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UTBYGGINGSAVTALE  

FOR  

SOLBERGJORDET 

I 

HOLMESTRAND KOMMUNE 

 

 

1. PARTER 

Mellom  

 

Trysilhus Areal AS, org.nr. 939 945 881 (heretter kalt Utbygger) 

 

og  

 

Holmestrand kommune org nr. 917 151 229 (heretter kalt Kommunen)   

 

er det inngått følgende utbyggingsavtale (heretter kalt Avtalen) vedrørende gjennomføring av 

reguleringsplan for Solbergjordet (planID 2016034) i Holmestrand.  

2. BAKGRUNN FOR AVTALEN 

Denne Avtalen bygger på reguleringsplan for Solbergjordet med reguleringsbestemmelser 

(planID 2016034), vedtatt av Holmestrand kommunestyre den 12.12.2018, samt vedtak av 

Holmestrand bystyre om bruk av utbyggingsavtaler i Holmestrand kommune, av 25.06.2008 

(sak 07/08), jf. § 6 i kommuneplanens arealdel for Holmestrand (2015-2027). 

 

Gjennomføring av tiltakene er sikret i rekkefølgebestemmelsene og gjennom denne Avtalen. 

Reguleringsplanen med bestemmelser er vedlagt avtalen som vedlegg 1.  

3. GEOGRAFISK AVGRENSNING /AVGRENSNING I TID 

Avtalen gjelder for området som inngår i reguleringsplan for Solbergjordet (planID 2016034) 

- vedlegg 1. Hele eller deler av følgende eiendommer (og senere fradelte parseller av disse) 

omfattes av avtalen: 

- Gnr. 78 bnr. 7 

- Gnr. 79 bnr. 58 

- Gnr. 79 bnr. 72 

- Gnr. 79 bnr. 73 

- Gnr. 79 bnr. 74 

- Gnr. 79 bnr. 75 

- Gnr. 79 bnr. 76 

- Gnr. 79 bnr. 77  

- Gnr. 79 bnr. 66 

- Gnr. 81 bnr 1 

 

alle i Holmestrand kommune, heretter omtalt samlet som «Eiendommen».  
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Eiendommen er avmerket på kart vedlagt avtalen som vedlegg 2.  

 

Avtalen er gjeldende inntil alle delfelt innenfor Eiendommen, jfr. pkt 3, er utbygd i henhold til  

reguleringsplanen, og det foreligger egne overtakelsesavtaler for alle delfelt. 

4. GRUNNERVERV 

Det påligger Utbygger selv å erverve nødvendig grunn og rettigheter både innenfor og utenfor 

Eiendommen så langt dette er nødvendig for å gjennomføre utbyggingen og gjøre tomtene 

byggeklare.  

5. PLANLEGGING OG OPPARBEIDELSE 

Utbygger har ansvar for nødvendig planlegging, prosjektering og gjennomføring av 

Internanlegg. Internanleggene skal opparbeides i samsvar med den til enhver tid gjeldende 

reguleringsplan, reguleringsbestemmelser, samt tekniske planer og utomhusplaner, godkjent 

av fagetatene.  

6. KOMMUNAL OVERTAKELSE AV GRUNN OG ANLEGG 

6.1 Kommunen skal overta til full eiendom alle områder regulert til offentlig bruk, slik det 

fremgår av reguleringsbestemmelsene. Arealene skal overtas vederlagsfritt og frie for 

heftelser av enhver art. Utbygger utarbeider overtakelseskart som viser hvilke arealer og 

anlegg som Kommunen skal eie. Overtakelseskart følger vedlagt, vedlegg 3. 

6.2 Tiltak som reguleres av plan- og bygningsloven § 18-1 (opparbeiding av offentlig veg, 

hovedavløpsledning og hovedvannledning) overdras i henhold til denne bestemmelsen 

vederlagsfritt til kommunen 

6.3 Arealene skal overtas med påstående anlegg og innretninger. Eventuell deling og/eller 

sammenføying av arealer samt overskjøting, skal bekostes av Utbygger. Det tas 

forbehold om at overtakelseskartet kan endres tilsvarende eventuelle endringer i 

reguleringsplan og i planer for tekniske anlegg. 

6.4 Dersom Kommunen overtar tekniske anlegg som går over eiendom som ikke skal 

overtas av Kommunen, skal Utbygger sikre Kommunen nødvendige rettigheter til 

ettersyn og vedlikehold. Utbygger er ansvarlig for at erklæringen blir tinglyst som 

heftelse på vedkommende eiendom, alt uten omkostninger for Kommunen.  

6.5 Grunnen skal være overskjøtet til Kommunen, fri for pengeheftelser, innen 30 dager 

etter at oppmåling er gjennomført. 

6.6 Det enkelte tiltak skal være ferdigstilt iht. Utbyggingsavtalen for at overtakelse skal 

finne sted.  

6.7 Lekearealer skal vedlikeholdes av beboerne i fellesskap gjennom seksjonssameie, 

godkjent av kommunen. De plikter som påligger beboerne i denne forbindelse skal 

inntas i skjøtene. 

6.8 Utbygger er ansvarlig for å opprette velforening eller huseierforening som skal ivareta 

drift og vedlikehold av privat fellesareal som ikke skal overtas av kommunen. Se punkt 

8 for drift og vedlikehold av kommunale felleslekeplasser. 
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7. FORHOLDET TIL REKKEFØLGEBESTEMMELSER I REGULERINGSPLAN FOR 

SOLBERGJORDET  

 

7.1 Realytelse 

Utbygger skal oppfylle rekkefølgebestemmelsene i § 9 i reguleringsplanen for Solbergjordet 

(planID 2016034) ved å opparbeide tiltakene i henhold til denne Avtale.  

 

7.2 Opparbeidelse av realytelsene  

Tiltakene i reguleringsplanen §§ 3.8, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.8 og 6.1 utgjør Realytelsene. 

Utbygger skal for egen regning og risiko prosjektere og opparbeide følgende tiltak:  

 

Opparbeidelse av 

- Kvartalslekeplass (o_L1) og felleslekeplasser (o_L2, o_L3 og o_L4), jf. 

reguleringsbestemmelse § 3.8 

- Gatetun (o_SGT1 og o_SGT2) og torg (o_ST1), jf. reguleringsbestemmelse §§ 5.4 og 

5.5 

- Gang-/sykkelvei (o_SGS1 og o_SGS2), jf. reguleringsbestemmelse § 5.8 

- Grøntstruktur o_G1-3, jf. reguleringsbestemmelse § 6.1 

Realytelsene går fram av reguleringsplanen vedlegg 1. Etappevis utbygging er vist på 

kartskisse i vedlegg 4. 

 

7.3 Standard på realytelsene  

 Realytelsene skal opparbeides i henhold til reguleringsplanen for Solbergjordet og godkjent 

byggetillatelse eller godkjent anleggsplan for ikke søknadspliktige realytelser, og overdras til 

kommunen i henhold til Avtalens punkt 6. 

 

 Anleggsplanen skal utarbeides av Utbygger og oversendes Kommunen for godkjenning. 

Godkjennelse kan ikke nektes uten saklig grunn. Etter godkjennelse inngår anleggsplanen 

som en del av denne Avtale.  

 

 Opparbeidelse av et tiltak omfattet av realytelsene kan ikke starte før anleggsplan for det 

enkelte tiltak er godkjent.  

 

Gjennomføring av tiltak som reguleres av plan- og bygningsloven § 18-1 (opparbeiding av 

offentlig veg, hovedavløpsledning og hovedvannledning), som skal etableres i forbindelse 

med utbyggingen, avklares i egen avtale med Kommunen v/virksomhetene Eiendom og 

samferdsel (vei) og VA (VA).  
 

7.4 Gjennomføring av realytelsene  
 Utbygger er ansvarlig for innhenting av nødvendige tillatelser fra Kommunen v/ plan- og 

bygningsmyndigheten. Utbygger er også ansvarlig for erverv av nødvendig areal fra tredjepart 

for gjennomføring av Realytelsene.  

 

 Utbygger plikter å koordinere prosjekteringsarbeidet og gjennomføringen med både offentlige 

og private kabel- og ledningseiere.  

 

 Samtidig med søknad om igangsettingstillatelse skal Utbygger sende Kommunen v/Eiendom 

og samferdsel/VA en fremdriftsplan for opparbeidelse av de enkelte tiltakene, til orientering.  
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 Kommunen har ved forespørsel rett til å få tilgang til prosjektdokumenter som angir utførelse 

og fremdrift på Realytelsene.  

 

Kommunen har rett til å få tilgang til anleggsområdet for Realytelsene for befaring og kontroll 

etter avtale med utbygger. Er Utbyggers utførelse i strid med denne Avtale med tilhørende 

dokumenter, kan Utbygger likevel ikke påberope seg at den er utført under Kommunens 

kontroll med mindre Kommunen skriftlig har godkjent avviket. Er Utbyggers utførelse i 

byggetiden i strid med denne Avtalen eller det oppstår feil eller skader som Utbygger har 

risikoen for, skal Utbygger varsle Kommunen så snart Utbygger blir klar over dette. Utbygger 

plikter deretter å rette feilene og utbedre skadene uten ugrunnet opphold.  

 

7.5 Overtakelsesforretning 

Overtakelse av Realytelsene skjer ved overtakelsesforretning for hvert enkelt tiltak.  

 

Utbygger må besørge og bekoste fradeling, oppmåling og tinglysing av grunn som skal 

overtas av kommunen. Ved overtakelsesforretningen skal grunnen være fradelt.  

 Utbygger dekker også kostnader til dokumentavgifter for disse eiendommene.  

 

Utbygger er ansvarlig for å besørge og bekoste drift og vedlikehold av anlegg, tiltak og areal 

som omfattes av avtalen, fram til overtakelse av kommunen. 

 

Ved ferdigstilling av anlegg avholdes ferdigbefaring og overtakelsesforretning etter innkalling 

fra utbygger. Utbygger er forpliktet til uten unødig opphold å besørge og bekoste utbedring av 

eventuelle feil og mangler som avdekkes ved ferdigbefaring. Kommunen overtar når dette er 

utbedret, og innmåling er utført og godkjent. 

 

 Gjennomføring av overtakelsesforretning avtales særskilt med Kommunen v/Tekniske 

tjenester (Eiendom og samferdsel eller VA). 

 

7.6  Plikter etter overtakelse 
 Når Kommunen har overtatt et tiltak skal Utbygger likevel bekoste eventuelle skader på 

veilegemet som forårsakes av Utbyggers sin anleggstrafikk etter overtakelsen.  

8. KOMMUNENS ANSVAR FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD AV REALYTELSENE 

ETTER OVERTAKELSE  

  

Holmestrand kommune overtar drifts- og vedlikeholdsansvar for  

- Kvartalslekeplass (o_L1) og felleslekeplass (o_L4), jf. reguleringsbestemmelse § 3.8 

- Gatetun (o_SGT1 og o_SGT2) og torg (o_ST1), jf. §§ 5.4 og 5.5 

- Gang-/sykkelvei (o_SGS1 og o_SGS2), jf. § 5.8 

- Grøntstruktur o_G1-3, jf. reguleringsbestemmelse § 6.1 

En velforening eller huseierforening skal ivareta drift og vedlikehold av felleslekeplass o_L2 

g o_L3, etter kommunens anvisning. 

  

9. MERVERDIAVGIFT  

  

Partene er enige om at modellen for justering av merverdiavgift, jf. mervediavgiftsloven kap 9 

og lov om kompensasjon for merverdiavgift § 16, skal legges til grunn for dette prosjektet. 

Dette gjelder også utbyggingen av kommunalteknisk infrastruktur. Nærmere gjennomføring 

reguleres i en egen avtale.  
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Utkast til avtale om justering av merverdiavgift følger som vedlegg 5.  

10. ENDREDE FORUTSETNINGER  

  

Dersom Eiendommen blir vedtatt omregulert på en måte som får vesentlig betydning for 

økonomien i de planer som ligger til grunn for reguleringsplan for Solbergjordet, skal hver av 

partene ha rett til å kreve reforhandling. Begge parter kan kreve avtalen reforhandlet dersom 

utbygging i henhold til reguleringsplanen ikke er påbegynt 3 år etter at denne Avtale er 

vedtatt av Holmestrand kommunestyre.  

11. MISLIGHOLD  

 

Dersom en part misligholder sine plikter etter Utbyggingsavtalen, kan den annen part kreve 

erstatning for direkte økonomisk tap som påføres som følge av misligholdet.  

 

Erstatning for indirekte tap kan ikke kreves. Den part som vil gjøre gjeldende 

misligholdsvirkninger må reklamere skriftlig innen rimelig tid etter at han oppdaget eller 

burde oppdaget misligholdet.  

 

12. SÆRSKILTE BESTEMMELSER 

 

12.1 Denne avtalen tinglyses på hvert enkelt delfelt. 

12.2 Denne avtalen kan transporteres til ny eier av den enkelte eiendom (hele eller deler) 

omfattet av avtalen eller til utbygger av hele eller deler av eiendom omfattet av avtalen, 

forutsatt at ny eier/utbygger ubetinget tiltrer avtalen og at det stilles betryggende 

sikkerhet. Kommunen kan ikke stille nye vilkår for samtykke til transport av avtalen. 

Transport av avtalen har befriende virkning for tidligere eier/utbygger av eiendom 

omfattet av utbyggingsavtalen.  

12.3 Eventuelle tvister i forbindelse med denne avtalen, eller som følge av denne, skal først 

søkes løst minnelig gjennom forhandlinger. Dersom dette ikke fører fram avgjøres 

tvisten av de ordinære domstoler med Vestfold tingrett som verneting. 

12.4 Nærværende avtale er ikke bindende for Kommunen før den er godkjent av 

kommunestyret i Kommunen.  

 

  



 

Utbyggingsavtale for Solbergjordet – Holmestrand kommune 

 Side 6 

13. MEDDELELSER OG KORRESPONDANSE  

 

Alle meddelelser og påkrav i tilknytning til Avtalen skal være skriftlig.  

 

Meddelelser til Utbygger sendes til: 

 Trysilhus Areal AS v/Jarle Ljøstad (jarle.ljostad@trysilhus.no) 

 

Meddelelser til Kommunen sendes til: 

Eiendom og samferdsel v/virksomhetsleder Britt Svendsen (veg og park) 

(britt.svendsen@holmestrand.kommune.no) eller VA v/virksomhetsleder Jørgen 

Andersen (VA) (jorgen.andersen@holmestrand.kommune.no) 

 

14. UNDERSKRIFTER 

 

Drammen/Sande/Holmestrand den …………….2021 

 

 

For Holmestrand kommune    For utbygger  

 

 

 

.............................................    .........................................Signatur 

Elin Weggersrud (ordfører)    Jarle Ljøstad (daglig leder) 

Holmestrand kommune      

 

        

.........................................Signatur 

       Geir Olai Jordanger (styreleder) 

 

 

 

15 VEDLEGG 

Til utbyggingsavtalen ligger det ved følgende bilag: 

 

Vedlegg 1: Reguleringsplan for Solbergjordet  

1.1  Plankart 

1.2  Reguleringsbestemmelser   

Vedlegg 2: Kart over Eiendommen mv. 

2.1  Kart over Eiendommen 

2.3  Foreløpig VA kart Solbergjordet 

Vedlegg 3: Overtakelseskart 

Vedlegg 4: Etappevis utbygging 

Vedlegg 5: Utkast til avtale om justering av merverdiavgift 
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