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Områdemodeller og utbyggingsavtaler
Anbefalingene har blitt til gjennom en
kjempedugnad der over hundre dyktige fagfolk fra alle deler
av bygge- og eiendomsnæringen har deltatt. 
Nå er det opp til hver enkelt kommune å signere på at de vil 
støtte opp om beste praksis definert av utvalget. 



Bygg 21
-På oppdrag fra KMD

2018 – «Næringen har potensiale til å 
redusere kostnadene med 20% i løpet av 
2020!»
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Bygg 21
Nå er det opp til hver enkelt virksomhet å signere på at de vil 
støtte opp om beste praksis definert av Bygg21. 

Hvis alle bidrar er jeg overbevist om at vi kan redusere 
byggekostnader, sikre raskere boligbygging og sørge for 
at næringen utvikler seg på en bærekraftig måte.



Anbefalingen
§ Betydelig redusert tid fra oppstart til vedtatt plan.

§ Rekkefølgebestemmelser og utbyggingsavtaler som fordeler planens byrder 
på en måte som realiserer planen raskere. 

§ Kommunene må også selv i «forholdsmessig» grad forskuttere og ta sin del 
av byrdene fordi infrastrukturen som blir bygd, også kommer den 
eksisterende og den fremtidige byen til nytte.

§ Økt forutsigbarhet i kommuneplanens arealdel, hva gjelder utbyggers 
økonomiske og andre forpliktelser. Det forutsettes at kommuneplanens 
arealdel rulleres regelmessig.

§ Bedre, mer fleksible og bærekraftige planer



Hva er en områdemodell?
En fremgangsmåte som brukes for å finansiere og gjennomføre utbygging 
av felles offentlig infrastruktur innen et større arealet.

Arealet/området har typisk flere grunneiere og felles behov for infrastruktur 
for å kunne bygges ut.



Målsetting for å ta i bruk områdemodeller
§ Bedre og mer helhetlige planer.

§ Sikrer gjennomførbarhet i 
reguleringsplanen innenfor en rimelig 
tidshorisont

§ Fordeler byrder mellom partene og 
unngå «gratispassasjerer».

§ Momskompensasjon på offentlig 
infrastruktur.



Et tenkt scenario 1
-En utbygger har en eiendom som skal reguleres. 

Utbygger alene:

§ Kostnader på 12,5 mill. (inkl. 
mva)

§ Prosjektet kommer aldri til 
utførelse

Tre utbyggere i samarbeid med 
kommunen:
� 2,5 mill per deltaker. 

� Prosjektet kommer til utførelse!



Et tenkt scenario 2
-Harstad kommune har 300m forfalt infrastruktur 
(VA/VEG)

Harstad kommune alene:

§ Kostnader på ca. 9 mill. 
Felles gjennomføring i spleiselag 
med utbyggere:
� Kommunens utgifter halveres til 

rundt 4,5 mill. 
� Inntekter ca. 10 mill. 
� Netto gevinst 5,5 mill. for 

kommunen



Noen utvalgte kommuner som 
har signert Bygg21

§ Alta kommune
§ Fredriksstad kommune
§ Fræna kommune
§ Gran kommune
§ Hamar kommune
§ Oslo kommune
§ Bergen kommune

§ Kristiansund kommune
§ Bærum kommune
§ Stavanger kommune
§ Drammen kommune
§ Elverum kommune
§ Norddal kommune
§ Rælingen kommune
§ Kristiansand kommune
§ …



Hvordan lykkes
1. Kommunen har ønske om å få til en bestemt 

utvikling.
2. Kommunen er villig og har kompetanse til å ta en 

aktiv tilretteleggerrolle og er villig til å satse. 
Gjerne villighet til forskuttering. 

3. Kommunen og utbygger tenker 
gjennomføringsaspektet fra tidlig fase (utforming 
av plan). Viktig med tett samarbeid og dialog 
mellom kommunen og utbygger. 

4. Fleksibilitet/villighet til å gjøre mindre endringer 
i planen om nødvendig

5. Det må være et tilstrekkelig privat marked. 
Arealplanen og finansieringsmodellen må være i 
balanse med markedet. «Passende» ambisiøs. 
Holdbarhet over tid. 



Takk for meg!


