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Godkjenning av utbyggingsavtale - Grindatunet felt B4, gbnr. 126/14 
 
 
 
Rådmannens innstilling 
Utbyggingsavtale for Grindatunet felt B4, datert 26.10.2017 - undertegnet Råholthøyden 3 AS, 
godkjennes i medhold av plan- og bygningslovens § 17-4.  
 

 

SAKSUTREDNING 

1 Saksopplysninger 

1.1 Bakgrunn  

Eiendommen gbnr. 126/14 omfattes av reguleringsplanen Grindatunet – Råholt sentrum Vest, 
plan ID 023720300, vedtatt av kommunestyret den 19.6.2012. Mindre endring av denne ble 
vedtatt administrativt den 29.3.2017, - med mindre endringer av enkelte regulerings-
bestemmelser (mindre justering av gesimshøyder, byggegrenser m.m.). Planområdet er 
regulert til blokkbebyggelse (4-6 etasjer) med en maksimal tillatt utnyttelsesgrad BYA= 45 %.   
 
Eidsvoll kommune fattet 19.10.2006 prinsippvedtak om bruk av utbyggingsavtaler iht. plan- og 
bygningsloven. Vedtaket innebærer blant annet at kommunen krever utbyggingsavtale for all 
utbygging med fem eller flere boenheter innenfor samme utbyggingsområde i en periode på 
fem år. Denne utbyggingen faller således inn under kravet om utbyggingsavtale. 
 
Videre stiller reguleringsbestemmelse § 2.1 krav om at utbyggingen av feltene i planen skal 
skje i den rekkefølge og utbyggingstakt som fastsettes i utbyggingsavtale. Med andre ord, 
utbyggingen av de flere delfeltene i reguleringsplanen er betinget en godkjent utbyggings-
avtale mellom utbygger og Eidsvoll kommune. Det er tidligere ikke blitt inngått noen 
utbyggingsavtale for felt B4. Denne avtalen regulerer dermed utbyggingen av felt B4 for første 
gang.  
 
Utbyggingsavtale er en avtale mellom utbygger og kommune om privat utbygging og 
gjennomføringen av en plan, som pålegger private like store, eller større forpliktelser og/eller 
rettigheter enn plan og planbestemmelser ellers tillater. Avtalen ligner mest på en 
privatrettslig avtale, men er basert på kommunens myndighetsutøvelse samt hjemlet i PBL.   
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1.2 Utbyggingsområdet  

Felt B4 ligger like vest for Råholthallen - øst for jernbanen, med adkomst fra Gladbakkgutua. 
Området er svært sentrumsnært og nyter korte gangavstander til Eidsvoll Verk stasjon, Amfi 
Eidsvoll m.m. Av de flere delfeltene som planen Grindatunet – Råholt sentrum vest regulerer, 
er det kun felt B1b som er ferdig bebygd med 5 etasjers blokkbebyggelse iht. plan. Resterende 
felter i planen, med unntak av felt B5 med beliggenhet vest for jernbanen, er pr.dd. omsøkt og 
enten godkjent eller underlagt behandling av kommunens byggesaksavdeling. Felt B3 og B4 
fremstår i dag som et stort utilgjengelig og ubebygd anleggsområde.  

1.3 Prosess 

Oppstart av forhandlinger om utbyggingsavtale ble varslet samtidig med varsel om oppstart av 
planarbeid for området Grindatunet – Råholt sentrum vest, - dette tilbake i 2010 for drøyt sju 
år siden. Det kom ikke inn merknader/innspill rettet mot det aspektet som berører utbyggings-
avtale i løpet av planprosessen som ligger til grunn for gjeldende plan i området.   
 
Foreliggende utbyggingsavtale er blitt fremforhandlet gjennom møter og div. korrespondanse. 
Offentlig ettersyn av utbyggingsavtalen ble annonsert i Eidsvoll Ullensaker Blad den 
28.10.2017. Utbyggingsavtalen lå tilgjengelig på kommunens hjemmesider i 30 dager tom. 
28.11.2017, uten at det kom inn merknader/innspill til denne. Avtaleforslaget er underskrevet 
av Magny Almeli og Viggo Sandviken på vegne av Råholthøyden 3 AS.  

1.4 Avtalens innhold – hovedtrekk 

Hensikten med utbyggingsavtalen er å regulere utbyggingstakt, økonomi og plikter mellom 
utbygger og kommunen. Utbygging av felt B4 skal skje i henhold til forutsetninger gitt i den 
vedtatte reguleringsplanen.  
 
Avtalt utbyggingstakt for felt B4 tilsvarer tilsammen 166 boliger fordelt på fem boligblokker, 
benevnt som hus I, J, K, G og H. Utbyggingen fordeler seg på tre byggetrinn som igangsettes i 
perioden 2018-2023. Boligene er ytterligere spesifisert som enten 1-roms, 2-roms, 3-roms 
eller 4-roms leilighet. Hus I og J er allerede innvilget rammetillatelse, begge med 35 leiligheter 
i hver.  
 
Da området ligger svært sentralt til på Råholt og i kort avstand til sentrumsfunksjoner er det 
viktig at det bygges med høy arealutnyttelse, noe reguleringsplanen legger opp til. Avtalen 
innebærer at utbygger plikter å gi Eidsvoll kommune tilbakemelding på status for utbyggingen 
av området. Rapport om dette skal sendes kommunen ved utløp av hvert år innenfor avtale-
perioden, senest 31. desember hvert år. 
 
Utbygger er ansvarlig for å finansiere og bygge ut alle veger med tilhørende veglys og 
overvannssystem, både offentlige og private, etter de krav som framgår av reguleringsplanen. 
Utbygger er også ansvarlig for å finansiere og bygge ut alle vann- og avløpsanlegg som må 
anlegges for å betjene bebyggelsen innenfor planområdet. 
 
Kommunen skal overta veg, fortau og grøfteareal som vist i reguleringsplanen. På s. 4 i 
avtalen er det nærmere anvist hvilket areal det her er snakk om. Avtalen sier at vegareal som 
skal overtas av kommunen skal fradeles og overdras til Eidsvoll kommune, og være ferdig 
opparbeidet med asfalt, veglys, trafikkskilt, vegnavnskilt m.m. før overtagelse kan finne sted. 
Kommunen fastlegger hvilke tekniske anlegg for vann, spillvann og overvann som kommunen 
vil overta som kommunale anlegg.  
 
Som sikkerhet for ferdigstillelse av de anleggene som kommunen skal overta forplikter 
utbygger seg overfor kommunen å utstede en påkravsgaranti fra godkjent kredittinstitusjon. 
Garantien skal være uten utløpsdato og skal være godkjent av kommunen før kommunestyret 
godkjenner avtalen. Garantibeløpet er i avtalen satt til kr 500.000,-.  
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2 Vurdering 

Utbyggingsavtalen er utarbeidet iht. plan- og bygningsloven kap. 17, og kommunestyrets  
prinsippvedtak av 19.10.2006. Siden utbyggingen omfatter hele 166 boenheter faller den med 
stor margin innenfor kravet i nevnte prinsippvedtak. Avtalen følger i hovedsak kommunens 
mal for slike avtaler. Siden det ikke har kommet inn merknader i planprosessen som lå til 
grunn for gjeldende plan og ei heller ved offentlig ettersyn av selve utbyggingsavtalen, er det 
ikke blitt innarbeidet endringer i avtalen.  
 
Utbyggingsavtalen regulerer de viktigste forholdene mellom utbygger og Eidsvoll kommune, og  
vil være et viktig virkemiddel for at utbyggingen av felt B4 kan gjennomføres på en 
tilfredsstillende måte hva gjelder nødvendig infrastruktur mv. 
 
Planområdet Grindatunet – Råholt sentrum vest ligger som nevnt meget sentralt til på Råholt, 
og er således svært viktig med henblikk på de overordnede føringer om fortetting og 
konsertert utbygging ved kollektivknutepunkter. Administrasjonen mener derfor at det er 
viktig at avtalen følges opp slik at framdriften på prosjektet og utbyggingstakten følges.  
 
Administrasjonen har utover dette ingen merknader til avtalen og dens innhold. 

3 Alternativer 

A. Forslag til utbyggingsavtale datert 26.10.2017 godkjennes 
B. Forslag til utbyggingsavtale datert 26.10.2017 godkjennes ikke/sendes i retur 

4 Konklusjon 

Rådmannen anbefaler at forslag til utbyggingsavtale for Grindatunet felt B4, gbnr. 126/14, 
godkjennes i medhold av plan- og bygningslovens § 17-4.   
 
 
Vedlegg som følger saken: 
 
1 Utbyggingsavtale - Grindatunet felt B4 
3 Gjeldende reguleringsplan 
3 Reguleringsbestemmelser 
 
 


