
 

 

 

 

 

 

 

UTBYGGINGSAVTALE 
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Området fra Rustadbrygga til Strandparken (HS1 og HS2) 
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1 FORMÅL OG GEOGRAFISK AVGRENSNING 

Denne Avtalen er inngått for å kunne gjennomføre utvikling av området fra Rustadbrygga i Nord til 
Linden park i sør, i hovedsak angitt som HS1 og HS2 i sentrumsplanen med 
reguleringsbestemmelser vedtatt at kommunestyret den 24.06.2020 ("Områdeplanen").  
Utbyggingsavtalen skal bidra til at det kan legges til rette for en ny sentrumsnær bydel, bestående 
av boliger og næringslokaler.  
 
Partene i avtalen er Bane NOR Eiendom, («Utbygger») har eiendomsrett og eller opsjon på kjøp av 
alle eiendommer som omfattes av denne Avtalen, ihht «Avtale om utvikling og gjennomføring» 
datert 26.01.2022, og Horten kommune («HK»).  
 
«HK» er ansvarlig for opparbeidelse av felles offentlig infrastruktur. 
 
Vedlegg 1 viser hvilke deler av området som inngår i begrepet «felles offentlig infrastruktur». 
 
Avtalen er inngått for å oppfylle alle rekkefølgekrav som angitt under pkt. 2. 
 
Utbyggingsavtalen skal vedtas av Kommunestyret og vil bli juridisk bindende for begge parter.  
 

2 OPPARBEIDELSE AV INFRASTRUKTUR OG OPPFYLLELSE AV REKKEFØLGEKRAV 

«HK»  skal opparbeide felles offentlig infrastruktur innenfor avtalens geografiske avgrensning.  
 
Unntatt fra dette er infrastruktur og kaiområde knyttet til Kriminalomsorgen. Dette forutsettes 
bekostet og gjennomført av andre enn de som er part i denne avtalen.  
 
Infrastruktur innen delområdene som ikke er felles offentlig bygges ut av «Utbygger» 
 
Rekkefølgekravene som er vedtatt i områdeplanen skal ligge til grunn for utbygningen sammen 
med den utvikling som «Utbygger» legger opp til. «HK»  skal gjennomføre og koordinere sin 
utbygging med «Utbyggers» utbyggingsprosjekter innenfor Planområdet. «HK»  er ansvarlig for at 
tiltakene prosjekteres og gjennomføres. 
 

Tabellen i Områdereguleringsplanen viser nærmere hvilke parker, byrom og gater, som skal være 
ferdig opparbeidet, eller sikret opparbeidet, før det gis brukstillatelse for respektive felt, vedlegg 
2. 
 
 
«HK»  skal utarbeide overordnet byroms- og landskapsplan og overordnet teknisk plan i henhold 
til områdereguleringsplanens pkt. 3.1.3 og 3.1.4. Overordnet teknisk hovedplan skal foreligges 
«Utbygger» til uttalelse.  
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«HK» er ikke ansvarlig for utbygging av infrastruktur for energiløsninger, herunder fjernvarme og 
elektrisitet, men «HK» er ansvarlig for å tilrettelegge for disse tiltakene ved opparbeidelse av felles 
offentlig infrastruktur.  
 

3 INFRASTRUKTUR - ANLEGGSBIDRAG 

«HK»  har utarbeidet et budsjett som estimerer kostnadene for gjennomføring av tiltakene i 
henhold til de rekkefølgekrav «Utbygger» skal bidra til å bekoste.  
 
Kostnadsrammen er ikke tillagt merverdiavgift. MVA fradrag gis for anleggene med følgende 
forutsetninger: 

 Kommunal utbygging 

 Vederlagsfri overskjøting 

 Kommunal drift av infrastrukturen. 
 
«Utbyggers» kontantbidrag for oppfyllelse av rekkefølgekravene og de tiltak «HK»  skal utføre skal 
maksimalt utgjøre kr. 2300-, eks mva pr. m2 BRA. Beløpet indeksreguleres fra mars 2021 med KPI, 
og indeksreguleres årlig, men er ellers fast.  
 
Hvis anleggsbidraget overstiger de faktiske kostandene til opparbeidelse av tiltakene, skal det 
overskytende tilbakebetales «utbygger» krone for krone.  
 

4 BETALING OG OPPGJØR 

Kontantbidragene for de ulike tiltakene knyttet til det enkelte byggetrinn, forfaller først når de 
aktuelle tiltakene faktisk igangsettes. Faktura med 14 dagers betalingsfrist sendes når de ulike 
byggetrinn har fått IG. 
 
Kontantbidraget skal justeres på oppgjørstidspunktet etter SSBs KPI (hovedindeksen) fra mars 
2021 til forfall, eller senere statistikk som avløser denne. 
 
Ved forsinket betaling skal «Utbygger» betale forsinkelsesrente etter forsinkelsesrenteloven. 
 

5 «UTBYGGERS» RETT TIL TILKNYTNING TIL INFRASTRUKTUR 

«Utbygger» har rett til å knytte seg til de infrastrukturtiltak «HK» etablerer etter denne avtalen 
for de arealer som iht. områdeplanen er avsatt til grunneiers utbygging.  
 
«Utbygger» skal ved slik tilknytning ikke betale refusjon eller tilknytningsavgift, utover 
kontantbidraget for finansiering av tiltakene.   
 
Alle grensesnitt for tilkobling vil bli definert gjennom prosjekteringen. 
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6 STANDARD PÅ OPPARBEIDELSE OG FERDIGSTILLELSE AV «HK» SINE TILTAK 

Tiltakene «HK»  skal opparbeide etter denne avtalen, skal opparbeides etter en byggeplan, som 
viser plassering av tiltakene og fremdrift for gjennomføringen.  Byggeplanen vil være et fleksibelt 
og justerbart dokument som må koordineres med «Utbyggers» utbygging av de enkelte byggefelt. 
«Utbygger» og «HK»  skal gjennomføre jevnlige koordineringsmøter for å sikre god samhandling. 
«HKs» gjennomføring skal koordineres og gjennomføres på en slik måte at det så langt som mulig 
ikke forsinker «Utbyggers» utbygging.  
 
Tiltakene skal ha en standard som beskrevet i kvalitetsprogrammet til Asplan Viak datert 
18.03.2020. Den tekniske infrastrukturen følger de til enhver tid vedtatte normaler i kommunen.  
Prosjekteringsunderlag for infrastruktur foreligges «Utbygger» til uttalelse. 

7 ENDREDE FORUTSETNINGER - REFORHANDLING 

Dersom nye reguleringsplaner endrer på utnyttelsesmulighetene i betydelig grad, innfører nye 
krav/endrede forutsetninger av betydning for gjennomføringen, eller gjennomføringen av tiltaket 
etter avtalen blir vesentlig forsinket, kan begge parter kreve reforhandling av Avtalen. 
 

8 MISLIGHOLD 

8.1.1 Reklamasjon 

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

8.1.2 Erstatning 

Dersom en part misligholder sine forpliktelser etter avtalen, kan den andre parten kreve erstatning 
for direkte økonomiske tap som påføres som følge av misligholdet. Partene har plikt til å begrense 
eventuelle tap. Erstatning for indirekte tap kan ikke kreves med mindre misligholdet skyldes 
forsett eller grov uaktsomhet. 
 

9 TINGLYSING OG OVERDRAGELSE AV EIENDOM 

«HK» har rett til for egen regning å tinglyse avtalen på den enkelte eiendom. «Utbygger» har plikt 
til å medvirke til dette.  
 
Dersom en eiendom avhendes forplikter «Utbygger» seg til gjennom særskilt avtale eller annet 
forpliktende rettsgrunnlag å sørge for at erverver på en klar og utvetydig måte trer inn i de 
rettigheter og plikter som er nødvendige for å sikre gjennomføringen av denne avtalen. Dersom 
slikt rettsgrunnlag ikke er etablert, kan «HK» velge å holde seg til den tidligere eier som ansvarlig 
for oppfyllelse av de forpliktelser som springer ut av denne avtale. 
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10 VARIGHET 

Avtalen opphører når utbyggingen i samsvar med Avtalen er gjennomført. 

11 TVISTER 

Tvist som måtte oppstå med bakgrunn i denne avtalen skal søkes løst ved forhandlinger. Dersom 
forhandlinger ikke løser tvisten, skal tvisten løses ved de ordinære domstoler. Vestfold tingrett 
avtales som verneting. 

12 OFFENTLIG ETTERSYN OG IKRAFTTREDELSE AV AVTALEN 

Avtalen legges ut til offentlig ettersyn med 30 dagers frist for merknader. Avtalen blir 
også kunngjort når den er inngått, jf. plan- og bygningsloven. 
 
Avtalen er ikke bindende for «HK» før den er godkjent av kommunestyret og «Utbyggers» 
styrebehandling. Avtalen er bindende ved signering. 
 

13 BILAG 

Til Avtalen ligger det ved følgende bilag:  
 

1. Oversikt over utbygging av felles infrastruktur 
2. Tabell i Områdereguleringsplanen som viser hvilke parker, byrom og gater, som skal være 

ferdig  opparbeidet, eller sikret opparbeidet, før brukstillatelse for respektive felt gis 
 

 
 

* * * 
Utbyggingsavtalen er skrevet i 2 eksemplarer, ett til hver av partene 

 
 

        
Horten kommune      Bane NOR Eiendom 
 
 
Sign:  __________________________________ Sign:  __________________________________ 
Ragnar Sundklakk, Kommunedirektør  Jon-Erik Lunøe, Administrerende direktør 
 
 
Dato: __________________________________ Dato: __________________________________ 
    


