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Hensikt med innlegget

• Fokusere på gjennomføring av arealplaner med vekt på bruk av 
områdemodeller

- Litt historikk og grunnleggende om utbyggingsavtaler

- Hva er en områdemodell og hva kan den løse

- Eksempler fra både by og tettsteder

- Status og utfordringer knyttet til områdemodeller 



Litt historikk
 Fra dominerende offentlig planlegging fra 2. verdenskrig til 1970- og 1980 tallet til 

utbygging ved offentlig-private samarbeidsprosesser med planlegging og gjennomføring i 
privat regi.

 Utbyggingsavtaler har vist seg som et fleksibelt virkemiddel for å sikre sammenheng 
mellom plan og virkelighet, sikre finansiering av felles offentlig infrastruktur og skape 
kvalitet og forutsigbarhet i utbyggingen.

 Utbyggingsavtaler brukt i Norge siden ca. 1960. Etter lovregulering 1. juli 2006 har bruken 
økt mye.

 Bakgrunnen for lovverket var blant annet å hindre at avtalene skulle bli urimelig tyngende. 
Loven fokuserer på at avtalene skal være balanserte og har regler som sikrer 
forutberegnelighet og offentlighet. I tillegg er det egen forskrift som hindrer bidrag til sosial 
infrastruktur. Kortfattede og gode bestemmelser. 





Er vi tjent med dette alene?

• Omfattende rekkefølgematrise

- Gjenganger i veldig mange
prosjekter

- Bra utgangspunkt for å begrunne
nødvendighetskriteriet

- Men vi trenger mer for å få til
gode løsninger og gjennomføring



Hva er en områdemodell?

• Forsøk på en definisjon:

«En fremgangsmåte som brukes for å kunne finansiere og gjennomføre utbygging av 
felles offentlig infrastruktur innen et større areal. Arealet/området har typisk flere 
grunneiere og felles behov for infrastruktur for å kunne bygges ut.»

• Områdemodell kalles også for finansieringsmodell eller gjennomføringsmodell. Det finnes 
mange forskjellige. Eksempler er Bjørvikamodellen og Ensjømodellen, 
men det finnes mange forskjellige (Sande, Geilo, Vestby…).

• I praksis brukes modeller i forskjellig målestokk fra konkrete enkeltprosjekter 
med flere bidragsytere til større komplekse områder.

• Mange områder er ikke utbyggbare uten en områdeløsning. (Bergen kommune)



Eksempel på områdetankegang



Eksempel på felles offentlig infrastruktur



Eksempel på områdemodell i mindre skala

- Vegprosjekt 

- Kommunal forskuttering helt avgjørende for utvikling

- Betaling etter nytteverdi basert på antall m2 BRA

- Fullt innbetalt ved halv utbygging

- Spart mva



Oppbygging av områdemodell 

• Avklaring av behovet for felles offentlig infrastruktur. 
Hvilket behov medfører arealbruken i reguleringsplanen?

• Kvalitetsnivået på infrastrukturen avklares og det foretas kostnadsberegninger.

• Det gjøres vurdering av hvem som skal betale de forskjellige tiltakene. 
Hvilke områder er det som tiltakene er nødvendige for? 
Nødvendighetskriteriet.

• Kostnader fordeles ut i fra arealstørrelser, antall m2 BRA, antall enheter eller annet 
som gir en fordeling i forhold til belastning. Forholdsmessighetskriteriet. 
Dessuten fordeling mellom det private og offentlige.

• Forvaltning av modellen. Gjennomføringsorganet er som oftest kommunen. 
De ivaretar helheten. Det er nå den egentlige gjennomføringsjobben starter!



Områdemodell Ås sentrum

• Definere felles offentlig infrastruktur
- Fortau med sykkelveier
- Kryssutbedringer Fylkesvei 152
- Gang og sykkelveier 
- Grøntområder med overvannsløsninger 
- Områdelekeplasser 
- Regionalt overvannssystem, åpning av Hogstvedtbekken
- Oppgradering av vannledninger

• Kostnadsberegninger felles offentlig infrastruktur



Nødvendighetsvurdering på Ås

• Fordeling av tiltak på ulike deler av sentralområdet

• Fordelt på funksjon bolig - næring

Områdemodell 
Ås sentralområde

Tiltak hele 
sentralområde Tiltak Vest Tiltak Øst

Bolig

Næring

Sentrum           Moer



Forholdsmessighetsvurdering på Ås

• Vurdering av offentlig og privat andel
Skala for vurdering

100 / 0
50 / 50 
20 / 80
0 / 100

• Konkret vurdering for hvert tiltak og som helhet. Ikke generalisert (Sandnes)

• Fordeling mellom utbyggere/ grunneier basert på regulert utbyggingsvolum (bidrag pr m2 ny 
BRA)



Kostnadsfordeling på Ås



Fordeler med områdemodeller

• Løser opp i rekkefølgekrav slik at arealplaner blir gjennomførbare.

• Områdemodeller ivaretar forholdsmessigheten og gjør det mulig med utbygging av felles offentlig 
infrastruktur som enkeltaktører ikke kan finansiere eller pålegges alene.

• Fellestiltakene blir fordelt på de aktører som utløser behovet. 
Det blir på denne måten en mer «rettferdig» fordeling.

• Minsker muligheten for «gratispassasjerer» siden tiltakene ikke ses separat men er knyttet sammen i 
modellen.

• Ivaretar lovens krav til forholdsmessighet ved at det er utregnet beløp for eksempel pr. m2 BRA eller 
pr. enhet.

• Gir stor forutsigbarhet for utbyggerne som på denne måten vet hva de skal bidra med tidlig i 
prosjektene.

• Gir mulighet for bedre helhetsvurdering og styring siden kommunen løpende kan prioritere hvor og 
hvordan infrastrukturen skal bygges. Blir dermed mer helhet innen området enn enkeltprosjekter ville 
fått til.



Eksempel: Geilo sentrum, modell fra 2007, det meste utbygd 
og finansiert på 10 år 

Før

Under

Etter



Hva sier utbygger?

• Fra utbyggernes ståsted er erfaringene med områdemodeller i all hovedsak 
positive:

• «forutsigbarhet er nøkkelen, få kronene opp i dagen sammen med planen»

• «noen områder ”umulige” uten modelltankegang»

• «jo flere utbyggere som er med jo bedre er det»

• «sikrer fremdrift»



Hvordan lykkes?

Det å se større arealer og tilhørende behov for infrastruktur i sammenheng 
er ofte en forutsetning for å få til ønsket arealutvikling. 
Hva kjennetegner modeller som fungerer?

• Kommunen har ønske om å få til en bestemt utvikling.

• Kommunen er villig og har kompetanse til å ta en aktiv tilretteleggerrolle og er villig til å 
satse. Gjerne villighet til forskuttering. Bemanning viktig. Få ballen til å rulle.

• Kommunen og utbygger tenker gjennomføringsaspektet fra tidlig fase (utforming av plan). 
Være villig til å gå tilbake og endre planen om nødvendig.

• Det må være et tilstrekkelig privat marked. Arealplanen og finansieringsmodellen må være i 
balanse med markedet. «Passende» ambisiøs. Holdbarhet over tid.



Tilrettelegging for områdemodeller 

• Min oppfattelse: Forsøk på å løse beslektede problemstillinger gjennom urbant jordskifte, 
fordeling av planskapte verdier eller refusjon er ikke veien å gå.

• Vi har et godt regelverk med et bra forhandlingsrom, men lovverket kan med fordel justeres 
slik at det tilrettelegger for områdemodeller. I den enkelte områdemodell defineres hvilken 
infrastruktur som skal på plass, hva den koster og hva utbygger skal bidra med. 

• Dagens kopling med rekkefølgekrav har en rekke ulemper og bør avløses av egen paragraf 
som omhandler områdemodeller og at disse gjennom vedtak etter § 17-2 gir kommunen 
anledning til å kreve bidrag til nødvendige og forholdsmessige infrastrukturtiltak fra de som 
bygger ut innen et konkret planområde. 

• Mitt forslag fra webinar 3.6.2021: Det bør settes i gang en spesifikk utredning om 
områdemodeller. Prematurt utkast til lovbestemmelse: «Det kan gis bestemmelser i 
områderegulering om at kostnader til teknisk og grønn infrastruktur skal fordeles ihht. 
bestemmelsene om utbyggingsavtaler. Områdemodellen vedtas etter § 17-2.»



Tilrettelegging for områdemodeller nytt lovforslag

• KMD har laget et forslag som ble sendt på høring 30.6.2021. Høringsfrist 1. nov.

• Positivt at KMD tar tak i temaet og intensjonen er god. Gode presiseringer, men mitt inntrykk er at 
det lages et for komplisert og detaljert system for områdemodeller.

• Vi står ved et veiskille. 

• Den store styrken i dagens lovverk er fleksibilitet. Med lovforslaget frykter jeg at områdemodeller 
ikke vil bli brukt fordi det blir for komplisert og at vi risikerer å gå fra kommunalt skjønn til 
rettsapparatet. 

• Mange kommuner har etablert områdemodeller tilpasset de spesielle forholdene i hvert 
utbyggingsområde. Mitt råd er at lovgiver hjemler en generell mulighet for områdemodeller, men 
ikke lager rigide bestemmelser om kostnadsavvik i % m.m.

• Lovforslaget stiller utopiske forventninger til hvilken kompetanse, oversikt og interesse 
kommunene har for utbygging som stort sett foregår i privat regi.

• Opplever kommunen stor risiko for å handle i retten vil de ikke tilby områdemodeller. Slik sett er 
det en risiko for at detaljerte bestemmelser vil virke mot sin hensikt.



Status og utfordringer i dag

• Inntrykket er at stadig flere får øynene opp for gjennomføringssiden, 
men at det stadig lages alt for mange reguleringsplaner som ikke er gjennomførbare i 
praksis.

• Samfunnet som helhet er tjent med at vi ser områder i sammenheng i stedet for en «bit for 
bit» utbygging. Viktig at lovverket er tilpasset dette.

• Nøkkelen er forutsigbarhet, fleksibilitet og samarbeid.

• Forslaget til innstrammingen i ny §17-4 tredje ledd sammen med Selvaag-saken gir mer 
forutsigbarhet for utbygger? Her opplever jeg stor usikkerhet og vil gjerne ha mer tydelighet 
fra både lovgiver og domstolene. Tone gir oss svaret etterpå 

• Dagens regler har stor samfunnsnytte og legitimitet. Viktig at lovendringene ikke ødelegger 
dette. 



Håndbok i utbyggingsavtaler

• Formål: 
Øke kunnskapsnivå for både kommuner og utbyggere.

• Utarbeidet av Norske Eiendom, 
Entreprenørforeningen (EBA) 
i samarbeid med Akershus fylkeskommune, 
Vestfold fylkeskommune, Advokatfirmaet DLA Piper, 
Deloitte og Asplan Viak.

• Utarbeidet oktober 2019.

Norsk-eiendom_23.10_Handbok-utbyggingsavtaler.pdf

https://www.norskeiendom.org/wp-content/uploads/2019/11/Norsk-eiendom_23.10_Handbok-utbyggingsavtaler.pdf
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