Søgne kommune

Arkiv:
Saksmappe:
Saksbehandler:
Dato:

L81
2010/3406 -1886/2013
Jahn A. Stray
16.01.2013

Saksframlegg
Utbyggingsavtale for Lundekleiva - tomtene 1 og 2
Utv.saksnr
22/13

Utvalg
Formannskapet

Møtedato
06.02.2013

Rådmannens forslag til vedtak:
Forslag av 09.01.13 til utbyggingsavtale mellom PK Entreprenør (org.nr.
932 171 295) og Søgne kommune vedrørende del av boligfeltet
”Lundekleiva” (tomtene 1 og 2) godkjennes.

Bakgrunn for saken:
Reguleringsplanen for Lundekleiva ble vedtatt av kommunestyret 29.05.2008 i sak K39/08. Det er tidligere inngått utbyggingsavtale for østre del av reguleringsplanen.
Det er nå utarbeidet et forslag til utbyggingsavtale for tomt nr 1 og 2 vest i planen, jfr
vedlagte reguleringsplankart.
I forbindelse med kunngjøring om oppstart av forhandlinger om utbyggingsavtale, kom
det innspill fra eierne av Lundekleiva 6, 7, 8, 9 og 10. Disse mener at også den delen
av Lundekleiva som i planen er regulert til privat vei må opprustes/opparbeides av
utbygger. Utbygger må også bære kostnadene ved denne utbedringen. Begrunnelsen
for dette kravet er at den nye bebyggelsen øst og vest i feltet vil generere mye trafikk
til og fra skole og til lekearealet (grønt) som er plassert midt i feltet.
Utbygger av tomtene 1 og 2 har avvist et slik krav etter som adkomst til tomt nr 1 kan
skje uten å ”angripe” den private veien.
Saksutredning:
Vedlagte forslag til utbyggingsavtale er utarbeidet i samråd med ingeniørvesenet.
Avtalen er lagt opp etter samme mønster som tidligere utbyggingsavtaler. Dette
innebærer bl.a. at utbygger har ansvaret og stiller garanti for at området bygges ut i
henhold til vedtatt reguleringsplan og –bestemmelser samt normer for tekniske
anlegg. Utbygger skal også betale et bidrag pr boenhet til opparbeidelse av nytt kryss
på E-39.
Når det gjelder beboerne i Lundekleiva sitt krav om utbedring/opparbeidelse også av
den private delen av Lundekleiva, har en ikke funnet grunnlag for å kreve det av
utbyggeren. For det første vil det bli en uforholdsmessig stor kostnad å fordele på

leilighetene på de to tomtene og for det andre er det ikke dokumentert at trafikken av
myke trafikanter vil øke i et slikt omfang som beskrevet.
Det vises for øvrig til vedlagte forslag til utbyggingsavtale.
Rådmannens merknader:
Rådmannen viser til saksframstillingen foran og vil anbefale formannskapet å vedta
forslaget til utbyggingsavtale.

Vedlegg
1 Utbyggingsavtale
2 Reguleringsplankart
3 Overtakelseskart
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(Forslag 09.01.13)

UTBYGGINGSAVTALE
Mellom PK Entreprenør (org.nr. 932 171 295), senere kalt utbygger, og Søgne kommune
(org.nr. 964 967 091), senere kalt kommunen, er inngått følgende utbyggingsavtale vedrørende
opparbeidelse av tomtene 1 og 2 i boligfeltet "Lundekleiva" i Søgne:
I.

GEOGRAFISK AVGRENSNING

1.1

Nærværende avtale omfatter de arealer av eiendommen gnr 71, bnr 19 i Søgne - tomt 1 og
2 - som er vist på vedlagte reguleringskart for "Lundekleiva" datert Søgne den 19.09.2012.

1.2

Utbyggerne skal selv skaffe nødvendig grunn og rettigheter for framføring/anleggelse av
vei (herunder g/s-vei), vann- og avløpsledninger og el- og teleforsyning fram til de aktuelle
tomtene.

2.

PLANLEGGINGSANSVAR

2.1

Utbyggerne har ansvaret for utarbeidelse av, og dekker kostnadene ved nødvendige planer i
forbindelsc med teknisk tilrettelegging innen boligfeltet samt vei-, vann- og
avløpsledninger fram til boligfeltet og veitilknytning til feltet. Søgne kommunes vei-,
vann- og kloakknorm skal legges til gmnn for planlegging og opparbeidelse.

3.

OPPARBEIDELSE

3.1

Utbyggerne har ansvaret for at området opparbeides i samsvar med stadfestet
reguleringsplan/bebyggelsesplan, reguleringsbesternmelser og godkjente planer for tekniske
anlegg. Før det gis brukstillatelse for bebyggelsen på tomtene 1 og 2, skal regulert kjørevei
fra Lundeveien og fram til tomt nr 1 samt nødvendig sikring av Lundekleiva mot tomt nr 1 i
henhold til bygningsmyndighetenes krav være ferdig opparbeidet.
Forannevnte vil bl.a. innebære at vei i området skal asfalteres to ganger, fenderlveirekkverk
skal monteres i samsvar med gatenormalen og at veilys bygges og bekostes etter
Energiverkets retningslinjer fram til avist punkt nederst i Lundekleiva, jfr vedlagte kart.
Etter kommunal overtakelse skal utbyggerne foreta 2. gangs asfaltering når feltet er utbygd.
Utbyggerne stiller bankgaranti overfor kommunen for denne asfalteringen. Utbyggerne må
ellers følge kommunens normer hva angår parkmessig/ sikringsmessig behandling av
inngrep i terrenget så som jordkledning av skråninger, rensk og sikring av veiskjæringer
m.v. (gjelder de anlegg som utbygger opparbeider). Før det gis byggetillatelse skal
eksisterende og nye skjæringer, fyllinger, skrenter være sikret med gjerde der kommunen
mener sikring er påkrevd. Kommunen avgjør om slik sikring skal kreves, og utbygger er
ansvarlig for at sikringen blir utført og bekoster arbeidene.
Kommunen vil i garantitiden —3 år fra overtakelsesdato —vurdere om fartshumper skal
anlegges i området. Eventuelle fartshumper samt veiskilting skal bekostes av utbyggerne.

3.2

Utbyggerne har ansvar for å skaffe til veie planer for fremføring av strøm, veilys, telefon og
eventuelt fellesantenneanlegg samt koordinere den tekniske utførelse av dette. Kostnadene
ved disse anlegg inngår i tomteprisen.
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3.3

Nødvendige fastmerker settes opp etter kommunens anvisninger.

4.

ØKONOMISKE BETINGELSER

4.1

Kostnadene forbundet med fremføring av tekniske hovedanlegg (vei, vann og avløp) fra
kommunalt tilknytningspunkt og inn til boligfeltet dekkes av utbygger.

4.2

Alle eiendommer som bygges med boliger, vil av kommunen bli avkrevd tilknytningsgebyr
for vann og kloakk. Utbyggeme må gjøre den enkelte tomtekjøper oppmerksom på dette.
Gebyret beregnes og betales etter de satser som gjelder på tilknytningstidspunktet for
boligen.
Kommunen vil ikke ha noe imot at utbygger krever refusjon for tilknytning av ny, eventuelt
eksisterende bebyggelse for utbyggers kostnader i forbindelse mcd opparbeidelse av
tekniske anlegg fram til byggefeltet.
Slike krav må følge plan- og bygningslovens refusjonsbestemmelser. Altemativt kan
utbygger søke å forhandle fram en frivillig avtale med de aktuelle eiendomsbesitterne.

4.3

Samtlige utgifter (så som grunnerverv, planleggings- og utbyggingskostnader etc.) i
forbindelse med reguleringsplanen og nærværende avtale forutsettes belastet byggefeltet og
de aktuelle tomtene og er således kommunen uvedkommende.

4.4

Som sikkerhet for riktig oppfyllelse av nærværende utbyggingsavtale, skal utbyggerne stille
bankgaranti overfor kommunen. Garantiens størrelse skal tilsvare 25 % av kostnadene ved
å ferdigstille de tekniske anleggene i feltet slik at disse kan overtas av kommunen
vederlagsfritt til fremtidig vedlikehold. Garantien skal kunne nedreguleres i takt med
ferdigstillelse av de tekniske anleggene i feltet. Etter kommunal overtakelse av tekniske
anlegg og gwunn løper en 3 års garantitid. Utbyggerne skal i garantitiden stille garanti i
henhold til Norsk Standard.

4.5

Dersom adressetildelingen for bebyggelsen i boligfeltet med tilstmende ciendommer
medfører at cksisterende bebyggelse i området må omadresseres, skal utbygger dekke
kostnadene forbundet med en slik omadressering
Videre dekker utbygger kostnadene til kunngjøring av reguleringsplanarbeidet og arbeidet
med utbyggingsavtale.

4.6

Som bidrag til opparbeidelse av nytt kryss på E-39 med tilhørende vegsystem forplikter
utbygger seg til å iimbetale til kommunen kr 70.000,- pr boenhet større eller lik 60 m2 TBRA og kr 35.000,- for boenheter under 60 m2 T-BRA. Bidragsbeløpene er pr mai 2011 og
skal justeres årlig etter SSB's indeks for byggekostnader for veganlegg. Beløpene
innbetales pr boenhet før det gis igangsettingstillatelse til boenhetene.

5.

UTBYGNINGSTAKT

5.1

Utbygging av boligområdet kan skje fra 2013 etter at godkjente planer foreligger, dog slik
at kommunens boligbyggeprogram for Lunderegionen skal følges når det gjelder antall
boliger/ leiligheter som kan bygges pr år.

6.

DISPONERING AV TOMTER

6.1

Utbyggerne av feltet disponerer selv over de innregulerte tomtene.

FortsettelseutbyggingsastaleLundekleisa I og 2 mellom Sognekommune og PK Entreprenor

side

.3

7.

KOMMUNAL OVERTAKELSE AV GRUNN OG ANLEGG

7.1

Senest innen 1 måned etter inngåelse av denne avtale utarbeider kommunen
overtakelseskart som viser hvilke anlegg og arealer som kommunen skal overta til
framtidig eiendom og vedlikehold. Kommunen skal ha rett til å vedlikehold veigrunn 1
meter inn på topp skjæringifyllingsfot. Endelig overtakelseskart kan først utarbeides når
godkjent bebyggelsesplan foreligger. De arealer som kommunen skal eie i h.h.t.
overtakelseskartet, skal være utskilt, eventuelt sammenføyd til ett bruksnummer og overført
vederlagsfritt til kommunen fritt for pengeheftelser for igangsettingstillatelse for
boligbygging kan gis. Annen sikkerhet for at overskjøting finner sted kan aksepteres.
Utbygger stiller garanti som beskrevet i pkt 4.4 foran fram til overtakelse har funnet sted.
Garantien stilles før igangsettingstillatelse for opparbeidelse av boligfeltet kan gis.
Eventuell deling og/eller sammenføyning av arealer samt overskjøting av arealer skal
bekostes av utbyggeme. Vedlikehold av tekniske anlegg som skal overtas av kommunen
eller velforening besørges av utbyggeme i anleggstiden og fram til de blir overtatt av
kommunen eller velforeningen.

7.2

Når de tekniske anleggene som kommunen skal overta er ferdig opparbeidet og godkjent,
overtar kommunen/veltbreningen disse vederlagsfritt til eiendom og/eller vedlikehold.
Kostnadene ved slik overføring dekkes av utbyggerne.
Alle parter bør tilstrebe at
utbyggernes garantiår overfor kommunen faller sammen med utførende entreprenørs
garantiår overfor utbyggerne.
Det gjøres spesielt oppmerksom på at Norm for vei, vann og avløpsanlegg skal gjelde for
de tekniske anleggene. Utbyggerne er ansvarlig for at bestemmelsene i normen oppfylles.
Utbyggerne skal videre ftweta innmåling av veier og innmåling og høydeangivelse av alle
ledninger med stikk samt kummer og sluker og levere dette inntegnet på kart til kommunen
før overlevering kan skje. Innmålingene skal være koordinatfestet og levert i sosiformat
eller annet format som kommunen bestemmer.

7.3

Innen utgangen av utbyggernes garantiår skal utbyggerne sikre eventuelt farlige stup og
lignende. Bygningsmyndigheten avgjør omfanget av sikringen. Ved oversittelse av tidsfrist
for sikring, kan kommunen ilegge utbyggerne en dagmulkt på kr 500,- pr kalenderdag.
Utbygger er ansvarlig for sikkerheten innen boligområdet i hele anleggsfasen fram til
kommunal overtakelse av området.
Før brukstillatelse kan gis i området, skal det foreligge rapport fra fiellsikringsfirma/ geolog
som bekrefter at nødvendig sikring mot ras-/utglidningsfare er utført.
Den grunn som kommunen overtar forutsettes utnyttet som angitt i reguleringsplanen.
Dersom kommunen finner det nødvendig, kan det dog innreguleres ekstra felles
parkeringsplasser og andre tiltak av felles karakter.
Før kommunen overtar området til drift og vedlikehold, skal overtakelsesforretning
avholdes og overtakelsesprotokoll underskrives av enhetsleder for ingeniørvesenet. Denne
skal påse at utbyggers forpliktelser i henhold til nærværende utbyggingsavtale er oppfylt.
Før utløpet av garantitiden, skal området gjennomgås av et fiellsikringsfirma/geolog som
skriftlig skal bekrefte at det ikke foreligger noen ras-/utglidningsfare i forbindelse med
utbyggingen etter denne avtalc. Utbygger bekoster denne rapporten samt de arbeider som
rapporten eventuelt anbefaler må utføres.
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8.

ANDRE BESTEMMELSER

8.1

Utbyggeme forplikter seg til å tinglyse følgende bestemmelser på samtlige tomter:

4

Eventuell innhegning mot gate eller vei påhviler tomteeieren. Dersom det skal settes opp
fender, mur eller gjerde mot vei, skal fri kant av disse stå i tomtegrense. Slike innretninger
skal alltid meldes til kommunen. Mur må holdes så lav som mulig i terrenget og utføres av
materialer som passer inn med omgivelsene, fortrinnsvis naturstein. Ved opparbeidelse av
tomten er det ønskelig å bevare det naturlige terreng mest mulig. Det skal vises varsomhet
med fierning av trær på tomten. Areal mellom asfaltkant og tomtegrense plikter tilliggende
tomteeier å vedlikeholde.
Skråning på tomten mot vei skal avsluttes mot vei i
tomtegrensen, og gjøres ferdig snarest mulig etter bygging på tomten, senest 3 år fra
byggestart. Ved eventuelle inngrep i fylling, skal gravetillatelse innhentes fra kommunen av
ansvarshavende.
For byggeområdet foreligger vedtatt reguleringsplan med tilhørende
bestemmelser. Tomteeier plikter å gjøre seg kjent med, og følge disse.

regulerings-

Tomteeier er forpliktet til å holde så vel bygning som ubebygd grunn og innhegning i
ordentlig stand.
Utbyggerne/kommunen forbeholder seg rett til, uten godtgjørelse til tomteeier, å ha
liggende veiskråninger inn på parsellen samt foreta rensk av ustabile veiskjæringer i
nødvendig utstrekning selv om dette medfører at en kommer inn på tomten. Videre
forbeholder kommunen seg rett til å føre overvann fra vcier, plasser og friareal ut på
parsellen. Hver parsell er pliktig til å ta imot det naturlige overvann fra ovenforliggende
område og lede det fram til nedenforliggende område på en av kommunen godkjent måte.
Uthyggerne/kommunen har rett til å anlegge og vedlikehold vann- og kloakkledninger over
tomten hvor en finner at dette er hensiktsmessig. Den samme rett har eventuelt nabo som
av en eller armen grunn må over naboeiendommen for å bli tilknyttet vann- og/eller
kloakkledning.
Erstatning for ulempe og skade under anleggstiden og ved sencre
vedlikeholdsarbeider dekkes av den som bekoster arbeidene.
Tomteeier må ikke anlegge murer, foreta oppfyllinger eller gjøre annet som kan skade
ledninger eller vanskeliggjøre eller fordyre vedlikeholdet av disse. Ledninger over privat
grunn må heller ikke avgraves slik at det oppstår fare for frost- eller andre skader. Skade
eller ulempe som følge av at bygninger eller lignende er plassert ved eller over offentlige
ledninger, er kommunen uvedkommende. Tomteeier plikter selv å gjøre seg kjent med
hvor ledningene går eller skal gå over tomten.
Tomteeier har plikt til å legge stikkledning for vann og kloakk i felles vei når kommunen
bestemmer dette.
Over tomten skal det kunne strekkes elektriske ledninger og anlegges kabelgrøfter og
stolper som er nødvendige for elektrisitetsforsyningen samt telefon og eventuelt felles
antenneforbindelse i området uten erstatning til tomteeieren. Erstatning for ulempe og
skade under anleggs- eller vedlikeholdsarbeider dekkes imidlertid av eierne av de kabler
som arbeidet vedrører.
Tomteeier er ansvarlig for å reparere/erstatte skader som måtte oppstå på asfalt, veier,
ledninger og fastrnerker som følge av anleggs- og byggearbeider på tomten.

1ngeniørvesenet bestemmer omfanget av reparasjonsarbeidene. Tomteeier har ikke krav på
erstatning i noen form for eventuell skade på busker, trær, fender, mur eller gjerde som
følge av snørydding på offentlig vei.
På tomter i veikryss/kurver må det ikke anlegges mur, hekk eller annen beplantning høyere
enn 0,5 m innenfor frisiktlinje vist på reguleringsplanen som etter kommunens skjønn

•
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vanskeliggjøre oversikten i krysset/kurven. Kommunen kan kreve fjernet eller beklippet
beplantning som etter dennes skjønn kan vanskeliggjøre oversikten.
Kommunen forbeholder seg rett til å gjøre forandringer i reguleringsplanen og/ eller
reguleringsbestemmelsene uten erstatning for utbyggerne eller tomteeierc. Heri inngår også
rett til annen utnyttelse av grunn som ikke er utskilt til tomter.
Tomteeier har gjerdeplikt rundt sin eiendom i den utstrekning dette måtte bli forlangt, dog
slik at felles gjerdelinje mellom tomter blir å dele likt mellom de tilstøtende tomter. Gjerde
mot vei og lekeplasser blir å bekoste av eieren av den tomt som støter til disse.
Frittliggende lekeplasser skal inngjerdes av utbyggerne.

8.2

Alle tomtekjøpere/leilighetskjøpere skal forelegges denne avtale. Utbyggerne har ansvaret
for at dette blir gjort. Utbyggerne er videre ansvarlig for at tomtekjøper gjør seg kjent med
kommunens overtakelseskart, herunder veisystem og ledninger som ikke overtas til
kommunalt vedlikehold.

8.3

Kommunen overtar ikke ansvar for forpliktelser utbyggerne har eller måtte få overfor
tredjemann. Kommunen kan forlange fremlagt erklæring fra tredjemann om at slike
forhold er oppgjort før overtakelse finner sted.

8.4

Eventuell tvist mellom utbyggerne og kommunen om forståelsen av denne avtale eller
forhold som kan utledes av denne, skal avgjøres med bindende virkning for begge parter av
en voldgiftsrett bestående av 3 medlemmer som alle oppnevnes av sorenskriveren ved
Kristiansand tingrett med mindre partene blir enige om noe annet. Formannen i
voldgiftsretten skal være jurist.

8.5

Nærværende avtale er ikke bindende for kommunen før den er godkjent av formannskapet i
Søgne.

8.6

Nærværende avtale skal ikke kunne overdras til andre uten samtykke fra Søgne kommune.

Søgne, den

2013.

Søgne, den

for Søgne kommune:

V/ /

Som utbygger:
for PK Entreprenør:

70,15
Åse Røsstad Severinsen
ordfører

Godkjent av Formannskapet den

/

2013 i sak

/13.

2013.
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