli utarbeidet separate oppstillinger for henholdsvis anlegg som kommunen kan kreve 
justering for i henhold til merverdiavgiftslovens bestemmelser (vann- og avløpsanlegg) og anlegg 
som kommunen kan kreve justering for i henhold til kompensasjonsloven. 
 
Oppstillingene vil bli utarbeidet av overdrager uten unødig opphold etter avholdt 
overdragelsesforretning. 
 
4. Gjennomføring av justeringen 
Kommunen skal fremme krav om justering på sine omsetnings- og kompensasjonsoppgaver for 
merverdiavgift for 6. termin hvert år. Kravet for det enkelte år skal omfatte 1/10 av 
merverdiavgiften som overdrager har pådratt seg ved utbygging av anleggene.  
 
Overdrager sender påminnelse til kommunen om justeringskravet innen 1. desember det enkelte 
år. 
 
Kommunen skal overføre årlig utbetalt justeringsbeløp for anlegg omfattet av punkt 3 i denne 
avtale til overdrager på konto nr. xxx med fradrag for kostnader til å administrere ordningen satt til 
10 % av justeringsbeløpet for hvert år. 
 
Overføringen skal skje senest 20. mars hvert år.  
 
5. Partenes ansvar og risiko 
Risiko for regelendringer som medfører at justeringsretten endres eller helt bortfaller, påhviler 
overdrager. 
 
Dersom krav om kompensasjon fremmet i denne avtalen ikke godkjennes av Skatteetaten, og 
ikke utbetales, faller avtalen bort for den delen som ikke utbetales. Dersom Holmestrand 
kommune får krav om tilbakebetaling av kompensert moms fremmet ved denne avtalen skal 
Trysilhus Areal AS tilbakebetale dette til Holmestrand kommune.  
 
Overdrager har ansvaret for at oppstillingene som nevnt i punkt 3 er materielt og formelt korrekte, 
og å sende påminnelse til kommunen innen 1. desember det enkelte år, jf. punkt 4. Oppstillingen 
skal være underskrevet av revisor 
 
Kommunen har ansvar for feil og mangler i forhold til innsending av krav om 
fradrag/kompensasjon, herunder for at omsetnings-/og kompensasjonsoppgaver blir sendt inn i 
tide. 
 
6. Øvrige bestemmelser 
Tvister i anledning avtalen reguleres av «Utbyggingsavtale for Solbergjordet» i Holmestrand 
kommune. 

  



 

 

7. Antall eksemplarer 
Avtalen er utstedt i to eksemplarer, ett til hver av partene. 

 

 

Drammen/Sande, dato ………………… Holmestrand, dato ……………….. 

 

 

_________________________  ________________________________ 
Trysilhus Areal AS    Holmestrand kommune  
v/ Jarle Ljøstad (daglig leder)   v/ Hans Erik Utne (kommunedirektør)  
 
 
 
 
__________________________ 
Trysilhus Areal AS 
v/ Geir Olai Jordanger (styreleder) 


