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Utbyggingsavtaler
Status i arbeidet - informasjon
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Bakgrunn og mandat

• «Prinsippsak om bruk av utbyggingsavtaler – Forutsigbarhetsvedtak” 
(kommunestyret 01.09.22)

• Innført praksis med bruk av rekkefølgebestemmelser

• Hjemler bruk av utbyggingsavtaler – utbygger ber om avtaler

• Overordna mål: 
Ivareta plankrav og legge til rette for en robust og god utvikling    
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Områdemodell

Reguleringsplaner får rekkefølgekrav til:
- A: tiltak direkte knytta til  planområdet
- B: overordna fellesanlegg innenfor samme geografiske område  

A. anlegg flere er avhengig av og som det er 
urimelig/ulovlig å legge på en eller noen få utbyggere alene
B. anlegg som den enkelte vanskelig kan realisere selv 

- Region: Bykle, Midtregionen og Hovden

- Fellesanlegg hentet i overordna planer 

- Gjør utbyggerne gjensidig avhengig av hverandre gjennom 
rekkefølgebestemmelsene.

340  regulerte enheter 

Kommuneplanen åpner opp for ytterligere 250 

Ca 300 regulerte enheter 

Kommuneplanen åpner opp for ytterligere 650 
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Foreslåtte tiltak Midtregionen

* Skibru Ørnefjell over 
Otra/Vidsyn med tilkobling til 
eksisterendne løypenett

* Kulvert under Rv.9 syd for 
Nordli/Ørnefjell for 
sammenkobling av løypenett 
øst /vest

* Badstogdalen-Nordli. Traseen 
rettest ut og grunnpreparerast 
for bruk sommer (sykkel) og 
vinter

* Ny trase og bro over 
Geiskeliåni

* Dagparkering 
Vidsyn

Hoslemo Hyttegrend –
utvidelse og opparbeidelse 
av parkeringsplass

Løyningsvegen – utvidelse 
av parkeringsplassen
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Foreslåtte tiltak Hovden

* Bru ved 
Høyfjellssenteret for 
sammenbinding av 
løypenettet

* Sherpastien - opparbeide og 
ferdigstille rundløype og 
merking fra P-plass pluss 
etablere dagsturhytte. 

* Utbedring av krysset 
Breivevegen/Skisenterve
gen med trafikksikker 
rundkjøring 

* Dagparkering i 
forbindelse med den 
nye rundkjøringen ved 
Hotellkrysset –
opprusting og utvidelse

Skikulvert rv. 9 og skibru over 
Otra ved Lundane

Hartevasstjønn-
Badstogdalen. 
Tilrettelegge bedre 
for sommer (sykkel) 
og vinter
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Finansieringsplan

• Gjennomføringshorisont på 10 år 

• En antatt samlet produksjon på 60-70 enheter i året, som vil fordele 
seg omtrent likt mellom Hovden og Midtregionen. 

• Kommunen bærer 20% av kostnadene

• Tippemidler til tiltak som er berettiget tilskudd. 

• Kommunen er villig til å ta ansvar for planlegging og utbygging av 
fellesanleggene. 

• Kommunen er villig til å forskuttere utbyggernes bidrag for å 
medvirke til raskere utbygging. 
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Hovden - finansieringsplan

Beskrivelse tiltak Hovden
Kostnads- 

estimat

Kommunens 

bidrag 20%

Tippemidler 

30 %

Utbyggers 
beløp

Totalt enheter 
for å finansiere 

tiltaket

Bru ved Høyfjellssenteret for sammenbinding av 

løypenettet
kr 12 000 000 kr 2 400 000 kr 3 600 000 kr 6 000 000 75

Sherpastien - opparbeide og ferdigstille rundløype og 

merking fra P-plass pluss etablere dagsturhytte. 
kr 6 000 000 kr 1 200 000 kr 1 800 000 kr 3 000 000 38

Utbedring av krysset Breivevegen/Skisentervegen med 
trafikksikker rundkjøring 

kr 12 000 000 kr 2 400 000 kr 9 600 000 120

Dagparkering i forbindelse med den nye rundkjøringen 

ved Hotellkrysset – opprusting og utvidelse trinn 1
kr 2 500 000 kr 500 000 kr 2 000 000 25

20 % usikkerhet kr 6 500 000 kr 1 300 000 kr 1 080 000 kr 4 120 000 52

10 % prosjektadministrasjon kr 2 050 000 kr 410 000 kr 615 000 kr 1 025 000 13

Sum kr 41 050 000 kr 8 210 000 kr 7 095 000 kr 25 745 000 322
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Midtregionen - finansieringsplan

Beskrivelse tiltak Midtregionen
Kostnads 

estimat

Kommunens 

bidrag 20%

Tippemidler 

30 %

Utbyggers 
beløp

Totalt enheter for å 

finansiere tiltaket

Bru Ørnefjell over Otra med tilkomst og kostnader 

knyttet til dette
kr 6 500 000 kr 1 300 000 kr 1 950 000 kr 3 250 000 65

Kulvert under Rv.9 syd for Nordlivegen kr 10 000 000 kr 2 000 000 kr 3 000 000 kr 5 000 000 100

Badstogdalen-Nordli. Traseen rettest ut og 

grunnpreparerast for bruk sommer (sykkel) og vinter
kr 4 000 000 kr 800 000 kr 1 200 000 kr 2 000 000 40

Ny trase og bro over Geiskeliåni kr 3 500 000 kr 700 000 kr 1 050 000 kr 1 750 000 35

Dagparkering Vidsyn kr 4 000 000 kr 800 000 kr 1 200 000 kr 2 000 000 40

20 % usikkerhet kr 5 600 000 kr 1 120 000 kr 1 680 000 kr 2 800 000 56

10 % prosjektadministrasjon kr 2 800 000 kr 560 000 kr 840 000 kr 1 400 000 28

Sum kr 36 400 000 kr 7 280 000 kr 10 920 000 kr 18 200 000 364
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Forhandlinger om utbyggingsavtale
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• Utgangspunkt: Sikre forutsigbarhet, rettferdig fordeling og likebehandling

• Fritidsbebyggelse til eie eller utleie på Hovden bidrar med kr 80.000 pr enhet. 

• For Midtregionen settes bidraget til kr 50.000 pr enhet. 

• Bebyggelse regulert til næring (servering, forretning/kontor/tjenesteyting o.l) foreslås å være 
bidragspliktig. Det samme gjelder andre typer næringsetableringer – evt. større etableringer av 
produksjonsvirksomheter, industri, «datalagringssenter». For nevnte formål vurderes bidrag 
konkret og individuelt i forbindelse med regulering/behov for tilrettelegging og nye tiltak. 

• Bygg- og anleggsvirksomhet og håndverksnæringer – med lagerbygg o.l foreslås ikke omfattet 
av bidragsplikten per nå. 

• Boliger unntas bidragsplikt. Nye utleiebygg for fast bosetting, nye boliger tilrettelagt for utleie 
(utleieenheten) foreslås å være bidragspliktig på lik linje som fritidsbebyggelse. 

• Kommunen tar rollen som byggherre, dekker 20 % av kostnadene og tar ansvar for å søke 
tippemidler til anlegg som er berettiget tilskudd


