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Rådmannens forslag til vedtak:
Justert forslag av 20.03.2017 til utbyggingsavtale mellom Kjellandsheia AS (org.nr.
998 014 778) / Repstad Eiendom AS (org.nr. 984 046 278) og Søgne kommune
(org.nr. 964 967 091) vedrørende boligfeltet «Nordalsheia», godkjennes.
Bakgrunn for saken:
Detaljreguleringen for Nordalsheia ble vedtatt av kommunestyret 17.12.2015. Det er nå
utarbeidet et forslag til utbyggingsavtale for «Nordalsheia» , se vedlegg, som må godkjennes
av formannskapet.
Saksutredning:
Vedlagte forslag til avtale er utarbeidet i samråd med ingeniørvesenet. Avtalene er lagt opp
etter samme mønster som tidligere utbyggingsavtaler. Utbygger har ansvaret for å få godkjent
alle tekniske planer og for at området bygges ut i henhold til vedtatt reguleringsplan og –
bestemmelser. Det skal stilles bankgaranti overfor kommunen for riktig oppfyllelse av
utbyggers forpliktelser. De tekniske hovedanleggene skal senere overdras vederlagsfritt til
kommunalt eie og drift.
Avtaleforslaget har ligget ut til offentlig ettersyn fram til 05.05.17. Det er ikke innkommet
merknader til avtalen.
Rådmannens merknader:
Rådmannen viser til saksframstillingen foran og vil anbefale formannskapet å vedta forslag til
utbyggingsavtale med Kjellandsheia AS / Repstad Anlegg AS. Utbygger har for sin del
undertegnet avtalen.
Vedlegg
1 Utbyggingsavtale vedrørende "Nordalsheia" i Søgne

Saksnr
Snr: 2016/1538—

Arkivnr
30 Lnr: 13973/2017

Ark: L81

/JAS

Justert

20.03.2017

UTBYGGINGSAVTALE
mellom

SØGNE

KOMMUNE

(org.nr. 964 967 091) senere

kalt kommunen

09
AS I Repstad

Kjellandsheia
(org.nr.

Eiendom

AS

998 014 778) / org.nr. 984 046 278
senere

kalt utbygger

1. PARTER

Mellom ovenfor nevnte
opparbeidelse/overtakelse
kvartalslekeplasser.

2. GEOGRAFISK

utbygger og kommunen
er det inngått følgende
avtale
av vei og VA-anlegg
samt grønnstrukturanlegg,

om utbygging/
nærmiljøog

AVGRENSNING

2.1. Avtalen omfatter areal knyttet til Detaljregulering for Nordalsheia (ID 201414, i kraft 17.12.15)
og Områderegulering for Kjellandsheia syd (ID 201219, i kraft 17.12.15), jfr vedlagte kart.

3. GRUNNERVERV

3.1. Utbygger er selv ansvarlig for å erverve nødvendig grunn og rettigheter
både innenfor og
utenfor utbyggingsområdet
så langt dette er nødvendig for å gjennomføre
utbyggingen
og gjøre
tomtene byggeklare.
3.2. Utbygger bekrefter ved underskrift av denne avtalen
og rettigheter for det arealet som skal bygges ut.

4. PLANLEGGING

4.1. Utbygger

at utbygger

disponerer

nødvendig

grunn

OG OPPARBEIDELSE

er ansvarlig

for nødvendig

planlegging,

prosjektering

og byggeledelse.

4.2. Utbygger er ansvarlig for at arealene planlegges
og opparbeides
i samsvar
med den til
enhver tid gjeldende
reguleringsplan,
reguleringsbestemmelser
med tilhørende
rekkefølgekrav
(som bl.a. er utbedring av Leireveien,
etablering av kryss E—39, grønnstruktur
Kjellandsvannet)
Uffortjønn og arealer langs sjøen, nærmiljøtiltak
og kvartalslekeplasser
og etablering av fortau),
kommunale
normer, godkjente tekniske planer og utomhusplan,
herunder sikringsplaner.
Slike
planer skal forelegges fagetatene og være godkjent før det gis rammetillatelser.

4.3. Fremføring

av strøm (fordelingsnett

med jordkabler.
plan.

Utbygger

er ansvarlig

4.4. Utfylling ut over formåls-grense
kommunen.
byggerester,

for å kontakte

mot grønnstruktur

telefon og kabelanlegg

alle kabeletater

og Kjellandsheia

og samordne

skal utføres

dem i en felles

er ikke tillatt uten etter særskilt avtale med

Utbygger er ansvarlig for opprydding i grønnstrukturen
stein etc. ikke er til fare eller sjenanse for boområdet.

Avtale mellom Søgne kommune

syn i Søgne

og veibelysning),

AS vedr. tekniske

under anleggsperioden

anlegg m.m. i Nordalsheia

slik at
'

og Kjellandsheia
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5. FRAMDRIFT
5.1. Utbygger

OG UTBYGGINGSTAKT

skal utarbeide

6. ØKONOMISKE

6.1. Utbygger

framdriftsplan.

BETINGELSER

har det økonomiske

6.2. Utbygger

ansvaret

er selv ansvarlig

utbyggere for opparbeidelse
kommunen som kommune,
som kommunen eier.

for gjennomføringen

for å kreve inn eventuell

av avtalen.

refusjon

fra andre grunneiere

eller

av tekniske anlegg. Utbygger skal ikke fremme refusjonskrav
overfor
men skal ha anledning til å fremme refusjonskrav
knyttet til de arealer

6.3. Som sikkerhet for riktig oppfyllelse av denne avtale skal Utbygger stille bankgaranti

overfor

Kommunen.

Garanti skal være stilt før Utbygger gis igangsettingstillatelse

i hvert enkelt Delfelt.

Garantibeløpet
skal tilsvare 50 % av kostnadene
med å ferdigstille
de Tekniske
innenfor hvert enkelt Delfelt, eller den del av et Delfelt det søkes igangsettingstillatelse
anleggene vederlagsfritt
kan overtas av kommunen til fremtidig drift og vedlikehold.

anleggene
for, slik at

Når de Tekniske anleggene innenfor det Delfelt garantien omfatter er 75% ferdig, er Kommunen
forpliktet til å nedkvittere garantien til 25% av opprinnelig kostnad med å ferdigstille de Tekniske
anleggene

for Delfeltet.

Etter overtakelse
reklamasjonstiden

Ved overtakelse

av Tekniske anlegg
stille bankgaranti

av de Tekniske

anleggene

nedkvitteres

garantien

i et delfelt løper en 3 års reklamasjonsfrist.
med 3% av opprinnelig
kostnad
med

til 3%.

Utbygger skal i
å ferdigstille
de

Tekniske anleggene for Delfeltet.

7. OVERTAKELSE

AV GRUNN OG ANLEGG

7.1. Ved søknad om igangsettingstillatelse
av utbyggingen
fradeling av de arealene som kommunen skal overta.

skal

utbygger

samtidig

søke

om

7.2. Kommunen
skal overta
eiendomsretten
til de offentlig
regulerte
anlegg
og grønnstrukturområder
som omfattes av denne avtale.
Arealet skal overtas vederlagsfritt
og frie for
heftelser/servitutter
av enhver art. Kommunen
utarbeider foreløpig og endelig overtakelseskart

som viser hvilke arealer og anlegg som kommunen

skal eie og hvilke anlegg kommunen

skal

vedlikeholde.
Arealet skal overtas med påstående
anlegg og innretninger.
De arealer som
kommunen
skal eie i henhold til overtakelseskartet,
skal være sammenføyd
til ett bruksnummer
før overtakelsen.
Eventuell
deling og/eller sammenføying
av arealer samt overskjøting
skal
bekostes
av utbygger.
Det tas forbehold
om at overtakelseskartet
kan endres tilsvarende
eventuelle endringer i reguleringsplan
og i planer for tekniske anlegg og utomhusplan.
7.3. Dersom kommunen overtar tekniske anlegg som går over eiendom som ikke skal overtas av
kommunen,
skal utbygger sikre kommunen
nødvendige
rettigheter
til ettersyn og vedlikehold.
Utbygger er ansvarlig for at erklæringen
blir tinglyst som heftelse på vedkommende
eiendom, og

at dette blir forelagt kommunen, alt uten omkostninger for kommunen.
Utbygger

skal besørge

arealene

etter punkt 7.1 overskjøtet

til kommunen

før kommunen

overtar

tekniske anlegg etter punkt 7.7. Tilsvarende gjelder mht. tinglysing av erklæringer etter punkt 7.2.
7.4. De anlegg som kommunen

skal overta eiendomsrett

være anlagt iht. til bestemmelser

til og forestå

fremtidig

vedlikehold

i denne avtale. I tillegg må Søgne kommunes

av må

til en hver tid

gjeldende normer for VA, vei, avfall og utomhusanlegg
følges.
Det gjøres spesielt oppmerksom
på at alle vannledninger
skal trykkprøves
og desinfiseres.
Alle spillvannsledninger
inkludert

W
Avtale

mellom

syd i Søgne

Søgne

kommune

og Kjellandsheia

AS vedr.

tekniske

anlegg

m.m.

i Nordalsheia

og Kjellandsheia
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kummer

skal

tetthets-

eller

trykkprøves.

Alle

Spillvanns-

og overvannsledninger

skal

rør-

inspiseres.
7.5. Utbygger skal besørge innmåling
av vann og avløpsledninger,
kabler,
gang- og sykkelveier og konstruksjoner

og dokumentasjon
i henhold til kommunaltekniske
normer
lysmaster,
kabelskap/trafo,
sikringsgjerder,
veier, fortau,
i forbindelse med veier m.m.

7.6. Når de anlegg kommunen
skal bli eier av og foreta framtidig
vedlikehold
av er ferdig
opparbeidet
og nødvendig
dokumentasjon/innmålingsdata
er levert og godkjent, skal utbygger
innkalle til ferdigbefaring.
Utbygger er forpliktet til umiddelbart
etter befaringen å foreta utbedring

av eventuelle feil og mangler Dersom utbygger ikke umiddelbart etter ferdigbefaringen
plikter som nevnt, kan kommunen besørge arbeidene utført for utbyggers regning.

utfører de

7.7. Når eventuelle feil eller mangler er utbedret, og anleggene med tilhørende dokumentasjon
er
godkjent
av kommunen,
samt utbyggers
plikter etter pkt. 9.3 er oppfylt, overtar kommunen
eiendomsretten
til anleggene.
Det skal utarbeides
en overtakelsesprotokoll
som begge parter
undertegner.
Veier i delfelter i området kan del-overtas
med ett lag asfalt mot at utbygger stiller

tilfredsstillende
Vedlikehold
kommunen

garanti for at avtalefestet (slutt)asfaltering

av de anlegg som kommunen
har overtatt anleggene.

7.8. Utbygger er ansvarlig
av Forskrift om sikkerhet

vil bli foretatt.

skal overta må besørges

og bekostes

av utbygger

inntil

for vedlikehold
og sikkerhetskontroll
av lekeplassutstyr
som omfattes
for lekeplassutstyr
av 19.07.96,
inntil anleggene
er overtatt av en

velforening som utbygger skal etablere.
7.9. Kommunen

skal godkjenne

skjøtene

for de eiendommene

kommunen

skal overta.

8. ANDRE BESTEMMELSER
8.1. Utbygger forplikter seg til å tinglyse følgende bestemmelser
på samtlige tomter:
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
er det ønskelig å bevare
det naturlige terreng mest mulig. Det skal vises varsomhet med fjerning av trær o.l. 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
regulerings—bestemmelser.

Tomteeier plikter å gjøre seg kjent med, og følge disse. Tomteeier er forpliktet til å holde så vel
bygning som ubebygd grunn og innhegning i ordentlig stand.
Utbygger/kommunen
forbeholder
seg rett til, uten godtgjørelse
til tomteeier,
å ha liggende
veiskråninger
inn på tomten samt foreta rensk av ustabile veiskjæringer
i nødvendig utstrekning

selv om dette medfører at en kommer inn på tomten. Videre forbeholder
føre

overvann

fra veier,

plasser

overvann fra ovenforliggende
som kommunen

Tomteeier

og friareal

ut på tomten.

Hver tomt

kommunen seg rett til å
plikter

område og lede dette frem til nedenforliggende

å ta imot

naturlig

område på en måte

kan godkjenne.

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.
Over tomten skal det kunne strekkes elektriske ledninger
er nødvendige
for elektrisitetsforsyningen
samt telefon

Avtale mellom
syd i Søgne

Søgne kommune

og Kjellandsheia

og anlegges
og eventuelt

AS vedr. tekniske

kabelgrøfter og stolper som
felles antenneforbindelse
ix

anlegg m.m. i Nordalsheia

og Kjellandsheia
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området uten erstatning
til tomteeieren.
Erstatning for ulempe og skade under anleggsvedlikeholdsarbeider
dekkes imidlertid av eierne av de kabler som arbeidet vedrører.
Tomteeier

er ansvarlig

og fastmerker
omfanget
eventuell

for å reparere/erstatte

skader

som måtte oppstå

som følge av anleggs- og byggearbeider

på tomten.

eller

på asfalt, veier, ledninger

lngeniørvesenet

bestemmer

av reparasjonsarbeidene.
Tomteeier
har ikke krav på erstatning
i noen form for
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
0,5 m innenfor
frisiktlinje
vist på reguleringsplanen
som etter kommunens

vanskeliggjøre
beplantning

oversikten

i krysset/kurven.

som etter dennes

Kommunen

skjønn kan vanskeliggjøre

kan

kreve

fjernet

høyere enn
skjønn
vil

eller

beklippet

oversikten.

Kommunen
forbeholder
seg
rett til å gjøre
forandringer
i reguleringsplanen
og/eller
reguleringsbestemmelsene
uten erstatning for utbygger eller tomteeiere.
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 utbygger etter anvisning fra kommunen.
Samtlige tomteeiere i boligområdet
som omfattes av denne utbyggingsavtale
velforening
som utbygger
etablerer,
herunder
betale
den kontingent

Velforeningen

skal

være

tilsluttet

Norges

Velforbund

eller

plikter å delta i den
som blir bestemt.

tilsvarende

landsdekkende

sammenslutning.

8.2. Alle tomtekjøpere

skal forelegges bestemmelsene

i kap. 8. Utbygger har ansvaret for at dette

blir gjort.
Utbygger er videre ansvarlig for at tomtekjøpere
gjør seg kjent med kommunens
herunder veisystem og ledninger som ikke overtas til kommunalt vedlikehold.

overtakelseskart,

9. S/ERSKIL TE BESTEMMELSER
9.1. Utbygger skal gjøre alle kjøperel-festere
kjent med denne avtalen og bilag til denne (herunder
overtakelseskart)
samt reguleringsplan
med bestemmelser.
9.2. Utbygger kan ikke overføre
kommunens samtykke.

sine rettigheter

og plikter helt eller delvis til andre utbyggere

uten

9.3. Kommunen overtar ikke ansvaret for forpliktelser utbyggeren har eller måtte få overfor
tredjemann.
Kommune kan forlange fremlagt erklæring fra tredjemann om at slike forhold er
oppgjort før overtakelse finner sted.
9.4. Tvist som måtte oppstå

mellom

utbygger

og kommunen

om forståelsen

av denne avtale eller

om forhold som kan utledes av denne, skal avgjøres med bindende virkning for begge parter av
en

voldgiftsrett

bestående

av

3

medlemmer

som

alle

oppnevnes

Kristiansand Tingrett med mindre partene blir enige om noe annet.

av

sorenskriveren

Voldgiftsrettens

ved

formann skal

være jurist.

9.5. Mislighold
9.5.1. Reklamasjon

Den part som vil gjøre gjeldende
etter at han oppdager

misligholdsvirkninger,

eller burde ha oppdaget

må reklamere

9.5.2. Erstatning
Dersom en part misligholder

sine forpliktelser

for det direkte økonomiske

tap som påføres som følge av misligholdet.

begrense

eventuelle

tap. Erstatning

Avtale mellom Søgne kommune
syd i Søgne

etter avtalen,

for indirekte

og Kjellandsheia

skriftlig innen rimelig tid

mislighetsholdet.

kan den andre parten kreve erstatning

Partene har plikt til å

tap kan ikke kreves.

AS vedr. tekniske

anlegg m.m. i Nordalsheia

\

og Kjellandshei
Side 4
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9.5.3. Forsinket betaling
Ved for sen innbetaling etter denne

avtale betales

rente i henhold

til lov av 17. desember

1976 nr.

100.
9.6. Vedtak av kompetent myndighet:
Denne avtalen er ikke bindende for Søgne
formannskap.

kommune

før den er behandlet

og godkjent

av Søgne

9.7. Denne avtale kan tinglyses som heftelse på de eiendommer

som inngår i utbyggingsområdet.

Eventuell
tinglysing

av kommunen.

tinglysning
på kommunal
dekker omkostningene.

eiendom

skal godkjennes

Den som

krever

10. Bilag
Bilag: Kartutsnitt
11. Underskrifter

Søgne,den /

2017

For Søgne kommune

Søgne,denQi/3

:

Som utb

er:

Kjelland

a AS:

2017

I“:
Avtale mellom Søgne kommune
syd i Søgne

og Kjellandsheia

AS vedr. tekniske

anlegg m.m. i Nordalsheia

og Kjellandsheia
Side 5
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