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Utbyggingsavtale  

1. PARTER 

FØLGENDE AVTALE ER INNGÅTT MELLOM:  
 
Navn:  BKP AS                                                  Org. Nr. 996 206 785 
  C/O Concepta Partner AS 
p.b. 25 
1891 Rakkestad 
(heretter også «BKP») 
 
og 

Navn:  Nesodden kommune                                   Org. Nr. 944 383 565 
  Postboks 123 
  1451 NESODDTANGEN 
(heretter også «NK»). 
 
2. DEFINISJONER  

Plan:  Områdeplan for Bomansvik med plan nr. 20100155, endelig vedtatt 16.10.14, og 
revidert etter megling 20.05.15, og senere detaljplan Bomasvik Gnr/Bnr 14/132, 133 
som omfatter feltene BB1-1, BB1-2, BB1-3 og BB1-4 vedtatt 28.2.2018. 

Detaljplan: Detaljplan vedtatt av Nesodden kommune 28.02.2018, se bilag nr. 2.  

Tomten: Arealet som skal bygges ut del av gnr. 14 bnr.  132.  

UA:  Denne utbyggingsavtalen med vedlegg 1 - XXX  

Pbl:  Plan- og bygningsloven av 2008.  

Feltet:  Detaljplanens område. Feltet er delt inn i følgende delfelt: Felt BB1-1, Felt BB1-2, Felt 
BB1-3, Felt BB1-4, se bilag nr. 2.   

IG:   Igangsettelsestillatelse.  

NK:   Nesodden kommune 

3. FORMÅL OG BAKGRUNN  

Bakgrunnen for denne UA er utbyggingen av gårdsnummer 14, bruksnummer 132 i Nesodden 
kommune i henhold til detaljplan. Partene har hatt dialog omkring rettigheter og plikter, og 
siktemålet med denne avtale er å nedtegne de punkter det er oppnådd enighet om.   

Dette dokumentet gir uttrykk for den enighet som er oppnådd frem til signeringstidspunktet, 
regulerer utfyllende partenes rettigheter og plikter samt erstatter – i den grad det er berørt i denne 
avtalen – tidligere avtaler og overenskomster. Avtalen regulerer alle tiltak NK pålegger utbygger å 
gjennomføre og/eller finansiere i forbindelse med utbygging av Feltet.  

Områdeplan for Bomannsvik ble endelig vedtatt 16.10.2014. Områdereguleringen skal sikre utvikling 
av Bomannsvik som boligområde med trygge trafikale rammer. Det er behov for en utbyggingsavtale 
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for å regulere utbyggerens plikter og rettigheter for opparbeidelse av tiltak pålagt i områdeplan og 
detaljplan.  

I reguleringsbestemmelsene for Områdeplanen § 3.2 bokstav b, er det nedfelt at det kan inngås 
bindende utbyggingsavtale med kommunen som sikrer gjennomføring av rekkefølgebestemmelsene i 
Områdeplanen. I kommuneplan § 2 er det bestemt forutsetninger for bruk av utbyggingsavtaler. 
Utbyggingsavtalen er innenfor kommuneplanens rammer for utbyggingsavtale. Detaljplanen ble 
vedtatt 28.02.18. I detaljplanens rekkefølgebestemmelser er det nedfelt at det kan inngås bindende 
utbyggingsavtaler. Detaljplanen er påklaget, og behandles nå av Fylkesmannen. Det er ikke gjort 
vedtak om utsatt iverksettelse av Detaljplan. Klagen er derfor ikke et hinder for å inngå UA og gi 
rammetillatelse og IG i planområdet.  

Denne avtalen skal sikre gjennomføring av de rekkefølgebestemmelser som BKP og NK i denne 
avtalen er forpliktet til å gjennomføre. Avtalen regulerer videre partenes rettigheter og plikter i 
forbindelse med etableringen av offentlig infrastruktur som BKP er forpliktet til å påkoste ved 
utbygging av Bomannsvik. De ulike infrastrukturtiltakene som BKP er forpliktet til gjennom denne UA 
fremgår av punkt 5 nedenfor.   

Inngåelse av UA for denne Tomten må sees i sammenheng med resten av tomtens areal på den 
nedre (nordre) delen som ennå ikke er stadfestet regulert til bolig og bebyggelse. Den nedre delen vil 
bli regulert i tråd med områdeplanen til om lag 1.800 m2 BRA, mens Tomten er regulert til 13.000 m2 
BRA. BKP vil bidra med kr. 400 pr m2 BRA til oppfyllelse infrastruktur i rekkefølgebestemmelsene i 
Områdeplan på ellers like vilkår som i denne UA.    

 
4. UTBYGGINGSAVTALENS VARIGHET  

UA gjelder fra det tidspunktet den er signert av begge kompetente parter og Detaljplan er endelig 
vedtatt. UA gjelder i 60 år fremover fra Detaljplanens vedtakstidspunkt. NK forplikter seg til å bygge 
tiltakene som er omfattet av finansieringen i henhold til denne avtalen så snart dette er påkrevd og 
uten utgrunnet opphold i forhold til utbygging av Feltet.  Unntatt fra dette er tiltakene knyttet til felt 
BB1 som reguleres særskilt av avtalen her, se punkt 5.3.2  

 

5. FORHOLDET TIL REKKEFØLGEBESTEMMELSER  

5.1 REKKEFØLGEKRAV I KOMMUNEPLAN 

Tomten er underlagt hensynssone H440 i kommuneplanen. Kommuneplanen § 15 stiller som 
rekkefølgekrav for denne hensynssonen at utbygging ikke skal finne sted før det er etablert 
nødvendig sosial- og teknisk infrastruktur.  

5.2 REKKEFØLGEKRAV I OMRÅDEPLANEN § 3.2 

Rekkefølgekravene i Områdeplan er i sin helhet erstattet av rekkefølgekrav i Detaljplan.  Ved 
inngåelse av denne avtalen ansees alle rekkefølgekrav i Områdeplanen for å være oppfylt.  

5.3 REKKEFØLGEKRAV I DETALJPLAN 
De rekkefølgekrav i Detaljplan som er inntatt i denne Avtalen, ansees å være sikret ved inngåelse 
av denne Avtalen.  
 

5.3.1 REKKEFØLGEKRAV I DETALJPLAN 

Detaljplanen § 3.1 b) lyder: 
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«Før det kan gis igangsettingstillatelse til nye tiltak i området skal følgende være etablert i 
henhold til plan eller at BB1s andel av kostnadene er sikret gjennom bindende 
utbyggingsavtale med kommunen: 

- Fotgjengerundergang under fv. 156 
- Utbedring og kanalisering av veikryss i fv. 156 og fv. 101 (Hasle- /Jaerveien 

og Glenneveien).  
- Gang- og sykkelvei langs nordsiden av Glenneveien på stekningen fra 

Ugleveien til krysset i fv. 156 og fv. 101,  
- Nytt kryss Jaerbanen, BBh1 og P1 
- Ny bussterminal 

 

Detaljutforming, lengdeprofiler, m.m. av fotgjengerundergang og tilhørende gangvegsystem 
samt gangveg til skolegårdsområdet, skal godkjennes av Statens Vegvesen, iht. håndbøker. 
Det skal tilstrebes universell utforming av tiltakene. Kryss og andre tiltak som berører fv. 156 
og fv. 101, skal bygges etter detalj- og byggeplan godkjent av Statens vegvesen».  

 

BKPs plikter: 

BKP plikter å betale kr 400 pr tillatt utbygd m2 BRA over bakkenivå på Tomten som 
infrastrukturbidrag for opparbeidelse av kommunale og fylkeskommunale infrastrukturtiltak 
slik disse er spesifisert ovenfor. BKPs bidrag på kr 400 pr tillatt utbygd m2 BRA skal anses for 
å være inklusive merverdiavgift dersom det skulle vise seg at NK plikter å beregne 
merverdiavgift av bidraget.  

I Detaljplanen er det lagt opp til om lag 13 000 m2 BRA for Tomten, noe som tilsvarer et 
infrastrukturbidrag pålydende kr. 5 200 000 for. BKP forplikter seg også til å betale kr. 400 pr 
m2 BRA som blir tillatt bygd på det «nedre feltet».  Utnyttelsen på dette feltet er p.t anslått å 
kunne bli ca 1800 m2 BRA. Endelig utnyttelse per utbyggingsfelt blir fastsatt gjennom 
byggetillatelse.  

Anleggsbidraget KPI reguleres årlig fra avtaleinngåelse frem til innbetaling skjer.  

5.3.2 REKKEFØLGEKRAV I DETALJPLAN  

Detaljplanen pkt 3.1 e) lyder: 
Før det gis igangsettelsestillatelse til nye boliger innenfor byggeområdene, skal regulert 
busslommer og gang- og sykkelvei langs Glenneveien fra Ugleveien til Bomannsvikveien enten 
være ferdig opparbeidet og Gamle Bomansvikvei stengt for utkjøring fra fv. 101 eller være 
sikret i bindende utbyggingsavtale. Kryssingen av Glenneveien ved Ugleveien skal 
detaljtegnes og utføres før igangsettelsestillatelse, eller være sikret i bindende 
utbyggingsavtale. 
 
BKPs plikter: 
BKP plikter å opparbeide regulerte busslommer og gang- og sykkevei langs Glenneveien fra 
Ugleveien til Bomannsvikveien før det gis midlertidig brukstillatelse innenfor områdene. 
Rekkefølgekrav 3.1 e skal opparbeides i sin helhet og er ikke en del av infrastrukturbidraget 
til felles infrastrukturbidrag.  
 
NKs plikter:  
Dersom gang- og sykkelveien overtas av kommunen inngås det avtale om justering av mva.  
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6. FORFALL FOR BETALING AV INFRASTRUKTURBIDRAG  

BKP plikter å betale infrastrukturbidraget jf. punkt. 5.3.1 før det blir gitt IG for utbygging av boliger på 
Tomten og «Nedre felt» med 1/3 ved IG, 1/3 midtveis i prosjektet («tett tak») og 1/3 ved midlertidig 
brukstillatelse for det enkelte utbyggingsfelt.  Det skal kun betales infrastrukturbidrag for de m2 BRA 
som det er gitt byggetillatelse for.     

Beløpet skal betales til NK kontonummer 1603.07.37958 og merkes «Infrastrukturbidrag 
Bomannsvik, Områdeplan med BB1» Beløpet settes av NK på et fond/konto, og innbetalt beløp kan 
kun benyttes til felles infrastrukturtiltak innenfor områdeplanen.  For det tilfelle at ett eller flere 
tiltak som bidraget skal finansiere bortfaller skal utbygger ha refundert en forholdsmessig del av 
innbetalt beløp med tillegg av renter.   Tilsvarende gjelder dersom ett eller flere tiltak etter avtalen 
her ikke er gjennomført av NK når avtalen utløper.  

7. MISLIGHOLD  

Ved vesentlig mislighold av avtalen kan partene kreve erstatning etter alminnelige erstatningsregler.  

8. TRANSPORT AV UTBYGGINGSAVTALEN  

BKP har rett til å transportere utbyggingsavtalen. Notifikasjon om transport skal gis straks avtale om 
transport er inngått. NK har ikke adgang til å motsette seg transport annet i tilfeller hvor transporten 
vil innebære en vesentlig risiko for at forpliktelser ikke blir oppfylt. 

9. VEDTAK AV KOMPETENT MYNDIGHET  

UA er ikke bindene for noen av partene før den er godkjent av både styret i BKP AS og av 
kommunestyret i Nesodden kommune eller av delegert myndighet i Nesodden kommune. Ingen av 
partene kan kreve erstattet utgifter knyttet til denne prosessen fra den annen part for det tilfelle at 
den respektive kompetente myndighet ikke godkjenner avtalen. 

10. KORRESPONDANSE  

 Henvendelser som berører rettigheter eller plikter etter denne avtale skal rettes til partenes 
postadresse og/ eller til mailadressene angitt nedenfor. Partene bærer selv risiko for ikke å ha meldt 
fra om adresseforandring og endring av mailadresse. 

 

BKP: BKP C/O Concepta Partner AS, PB 25, 1891 Rakkestad 

NK: Nesodden Kommune, Postboks 123, 1451 NESODDTANGEN 

 

Sted:   Dato:    Sted:   Dato: 

 

________________________________   ______________________________ 

For BKP AS      For Nesodden kommune 

 

 

 


