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SAMMENDRAG: 
 
Det er utarbeida forslag til utbyggingsavtale i tilknytning til detaljreguleringsplan for 
Holsbakkan 1-6 i Follebu. Det er ikke innkommet merknader ved offentlig ettersyn. 
Utbyggingsavtala tilrås godkjent.   
 
 
SAKSOPPLYSNINGER: 
 
Kommunestyret har vedtatt forutsetninger for bruk av utbyggingsavtaler i sak 03/08 den 
31.01.2008. Reglene for utbyggingsavtaler framgår av plan- og bygningslovens kap. 17. 
(Avtala er framforhandla før kommunestyret gjorde vedtak om nye forutsetninger i juni 
2021, og behandles derfor etter det gamle systemet.) 
 
Planen gjelder utbygging av deler av Kornhaugparken og dagens tomt for Kiwi i Follebu 
sentrum. Utbyggingsområdet er avmerka på NVE sine aktsomhetskart med fare for flom og 
flomskred. Gjennom egne utredninger for elva Finna er det konstatert at det er reell 
flomfare, og dermed nødvendig med tiltak før utbygging kan skje. Det er laget egen 
tiltaksplan for sikring av Finna mot flom. NVE har gitt tilsagn om tilskudd til dette, og 
arbeidet er under gjennomføring. NVE gir 80% tilskudd. Forslagsstiller for reguleringsplanen 
har akseptert å dekke den lokale andelen på 20%. For tiltak langs Finna gjennom 
Kornhaugparken utgjør dette kr. 400.000.  
 
Hovedinnholdet i framforhandla utbyggingsavtale er følgende:  
- Utbygger forplikter seg til å betale kr. 400.000 til arbeidet med flomsikring av Finna 

gjennom Kornhaugparken ved gjennomføring av utbygging innen reguleringsplanen.   
 



  
 
 

  
 
 

 

Utbyggingsavtala har vært utlagt til offentlig ettersyn i 30 dager. Det er ikke kommet noen 
merknader.  
 
 
VURDERING: 
 
Hjemmelen for utbyggingsavtala ligger i plan- og bygningsloven. Alle vilkårene vi setter må 
ha hjemmel i lova.  
 
Kommunen forskotterer den lokale andelen til flomsikring av Finna med tidligere bevilga 
midler.  Det avtalte beløpet i denne saka kommer til utbetaling ved igangsetting av utbygging 
i samsvar med reguleringsplanen.  
 
Forslaget til avtale er godkjent av den andre parten, og vi har ingen flere kommentarer. 
Kommunedirektøren tilrår at avtala godkjennes slik den er vedlagt.  
 
 
Kommunedirektøren foreslår at det gjøres følgende 
 

innstilling: 
 
Vedlagte utbyggingsavtale for detaljreguleringsplan Holsbakkan 1-6 godkjennes. 


