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Lokalstyret

Fra:
Administrasjonen

Notat om finansieringsløsninger for infrastruktur

Bakgrunn
KRD konkluderte i brev datert 30/9-13 med at to fakturerte tilknytningsgebyrer for vei ikke var beregnet 
i samsvar med selvkostprinsippet og at gebyrene derfor var ugyldig. Konklusjonen kom som følge av 
en klage fra et firma over mottatt krav på tilknytningsgebyr vei. LL ba i den forbindelse Advokatfirmaet 
Haavind AS foreta en vurdering av hvordan tilknytningsgebyrene for bl.a. vei vann og avløp burde 
utformes. 

Dette resulterte i at det i juni 2014 ble lagt frem en sak for Lokalstyret om endring av gebyrregulativet. 
Regulativet ble endret slik at utbygger selv utfører bygging av vei, vann og avløp i medhold av Plan-
og bygningsloven (PBL) §18-1. 

Longyearbyen lokalstyre har i dag ikke hjemmel til å benytte reglene om refusjon eller reglene om 
utbyggingsavtaler. I saksfremlegg (juni 2014) ble Administrasjonssjefen, på bakgrunn av anbefaling fra 
Advokatfirmaet Haavind AS, bedt om å starte arbeidet med å se på muligheten for å endre 
byggeforskriften for Longyearbyen (BFL), i den hensikt å etablere reglene om refusjon. 

Da LL i dag ikke har noen kompetanse innenfor dette fagområdet ble juridisk konsulent Egil Stabel 
Rasmussen kontaktet for å gjennomgå regelverket (PBL) innenfor området refusjon, utbyggingsavtaler 
og nye endringer i plan- og bygningsloven.

Notatet i dag er å anse som en oppsummering av hvor saken står i dag, og synliggjøre de veivalg som 
en kommer til å måtte ta.

Kort om refusjon 
Reglene om refusjon innebærer at en utbygger som får utlegg til felles løsninger for vei, vann og avløp
kan kreve refusjon fra øvrige aktører som skal benytte infrastrukturen for sine byggeklare tomter. Det 
vil si at de får oppfylt de minimumskrav (opparbeidelse av infrastruktur) som gjelder etter plan- og 
bygningsloven. 

I tilfeller hvor grunneiere/tomtefestere innenfor et planområde ikke blir enige om en kostnadsfordeling 
for felles infrastruktur, kan reglene om refusjon være et hjelpemiddel for å tvinge frem en fordeling.

Utbygger/tiltakshaver utarbeider et forslag til kostnadsfordeling/refusjonsavtale. Kommunen 
gjennomgår og kontrollberegner refusjonsmaterialet. Kommunen fatter vedtak i to omganger, foreløpig 
fastsetting og endelig fastsetting. Refusjonsvedtakene kan påklages etter forvaltningsloven (til 
Sysselmannen), og kan prøves rettslig. 
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Rett til å kreve refusjon av avgifter til vei, vann og avløp følger direkte av loven, og er en umiddelbar 
rett utbygger har til å få dekket sine kostnader. Dersom en utbygger starter arbeidet før kommunen 
har fattet vedtak om foreløpig fastsetting, bortfaller retten til å kreve refusjon.  

Lovens bestemmelser (PBL § 18-3) angir hva som er refusjonsberettigede tiltaket, dvs. hvilke anlegg 
som er refusjonspliktige. Dette er tiltak som følger av PBL § 18-2, dvs opparbeidelse av vei, og anlegg 
for transport av vann og avløp (ikke for eksempel renseanlegg). I tillegg omfattes bortledning av 
overvann.

Reglene om refusjon er omfattende og er angitt i plan- og bygningslovens kapittel 18 §§ 18-3 – 18-10. 
LL står fritt i forhold til å endre BFL ved å gi bestemmelser i PBL anvendelse innenfor Longyearbyen 
planområde. 

Kort om utbyggingsavtaler 

Rekkefølgebestemmelser
I henhold til Svalbardmiljøloven (sml) kan arealplanen ha planbestemmelser som angir at visse tiltak 
må være gjennomført før byggetillatelser kan gis på en utbyggingstomt; rekkefølgebestemmelser. 
Rekkefølgebestemmelsene skal sikre at en utbygging blir helhetlig for området, og at utbyggere er 
med å finansiere opparbeidelse av de kvaliteter som er ønsket (veistandard, gangveier, lekeplasser). 
Arealplanen kan ikke si noe om hvem som skal stå for gjennomføringen, eller hva kostnadsfordelingen 
skal være. For å fastsette dette brukes utbyggingsavtaler.

Utbyggingsavtaler
Plan- og bygningslovens § 17-1 definerer utbyggingsavtale slik: 

«Med utbyggingsavtale menes en avtale mellom kommunen og grunneier eller utbygger om utbygging 
av et område, som har sitt grunnlag i kommunens planmyndighet etter denne lov, og som gjelder 
gjennomføring av kommunal arealplan.»

Kommunen kan ikke inngå utbyggingsavtaler før arealplan for det aktuelle området er vedtatt. 

Ved utbygging kan kommunen inngå utbyggingsavtaler med utbyggere, som sikrer den utformingen 
som er regulert og forholdsmessig bidrag til teknisk infrastruktur. En utbyggingsavtale er basert på 
frivillighet og behandles privatrettslig. 

En utbyggingsavtale må forankres i lokalstyrevedtak som klargjør når utbyggingsavtale er en 
forutsetning for utbygging, og hvilke typer tiltak det kan være aktuelt å forhandle om i avtalen. Oppstart 
av forhandlinger om utbyggingsavtaler skal kunngjøres, og forslag til avtale skal legges ut til offentlig 
ettersyn i 30 dager. Inngått avtale skal kunngjøres. 

I motsetning til refusjon kan utbyggingsavtaler dannes mellom utbygger og berørte parter/kommune. 
En utbyggingsavtale er basert på frivillighet og behandles privatrettslig.

I enkelte tilfeller vil ikke en utbyggingsavtale gi full finansiering og opparbeidelse av gitte tiltak, men 
avtalen kan sikre at utbygger betaler en andel av utgiftene (for eksempel del av en rundkjøring). Dette 
kan dermed innebære at kommuner må dispensere fra en rekkefølgebestemmelse i påvente av bidrag 
fra flere utbyggere eller budsjetteringer hos myndigheten, som sikrer nok økonomi til gjennomføring. 
Innenfor Longyearbyen planområde er det Sysselmannen som etter sml § 58 skal behandle 
dispensasjonssaker. 

Metoder som benyttes på fastlands-Norge
Det finnes 3-4 modeller for kostnadsfordeling. 

1) Refusjon – detaljert regelverk
2)

a) Utbyggingsavtaler – regulert avtale mellom offentlig og privat aktører (i hovedsak privatrettslig) 
b) Rekkefølgebestemmelser (SML § 49 åpner for det, slik at dette kan implementeres i 

Longyearbyen planområde i dag)



Side 3 av 5

3) Avgift/ gebyrer. 

Mulige løsninger for Longyearbyen lokalstyre

A) Revidere gebyrregulativet og bruke utbyggingsavtaler, som supplement.
B) Kombinasjon av dagens ordning med supplering av tilpasset regelverk om refusjon og bruk av 

utbyggingsavtaler.

Oppsummering

Metode Fordeler Ulemper

Revidert gebyrregulativ (A)
LL står for utbygging av all 
infrastruktur.

LL utarbeider oversikt over
budsjetterte kostnader før 
tilknytning

Kostnader faktureres før 
utbygging finner sted

Avregning på grunnlag av 
faktiske kostnader finner sted 
etter at tiltaket er ferdigstilt.

Vedtatt teknisk norm ligger i 
bunn.

Legge inn 
rekkefølgebestemmelser.

Lokalstyret står ansvarlig for 
utbygging av all teknisk 
infrastruktur, 

- og i de områder som de 
ønsker å prioritere en vekst / 
utvikling.

Longyearbyen lokalstyre må 
forskuttere utbyggingen og 
kreve tilbakebetaling av 
utbyggere. 
Dette kan resultere i at 
utbyggere ikke betaler sin andel 
i etterkant

Samtidig kan det være 
utfordrende å legge til grunn en
eller flere hensiktsmessige 
fordelingsnøkkel/nøkler mellom 
flere utbyggere i samme 
område.

Longyearbyen lokalstyre 
risikerer å ikke få dekket inn alle 
utgiftene, dersom enkelte 
tomter ikke bygges ut.

Ordningen krever kompetanse 
og ressurser i LL for 
gjennomføring og oppfølgning.

LL har drifts- og 
vedlikeholdsansvaret.

Utbyggingsavtaler (A+B)
Lokalstyret inngår avtaler med 
utbyggere som sikrer at de 
betaler eller bidrar til 
infrastruktur før utbygging finner 
sted.

Rekkefølgebestemmelser i plan 
vil være et virkemiddel for å 
inngå en utbyggingsavtale(r).

Avtalen er tilnærmet 
privatrettslig, men hvor 

Utbygger er med på å forhandle 
om en kostnadsfordeling, og må 
være med på å bidra 
forholdsmessig (kun unntaksvis 
inntil 100 %) til nødvendig 
teknisk infrastruktur. 

Longyearbyen lokalstyre unngår 
å «legge ut» for tiltak som 
utbyggere har plikt på seg å 
finansiere. 

Lokalstyret får mulighet til å 

Baserer seg på frivillighet, og 
dersom utbyggere ikke ønsker 
eller er enig i 
kostnadsfordelingen, vil ikke 
ønsket utvikling komme på 
plass. 

Krever kompetanse og 
ressurser i LL som tar ansvar 
for forhandlinger, politisk 
behandling etc. 

LL må også bidra med å dekke 
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Lokalstyret er en part. Ved 
uenighet kan utbygger ikke 
påklage avtalen, men den må 
avgjøres rettslig.

Det er et krav til rimelighet og 
forholdsmessighet mellom 
utbyggingens art og omfang og 
kostnader/belastninger for 
partene.

kreve bidrag til infrastruktur 
utover det pbl §§ 18-1 og 18-2 
gjør i dag (vei, vann og avløp), 
eks. offentlige møteplasser, 
friområder etc. 

noe/ta ansvar for noe – eks. 
legge til rette for 
lekeplass/adkomst vei

Dispensasjon (fra 
rekkefølgebestemmelser i plan) 
kan være aktuelt i tilfeller hvor 
avtalene ikke sikrer full 
finansiering, men kun et bidrag 
til fremtidig gjennomføring. 
Dispensasjonsmyndigheten 
ligger hos Sysselmannen, og 
Lokalstyret har dermed ikke full 
kontroll på gjennomføringen.

Sikrer ikke full inndekning.

LL overtar anlegget og har 
drifts- og vedlikeholdsansvaret.

Gebyr-regulativ 2015 (B)
Utbygger har ansvaret for å 
utbygging av vei, vann og 
avløp.

LL har ikke det økonomiske 
ansvaret.

Utbyggingen gjøres i henhold til 
vedtatt teknisk norm (vedtatt 
juni 2015)

Hele/deler av 
refusjonsregelverket må 
implementeres i byggforskriften.

(se punkter for refusjon under)

LL overtar drifts- og 
vedlikeholdsansvaret av 
anlegget.

Refusjon (B)
Hjemlet i plan- og 
bygningsloven kapittel 17, som 
ikke er inntatt i dagens 
byggforskrift for Lyb. 

Utbygger kan kreve refusjon av 
andre grunneiere/tomtefestere 
som vil ha utbytte av 
investeringene.

Utbygger utarbeider forslag til 
kostnader og fordeling, og LL 
skal godkjenne etter at de 
berørte parter har fått uttalt seg.

Etter tiltaket er fullført, sendes 
endelig oppsett på kostnader 
fra utbygger på høring. LL 
fastsetter i vedtak endelig 
fordeling av kostnader etter at 
høringsfristen er gått ut. 

Alternativt:
Bruke deler av 
refusjonsbegrepet, det vil si et 

Stimulerer til aktivitet når 
utbygger vet at han har en 
mulighet til å få refundert en 
stor del av sine kostnader.

LL slipper å forskuttere 
utgifter/forestå utbyggingen

Refusjonsregelverket er et 
meget komplisert regelverk, og 
er på fastlandet også avhengig 
av andre lover for å supplere i 
gitte tilfeller. Enkelte av disse 
lovene er ikke gjeldende på 
Svalbard.

Rett til å kreve refusjon er 
betinget av at det foreligger en 
verdiøkning i tiltaket. Kan være 
vanskelig å fastsette 
verdiøkningen, men vil som 
hovedregel kunne sies å være 
det det koster å gjennomføre 
tiltaket.

Refusjon begrenser seg til tiltak 
i § 18-1 og 18-2 i pbl (vei, vann, 
avløp, avkjørsel, felles 
gårdsplass).

LL plikter å overta anlegget 
vederlagsfritt, og dermed også 
overta drift- og 
vedlikeholdsansvaret.
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forenklet refusjonssystem. En 
kan da ekskludere det som gjør 
systemet krevende, men 
beholde for eksempel 
fordelingsnøkkel.

Refusjonsavtaler berører flere 
avdelinger i administrasjonen, 
hvor alt fra plan, drift, juridisk og 
økonomi må bidra i prosessen.

Refusjonsreglene er innfløkte, 
og inneholder f.eks. rekkefølger 
og frister som må overholdes 
for at kravene ikke skal gå tapt.
Dette generer et behov for høy 
kompetanse innenfor et særskilt 
fagområde. 
Sett i forhold til hvor ofte denne 
løsningen er aktuell, kan utgjøre 
en fare for at kostnaden med å 
ha denne kompetansen 
tilgjengelig i lokalstyre blir større 
enn nytten og behovet. 

Sikrer ikke full inndekning for 
utbygger.


