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UTBYGGINGSAVTALE AUSTLID SETER  
 
Vedlegg: Forslag til utbyggingsavtale 
 
Andre saksdokumenter (ikke utsendt): Forslag til reguleringsplan 
 
 
SAMMENDRAG: 
Det er utarbeida forslag til utbyggingsavtale i tilknytning til reguleringsplan for Austlid 
seter. Eier/utbygger har godkjent avtala. Det er ikke innkommet merknader ved 
offentlig ettersyn. Utbyggingsavtala tilrås godkjent.  
 
 
SAKSOPPLYSNINGER: 
Kommunestyret har vedtatt forutsetninger for bruk av utbyggingsavtaler, først generelle 
forutsetninger i sak 03/08 den 31.01. 2008, og seinere spesielt for Skei-området i sak 50/10 
den 17.06.2010. Reglene for utbyggingsavtaler framgår av plan- og bygningslovens kap. 17.  
 
Her behandles utbyggingsavtale i tilknytning til reguleringsplan for Austlid seter. . Dette er ei 
tomt, men med relativt stor utbygging på eksisterende murer etter hus om rives.  
 
Reguleringsplanen for Austlid seter er utarbeida etter at kommunedelplan for Veslesetra ble 
vedtatt 26.05.2016. Kommunedelplanen inneholder mange rekkefølgebestemmelser, som gir 
grunnlag for innholdet i utbyggingsavtalene. De første utbyggingsavtalene etter vedtatt 
kommunedelplan ble utarbeida for planer i Kjoslia. Gjennom dette er det skapt en mal, som 
også forslaget for Austlid seter bygger på.  
 
 
VURDERING:  
Hjemmelen for utbyggingsavtaler ligger i plan- og bygningslova. Alle vilkårene vi setter må ha 
hjemmel i lova.  
 
Foreliggende utbyggingsavtale bygger i hovedsak på samme lesten som tidligere avtaler, og 
spesielt for avtalene for Kjoslia. Saka er noe spesiell ved at det ikke er tomt for salg, og en har 
derfor ikke salgssum å forholde seg til ved fastsetting av beløp som skal innbetales til 
fellestiltak. Dette er gjenoppbygging på ei setertomt der ny reguleringsplan gir mulighet for 



  
 
 

  
 
 

 

noe større utbygging. Det er derfor gjort avtale om at det skal innbetales et beløp som ligger 
midt mellom nedre og øvre beløp pr. tomt, kr. 75.000. 
 
Utbyggingsavtala er godkjent og underskrevet av den andre parten. Det foreligger også enighet 
om partnerskapsavtale mellom utbygger og Skeikampen Pluss.  
 
Utbyggingsavtala har ligget ute til offentlig ettersyn, og det er ikke kommet inn noen 
merknader. Avtala tilrås godkjent.  
 
 
 
Rådmannen foreslår at det gjøres følgende 
 

innstilling: 
 
Vedlagt utbyggingsavtale i tilknytning til detaljreguleringsplan Austlid seter godkjennes, jfr. plan- 
og bygningslovens § 17-4.  
 
 
 
 
Formannskapet behandlet saken, saksnr. 70/19 den 17.09.2019. 
 
Behandling: 
Det ble votert over rådmannens innstilling i saken. 
Enstemmig tiltrådt. 
 
 
Innstilling: 
Vedlagt utbyggingsavtale i tilknytning til detaljreguleringsplan Austlid seter godkjennes, jfr. plan- 
og bygningslovens § 17-4.  
 
 


