
 

  
 
 

UTBYGGINGSAVTALE MELLOM ÅSERAL KOMMUNE OG BORTELID 
EIENDOMSUTVIKLING AS INNENFOR REGULERINGSPLAN FOR VELIA SØR, 
PLANID 20210090 
 

1 PARTER 

 
Denne utbyggingsavtalen gjelder mellom 
 
 
Åseral kommune, organisasjonsnummer 964 966 842 
 
(heretter kommunen) 
 
og  
 
Bortelid Eiendomsutvikling AS, organisasjonsnummer 999 538 029 
 
(heretter utbygger) 
 

2 GEOGRAFISK OMRÅDE 

Avtalen gjelder på eiendommen gnr. 9, bnr. 5 
 
Eiendommen inngår i reguleringsplan for Velia Sør, planid 20210090. 

 

3 HJEMMEL 

 
Avtalen inngås med hjemmel i kapittel 17 i plan- og bygningsloven av 2008, samt Åseral 
kommunestyrets vedtak i sak 07/0002 den 25. januar 2007 om prinsipper for bruk av 
utbyggingsavtaler i Åseral kommune, jf. pbl. § 17-2.  
 
 

4 FORMÅL 

Avtalens formål er å bidra til realisering av infrastrukturtiltak/rekkefølgekrav i tråd med 
reguleringsplanen og kommunedelplanen for Bortelid.  
 
Utbygger skal besørge opparbeiding og bekoste tiltakene ved å bidra økonomiske med et beløp 
tilsvarende sitt ansvar for oppfyllelse av en relativ andel av rekkefølgekravene omtalt i punkt 5 
nedenfor. 
 
Utbygger skal videre yte et anleggsbidrag tilsvarende kommunens kostnader ved å opparbeide 
vann- og avløpsledning i det regulerte området.  

 

5 FORHOLDET TIL REKKEFØLGEBESTEMMELSER I KOMMUNEDELPLANEN 

Rekkefølgebestemmelsene til kommunedelplanen fremkommer av bestemmelsene punkt 8.1.3: 
 
Tiltak som skal være sikret oppfylt før det blir gitt byggetillatelse til utbygging av nye 
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hytteenheter/fortetting av eksisterende felt er:  
 
1. Stiar og løyper i tråd med temaplan friluftsliv, Bortelid-Ljosland 2020-2030. Dette er løype 

nr. 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26. 
  

2. Aktivitetsområde, A1-A11 i tråd med temaplan friluftsliv, Bortelid-Ljosland 2020-2030. Dette 
er Bortelidtjønna aktivitetsområde (A9), Rundatjønna aktivitetsområde (A8), Kvitefossmyra 
aktivitetsområde (A10), Reintjønn aktivitetsområde (A7), Juvatn aktivitetsområde (A6). 
 

3. Parkeringsplass Juvatn (P5). 
 

4. Gang- og sykkelsti langs fylkesveg frå Grunnevasshøgda til Langatjønnlia. 
 

 
Utbyggingsavtalen omhandler alle rekkefølgebestemmelsene i kommunedelplanen.  

 

6 FORHOLDET TIL REKKEFØLGEBESTEMMELSER I REGULERINGSPLANEN 

 
Rekkefølgebestemmelsene til reguleringsplanen fremkommer av bestemmelsene punkt 2.1: 
 
1. Rekkefølgekrav gjeld for utbygging i alle utbyggingsområde i kommunedelplan for Bortelid, 

inkludert fortetting i eksisterande felt. 
 
Før det vert gjeven byggeløyve til utbygging av nye hytteeiningar/ fortetting av esisterande felt 
skal følgjande sikrast gjennomført: 
 Stiar og løyper i tråd med temaplan friluftsliv, Bortelid-Ljosland, 2020-2030 
 Aktivitetsområde, A1-A11 i tråd med temaplan friluftsliv, Bortelid-Ljosland 2020-2030. 

 
2. Før det gis igangsettingstillatelse for nye fritidsboliger skal det være etablert kjøreveg og 

anlegg for kommunalt vann- og avløp fram til tomtegrense 
 

3. Alle nye fritidsboliger skal være koblet til kommunalt vann- og avløpsanlegg før det kan gi 
brukstillatelse. Vann- og avløpsanlegg skal prosjekteres og bygges i henhold til kommunens 
VA-norm. 

 
4. Skiløypetraseen skal tilrettelegges i forbindelse med etablering av avkjørselen fra 

Panormavegen 
 

5. Før ferdigattest på byggene gis, skal skåninger tilsås.  
 
 
Utbyggingsavtalen omhandler ikke disse rekkefølgekrava med unntak av punkt «1». 
Rekkefølgekravene «2 - 5» anses således ikke sikret oppfylt ved inngåelse av denne 
utbyggingsavtalen.  

 

7 UTBYGGERS PLIKTER ETTER AVTALEN - ANLEGGSBIDRAG 

7.1 Rekkefølgekrav, anleggsbidrag, forfall mv.  

Utbygger skal yte et økonomisk anleggsbidrag tilsvarende sitt ansvar for oppfyllelse av en relativ 
andel av rekkefølgekravene omtalt i punkt 5 ovenfor.  
 
Anleggsbidraget er kroner 40 000 for hver ny hytteenhet eller leilighetsenhet som oppføres 
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innenfor det regulerte området.   
 
Alle rekkefølgekrav i denne avtalen skal forhåndsgodkjennes. 
 
Anleggsbidraget skal ytes som et kontantbidrag.  
 
Anleggsbidraget skal justeres på oppgjørstidspunktet etter KPI hvert femte år, første revidering er 
i 2025.  

 
Anleggsbidraget forfallet til betaling etter hvert som de enkelte tomter selges, eller det gis 
igangsettingstillatelse på bygging av en ny hytteenhet eller leilighetsenhet, alt etter hvilket 
tidspunkt som inntreffer først.  
 
Utbygger forplikter seg til å orientere kommunen om henholdsvis salg av tomter og søknad om 
igangsettingstillatelse for bygging av ny hyttenhet eller leilighetsenhet.   

 
Kommunen sender faktura til utbygger når kommunen er orientert om salg av tomter eller har 
mottatt søknad om igangsettingstillatelse. Utbygger plikter å betale fakturaen innenfor 
betalingsfristen på 14 dager. Betalingsplikten gjelder også om tiltakene i 
rekkefølgebestemmelsene er utført på forfallstidspunktet.  
 
Dersom utbygger unnlater å orientere kommunen om salg av tomter er partene enige om at 
anleggsbidraget uansett forfaller til betaling 14 dager etter salgstidspunktet og at det deretter 
påløper morarenter.  
 

7.2 Vann- og kloakkanlegg 

 
Utbygger kan sende forespørsel til kommunen om å inngå avtale for utbygging av vann og avløp 
etter «anleggsbidragmodellen» eller justeringsmodellen. Slik avtale er ikke en del av denne 
utbyggingsavtalen.  
 

 

7.3 Grunnerverv/rettigheter 

Det skal foreligge skriftlige avtaler for bruk av grunn til opparbeiding av rekkefølgekravene, samt 
avtale om vedlikehold. 
 
Det skal også foreligge skriftlige avtaler som gir kommunen rett til legging av ledningene, samt 
rett til fremtidig tilsyn, vedlikehold og fornyelse av anleggene over privat grunn. Avtalene skal 
tinglyses på eiendommene. 
 
Utbygger dekker utgiftene i forbindelse med tinglysing av nødvendige rettigheter.  
 

8 TILKNYTNINGSAVGIFTER 

Det skal betales de til enhver tid gjeldende tilkoplingsavgifter for vann- og avløp. 
 

9 ÅSERAL KOMMUNES PLIKTER ETTER AVTALEN 

9.1 Rekkefølgekravene 

Åseral kommune skal forhåndsgodkjenne, gi byggeløyve, samt godkjenne anleggene som 
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gjennomføres i henhold til rekkefølgekravene omtalt i punkt 5. 
 
Åseral kommune står fritt til å bestemme i hvilken rekkefølge tiltakene skal opparbeides.   
av Åseral kommune i forbindelse med søknadsbehandling etter plan- og bygningsloven.  
 

10 AVTALENS VARIGHET 

 
Denne utbyggingsavtalen gjelder ved enhver framtidig utbygging på eiendommen gnr. 9 og bnr. 
5 frem til partenes forpliktelser etter utbyggingsavtalen er oppfylt.  
 
Avtalen bortfaller likevel senest 20 år etter at den er signert av begge parter.  

 

11 TRANSPORT AV AVTALEN 

 
Avtalen kan bare videretransporteres fra utbygger dersom kommune har gitt et forutgående 
skriftlig samtykke. Kommunen kan ikke nekte samtykke uten saklig grunn.  
 

12 MISLIGHOLD 

12.1 Reklamasjon 

Den part som vil gjøre gjeldende misligholdsvirkninger, må reklamere skriftlig innen rimelig tid 
etter at han oppdaget eller burde oppdaget misligholdet.  
 

12.2 Erstatning 

Dersom en part misligholder sine plikter etter avtalen, kan den andre part kreve erstatning for 
direkte økonomisk tap som parten påføres som følge av misligholdet. Partene har plikt til å 
begrense eventuelle tap. Erstatning for indirekte tap kan ikke kreves.  
 

12.3 Forsinket betaling 

 
Ved for sen innbetaling av kontantbidraget i henhold til avtalens punkt 7 betales rente i henhold 
til forsinkelsesrenteloven av 17. desember 1976 nr. 100.  
 

13 TVIST 

 
Rettstvister vedrørende denne avtales inngåelse eller oppfyllelse, skal løses etter norsk rett for de 
ordinære domstoler med Kristiansand tingrett som verneting.  

14 VEDTAK AV KOMPETENT MYNDIGHET 

Denne avtalen er ikke bindende for Åseral kommune før den er godkjent av kommunestyret og 
undertegnet av Åseral kommune.  
 
Sak om godkjenning vil bli forelagt kommunestyret etter at avtale er underskrevet av utbygger og 
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denne har vært utlagt til offentlig ettersyn, jf. pbl § 17-4 andre ledd.  
 

15 EKSEMPLAR AV AVTALEN 

 
Denne avtale undertegnes i to likelydende originaleksemplarer, ett til hver av partene.  
 

16 PARTENES UNDERSKRIFTER 

 
 
 
----------------------------------------   ---------------------------------------- 
Sted, dato       Sted, dato 
 
 
 
----------------------------------------   ---------------------------------------- 
Åseral kommune      Bortelid Eiendomsutvikling AS 
 
 

 
 
 


