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SAMLET SAKSFRAMSTILLING 
 
 
Arkivsak: 21/1683   
 
UTBYGGINGSAVTALE - FOLKESTADBAKKEN 
 
Saksbehandler:  Anne-Grete Øyehaug Arkiv: L81 &01  
Saksnr.: Utvalg Møtedato 
5/22 Formannskapet 10.02.2022 
5/22 Kommunestyret 17.02.2022 
 
Kommunedirektørens forslag 
I medhold av plan- og bygningsloven § 17-4, vedtas utbyggingsavtale for Folkestadbakken 
med følgende endringer: 
 
1. Avtalens overskrift endres til: 

Knyttet til utviklingen av eiendommen Folkestadbakken, GBNR 2/163, 2/ 344 og 2/ 
288 i Våler kommune. 
 

2. Punkt 3 endres til: 
Avtalen gjelder Eiendommen som omfattes av forslag til reguleringsplan for 
Folkestadbakken (GBNR 2/163, 2/ 344 og 2/ 288, vedtatt 28.10.2021 med varslet 
omregulering av januar 2022) samt areal utenfor planområdet, for å opparbeide 
tilstrekkelig infrastruktur for vannforsyning til Kirkebygden. 
 

3. Punkt 4.3 endres til: 
Avtalen gjelder bidrag til opparbeidelse av tilstrekkelig vannforsyning til Kirkebygden. 
Summen er pr september 2021 satt til kr 450,- (firehundreogfemti kroner) pr m2 
bruksareal bolig, med unntak av areal til garasjer, carporter, bod etc. Summen 
indeksreguleres årlig og avregnes ved utsending av faktura. Endelig kostnad for 
opparbeidelse av vanninfrastruktur påvirker ikke det anleggsbidrag partene er enige om. 

 
4. Punkt 4.4 endres til: 

Utbygger påser at det blir opprettet sameie eller tilsvarende juridisk part for 
økonomiske forhold, samt forhold inkludert vedlikehold og drift av fellesarealer, 
lekeplasser og veier innenfor planområdet. Utbygger står ansvarlig for disse 
forholdene fram til ansvaret overtas av ny, juridisk part. 
Avtalen kan bli justert vedrørende eierforhold på- eller tilgang til teknisk infrastruktur 
innenfor planområdet, etter at detaljprosjektering for vannforsyning Kirkebygden er 
gjennomført, dersom ny kunnskap viser dette nødvendig. 
 

5. Punkt 4.4 får følgende tilføyelse: 
Det utarbeides egen avtale som sikrer kommunen tilgang til all teknisk infrastruktur i 
bakken. Avtalen inngås med utbygger fram til den overføres til ny part.  

 
6. Punkt 5.3 endres til: 
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Kommunen sørger for opparbeiding av vanninfrastruktur til Kirkebygden, uavhengig 
av utbygging av Eiendommen. Utbetaling av anleggsbidrag skjer i forbindelse med 
utbygging av delfelt. 
 

7. Første ledd i punkt 6 endres til: 
Ut fra byggeplaner pr september 2021 anslås total sum for anleggsbidrag til kroner 
2.280.000,-  Eventuelle avvik, indeksregulering og endelig sum avregnes ved 
brukstillatelse/ ferdigattest.. 

 
 
 

 
Behandling/vedtak i Formannskapet den 10.02.2022 sak 5/22 
 
Behandling: 
Reidar Kaabbel fremmet følgende forslag: 
Lik kommunedirektørens forslag, minus punkt 6. 
 
Kaabbels forslag tiltrådt enstemmig. 
 
Vedtak: 
I medhold av plan- og bygningsloven § 17-4, vedtas utbyggingsavtale for Folkestadbakken 
med følgende endringer: 
 
1. Avtalens overskrift endres til: 

Knyttet til utviklingen av eiendommen Folkestadbakken, GBNR 2/163, 2/ 344 og 2/ 
288 i Våler kommune. 
 

2. Punkt 3 endres til: 
Avtalen gjelder Eiendommen som omfattes av forslag til reguleringsplan for 
Folkestadbakken (GBNR 2/163, 2/ 344 og 2/ 288, vedtatt 28.10.2021 med varslet 
omregulering av januar 2022) samt areal utenfor planområdet, for å opparbeide 
tilstrekkelig infrastruktur for vannforsyning til Kirkebygden. 
 

3. Punkt 4.3 endres til: 
Avtalen gjelder bidrag til opparbeidelse av tilstrekkelig vannforsyning til Kirkebygden. 
Summen er pr september 2021 satt til kr 450,- (firehundreogfemti kroner) pr m2 
bruksareal bolig, med unntak av areal til garasjer, carporter, bod etc. Summen 
indeksreguleres årlig og avregnes ved utsending av faktura. Endelig kostnad for 
opparbeidelse av vanninfrastruktur påvirker ikke det anleggsbidrag partene er enige om. 

 
4. Punkt 4.4 endres til: 

Utbygger påser at det blir opprettet sameie eller tilsvarende juridisk part for 
økonomiske forhold, samt forhold inkludert vedlikehold og drift av fellesarealer, 
lekeplasser og veier innenfor planområdet. Utbygger står ansvarlig for disse 
forholdene fram til ansvaret overtas av ny, juridisk part. 
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Avtalen kan bli justert vedrørende eierforhold på- eller tilgang til teknisk infrastruktur 
innenfor planområdet, etter at detaljprosjektering for vannforsyning Kirkebygden er 
gjennomført, dersom ny kunnskap viser dette nødvendig. 
 

5. Punkt 4.4 får følgende tilføyelse: 
Det utarbeides egen avtale som sikrer kommunen tilgang til all teknisk infrastruktur i 
bakken. Avtalen inngås med utbygger fram til den overføres til ny part.  

 
6. Punkt 5.3 endres til: 

Kommunen sørger for opparbeiding av vanninfrastruktur til Kirkebygden, uavhengig 
av utbygging av Eiendommen. Utbetaling av anleggsbidrag skjer i forbindelse med 
utbygging av delfelt. 
 

7. Første ledd i punkt 6 endres til: 
Ut fra byggeplaner pr september 2021 anslås total sum for anleggsbidrag til kroner 
2.280.000,-  Eventuelle avvik, indeksregulering og endelig sum avregnes ved 
brukstillatelse/ ferdigattest.. 

 
Behandling/vedtak i Kommunestyret den 17.02.2022 sak 5/22 
 
Behandling: 
Innstillingen vedtatt enstemmig. 
 
Vedtak: 
I medhold av plan- og bygningsloven § 17-4, vedtas utbyggingsavtale for Folkestadbakken 
med følgende endringer: 
 
1. Avtalens overskrift endres til: 

Knyttet til utviklingen av eiendommen Folkestadbakken, GBNR 2/163, 2/ 344 og 2/ 
288 i Våler kommune. 
 

2. Punkt 3 endres til: 
Avtalen gjelder Eiendommen som omfattes av forslag til reguleringsplan for 
Folkestadbakken (GBNR 2/163, 2/ 344 og 2/ 288, vedtatt 28.10.2021 med varslet 
omregulering av januar 2022) samt areal utenfor planområdet, for å opparbeide 
tilstrekkelig infrastruktur for vannforsyning til Kirkebygden. 
 

3. Punkt 4.3 endres til: 
Avtalen gjelder bidrag til opparbeidelse av tilstrekkelig vannforsyning til Kirkebygden. 
Summen er pr september 2021 satt til kr 450,- (firehundreogfemti kroner) pr m2 
bruksareal bolig, med unntak av areal til garasjer, carporter, bod etc. Summen 
indeksreguleres årlig og avregnes ved utsending av faktura. Endelig kostnad for 
opparbeidelse av vanninfrastruktur påvirker ikke det anleggsbidrag partene er enige om. 

 
4. Punkt 4.4 endres til: 
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Utbygger påser at det blir opprettet sameie eller tilsvarende juridisk part for 
økonomiske forhold, samt forhold inkludert vedlikehold og drift av fellesarealer, 
lekeplasser og veier innenfor planområdet. Utbygger står ansvarlig for disse 
forholdene fram til ansvaret overtas av ny, juridisk part. 
Avtalen kan bli justert vedrørende eierforhold på- eller tilgang til teknisk infrastruktur 
innenfor planområdet, etter at detaljprosjektering for vannforsyning Kirkebygden er 
gjennomført, dersom ny kunnskap viser dette nødvendig. 
 

5. Punkt 4.4 får følgende tilføyelse: 
Det utarbeides egen avtale som sikrer kommunen tilgang til all teknisk infrastruktur i 
bakken. Avtalen inngås med utbygger fram til den overføres til ny part.  

 
6. Punkt 5.3 endres til: 

Kommunen sørger for opparbeiding av vanninfrastruktur til Kirkebygden, uavhengig 
av utbygging av Eiendommen. Utbetaling av anleggsbidrag skjer i forbindelse med 
utbygging av delfelt. 
 

7. Første ledd i punkt 6 endres til: 
Ut fra byggeplaner pr september 2021 anslås total sum for anleggsbidrag til kroner 
2.280.000,-  Eventuelle avvik, indeksregulering og endelig sum avregnes ved 
brukstillatelse/ ferdigattest.. 

 
 
Utredning: 
 
Faktiske opplysninger 
Utbyggingsavtale for Folkestadbakken lå ute til offentlig ettersyn i perioden i perioden 18. 
november til 1. januar. Det kom fire uttalelser til avtaleforslaget som ligger som vedlegg 2 – 
5. Uttalelsene oppsummeres i kort og kommenteres under våre vurderinger. 
 
Avtalen omhandler i all hovedsak anleggsbidrag for kommunens kommende investeringer for 
vanninfrastruktur i Kirkebygden, samt krav til utforming av lekeplasser, vedlikehold av 
veiarealer og opprettelse av vel- forening eller lignende. Anleggsbidraget foreslås som en fast 
sum pr m2 boareal. 
 
Avtaleforslaget la opp til at all infrastruktur innenfor planområdet skulle overtas av framtidig 
juridisk part blant eierne, som en vel-forening eller lignende. Høringsversjonen av avtalen 
ligger som vedlegg 1. 
 
Endring i reguleringsplanen 
Reguleringsplanen ble vedtatt i oktober 2021 og denne ligger til grunn for høringsversjon av 
utbyggingsavtalen. I januar ble det imidlertid klart at planområdet vil bli utvidet ved en 
omregulering til også å omfatte en tomt på sørsiden av planområdet, GBNR 2/ 288 (vedlegg 6 
viser planutvidelse.) Under våre vurderinger drøftes det hvilke følger dette vil ha for 
foreliggende avtale. 
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Vurderinger 
Under oppsummeres høringsuttalelser i kort og kommenteres. 
 
Høringsttalelse Kommunedirektørens kommentar 
Fra Statens vegvesen:   
Ingen kommentarer til forslaget.   
Fra Våler Vannverk (I høringsperioden 
fortsatt eget SA) 

  

Sier at foreløpige beregninger av kostnader 
for opparbeiding av vanninfrastruktur i 
Kirkebygden ikke nødvendigvis tar høyde 
for tilstrekkelig slokkevann til dette 
planområdet. Mener at kommunen kan bli 
påført større kostnader enn det som foreslås 
inndekket i anleggsbidraget. 

Kommunedirektøren er oppmerksom på at 
endelig omfang av kostnader ikke vil bli 
avklart før detaljprosjektering av 
vanninfrastruktur i Kirkebygden er 
gjennomført. Det vises for øvrig til avtalens 
pkt 4.3, siste ledd. 

Etterspør hvilke av avkjøringene til feltet 
som menes ved «vei inn til planområdet» i 
pkt 5.3 

Hvilken vei dette er, vil ikke bli avklart før 
både kommunen og tiltakshaver har 
detaljprosjektert. 

Viser til at det pr i dag ikke er tilstrekkelig 
infrastruktur til å løse evt krav om 50l 
slokkevann pr sek. Sier at avvik må 
godkjennes av både bygningsmyndigheten 
og lokalt brannvesen. 

Kommunedirektøren er oppmerksom på 
dette. 

Mener det trengs en avklaring av grensesnitt 
mellom kommunalt og privat eiet 
ledningsanlegg. Foretrukket løsning med 
stengeventil i vannverkets kum vil ikke være 
mulig ved en deling av eierskap i 
Folkestadveien. 

Tas til etterretning. Se for øvrig våre 
vurderinger under. 

Mener at privat drift av infrastruktur ikke vil 
være hensiktsmessig, da det å splitte opp et 
sammenhengende system i mindre enheter 
kan føre til merarbeid, misforståelser og 
driftsmessige utfordringer. Mener også at 
dette vil medføre økt sannsynlighet for 
redusert vannkvalitet i kommunalt 
distribusjonsnett. Det vises videre til flere 
konkrete punkt som gir utfordringer.  

Tas til etterretning. 

Mener at avtalen må inneholde krav om 
indeksregulering av anleggsbidraget. 

Tas til etterretning. Avtalens pkt 4.3 og 6 
rettes. 

Mener at avtalen må spesifisere at faktura for 
anleggsbidrag skal være betalt før det gis 
brukstillatelse. 

Faktura vil bli sendt ut i tråd med 
avtaleforslaget. Forfallsdato vil være 
tilsvarende kommunens faste rutiner. 

Norsk Vann   
Viser til tolkning av regelverk og at det Tas til etterretning. Se for øvrig våre 
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foreslåtte eierskapet av vanninfrastruktur kan 
gjøre at velforeningen blir definert som 
vannverkseier. 

vurderinger under. 

Viser til mulige, framtidige driftsutgifter 
som vil bli pålagt velforeningen og 
understreker viktigheten av at dette opplyses 
om til kjøpere av eiendommene. 

Se våre vurderinger under. 

Viser til flere praktiske forhold som kan 
komplisere helhetlig drift av vannforsyning. 

Se våre vurderinger under. 

Anbefaler at størrelse og omfang av privat 
eid ledningsnett bør begrenses. 

Tas til etterretning. 

Folkestadbakken utvikling AS   
Sier at planområdet nå er delt opp, slik at 
avtalen også må omfatte GBNR 2/ 344 

Tas til etterretning. Avtalens overskrift 
endres til også å omfatte GBNR  
2/ 344 

Sier at eiendommen 2/ 288 nå er kjøpt og 
skal omfattes av en reguleringsendring for 
området. Denne eiendommen må også 
omfattes av avtalen. 

Tas til etterretning. Avtalens overskrift samt 
pkt 3 endres til også å omfatte GBNR  
2/ 288 

 
 
Kommunedirektøren har i høringsperioden fått juridisk veiledning for mulige juridiske 
problemstillinger som følge av avtaleforslaget. Denne veiledningen, sammen med 
høringsuttalelsene er tillagt vekt i saksbehandlingen.   
 
Vedrørende eierskap til teknisk infrastruktur: 
Juridisk veiledning og drøftinger av høringsuttalelsene har gjort at kommunedirektøren nå 
foreslår en endring i avtalepunktene 4.4 og 5.3. Det foreslås følgende endringer (merket med 
rød tekst): 
4.4 Oppretting av sameie, vel- forening eller lignende 
Utbygger påser at det blir opprettet sameie eller tilsvarende juridisk part for økonomiske 
forhold, samt forhold inkludert vedlikehold og drift av fellesarealer, lekeplasser og veier 
innenfor planområdet. Utbygger står ansvarlig for disse forholdene fram til ansvaret overtas 
av ny, juridisk part. 
Avtalen kan bli justert vedrørende eierforhold på- eller tilgang til teknisk infrastruktur 
innenfor planområdet, etter at detaljprosjektering for vannforsyning Kirkebygden er 
gjennomført, dersom ny kunnskap viser dette nødvendig. 
 
5.3 Infrastruktur utenfor planområdet 
Kommunen sørger for opparbeiding av vanninfrastruktur til Kirkebygden, uavhengig av 
utbygging av Eiendommen. Utbetaling av anleggsbidrag skjer i forbindelse med utbygging av 
delfelt. 
Kommunen har ansvar for fremføring av vanninfrastruktur frem til vei inn til planområdet i 
henhold til krav om brannvann tilpasset reguleringsplanen. 
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Endringene foreslås etter at det ble klart at å overføre eierskap av- og ansvar for vannledninger 
innenfor planområdet til en privat aktør, ville kunne gi flere små, private vannverk rundt i 
kommunen. Når disse vannledningene skal kobles sammen med det kommunale nettet, vil 
ikke kommunen lenger ha kontroll på infrastrukturen til det private vannverket og heller ikke 
på vannkvaliteten som ville sirkulere inn på det kommunale nettet. 
 
Kommunedirektøren opprettholder imidlertid avtalens intensjon om at interne veier, 
fellesområder og lekeplasser innenfor planområdet ikke overtas av kommunen etter 
ferdigstillelse.  
 
Siden kommunen vil stå som eier av teknisk infrastruktur i bakken, mens vel- forening (eller 
lignende) vil ha eierskap til interne veier, lekeplasser og fellesarealer, må det inngås avtale 
mellom kommunen og vel- foreningen der kommunen får rett til tilgang til infrastruktur i 
bakken. Det foreslås derfor følgende tilføyelse til avtalens pkt 4.4: 
Det utarbeides egen avtale som sikrer kommunen tilgang til all teknisk infrastruktur i bakken. 
Avtalen inngås med utbygger fram til den overføres til ny part.   
 
Utvidelse av planområdet: 
Slik uttalelse fra Folkestadbakken utvikling AS viser, har tomt GBNR 2/ 288 i sørenden av 
planområdet nå blitt kjøpt av tiltakshaver. Etter dialog med kommunen, er det startet opp en 
omregulering av plan for Folkestadbakken, der denne eiendommen er med. 
Kommunedirektøren anser det som lite hensiktsmessig å avvente vedtak av utbyggingsavtalen 
i påvente av denne omreguleringen, og foreslår at avtalen endres slik at overskrift, samt pkt 
1.1 og 3 også omfatter GBNR 2/ 288.  
 
Avtalens pkt 6 har følgende formulering: 
«Ut fra byggeplaner pr september 2021 anslås total sum for anleggsbidrag til kroner 
2.280.000,- Eventuelle avvik og endelig sum avregnes ved brukstillatelse/ ferdigattest.» 
Kommunedirektøren anser dette som tilstrekkelig for å kunne tilføye ytterligere boenheter i 
avregningen og at foreliggende avtale dermed dekker planutvidelsen med GBNR 2/ 288.  
 
Indeksregulering: 
Det tas inn krav om indeksregulering av summen 450,- pr m2 boareal. Dette for å sikre 
anleggsbidraget til opparbeiding av infrastruktur, i tilfelle utbygging drar ut i tid. 
Indeksregulering legges inn i avtalens pkt 4.3 og 6. 
 
Konklusjon 
Etter drøftinger og høringsuttalelser korrigeres utbyggingsavtalen i tråd med våre vurderinger 
ovenfor. Kommunedirektøren konkluderer i tråd med forslag til vedtak. 
 
Vedlegg 
 

1. Høringsutkast, utbyggingsavtale 
2. Høringsuttalelse fra Statens vegvesen 
3. Høringsuttalelse fra Våler Vannverk 
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4. Høringsuttalelse fra Norsk Vann 
5. Høringsuttalelse fra Folkestadbakken Utvikling AS 
6. Foreslått planutvidelse 

 
 


