
Utbyggingsavtaler og rekkefølgekrav sett fra 
privat side.



Litt om oss:

• Entreprenør fra Søgne som har utviklet på Sørlandet i 20 år.

• Litt over 100 ansatte som jobber med tjenester innenfor bygg og anlegg. 

• Bygger og leverer omkring 150 boenheter årlig.

• Omsetning for entreprenør og eiendom er cirka 1 milliard per år.

• Stolthet i å utvikle gode bygg, anlegg og bo-områder,det er vårt daglige 
virke.

• Dette skal vi fortsette med så lenge det er glede i å skape.



Utbyggingsavtale og rekkefølgekrav sett fra privat side.



Utbyggingsavtale og rekkefølgekrav sett fra privat side.



Utbyggingsavtale: 
• Det offentlige har en sterk posisjon og setter rammevilkårene for vekst 

og utvikling.

• Reguleringsplanen er ofte ikke godkjent når forhandlingene starter. 

• De økonomiske rammer er derfor svært usikre når avtalen formuleres. 

• Garanti 100%,Vederlagsfritt, arealer og betaling (justering rett)

• Dette kan gå sentralt i Bykjernen—men hva med resten av kommunen?

• Tid er en vesentlig faktor for oss som utgjør en stor kostnad, derfor sier 
vi ja til altfor mye kostnader som blir pålagt oss i forhandlingene.

• Vi ønsker større grad av forutsigbarhet som øker attraktiviteten for 
utvikling i regionen vår .



Rekkefølgekrav 
• Kommuneplan sier vekst og utvikling-mens reguleringsplaner ofte blir for 

kompliserte for å få dette til.(ulike krav)

• Vi starter i motbakke –kommunen kommer med mange krav og ønsker.

• Reguleringsplanen er ikke godkjent når kravene settes. Vi er ofte 
positive når vilkår skal settes-vi ønsker jo å holde hjulene i gang 

• En sonedelt fastpris eller strøgspris, det vil gi forutsigbarhet. 

• Vil kunne løfte områder som ligger utenfor bykjernen som kommunen 
ønsker utvikling i.

• Vi får krav som ligger utenfor område / privat ansvar. Store variasjoner 
fra de ulike kommunene. 



Agder skal være en attraktiv landsdel.
Med riktige rammevilkår - god 
kommunikasjon får vi dette til 

sammen.
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