
 

Florelandet Nord – Offentlig veiutløsning vest 
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1 BAKGRUNN – GEOGRAFISK AVGRENSING 
 
Bakgrunnen for denne Utbyggingsavtalen (heretter benevnt som «Utbyggingsavtalen») er 
vedtakelse av områdereguleringsplan for Florelandet Nord i Flora kommune med kart og 
bestemmelser (vedlegg 1), vedtatt av bystyret i Flora kommune den 28. januar 2014 (saks nr. 
003/14) (vedlegg 2), Prosjektplan Florelandet Nord – offentlig veiutløsning vest (vedlegg 3).  
 
Området som omfattes av denne Utbyggingsavtalen berører gbnr. 26/33, 26/561, 26/591, 
26/601, 26/603 og 27/58 i Flora kommune (heretter benevnt som «Eiendommene»). 
Kartskisse følger avtalen som vedlegg nr. 4.  
 

2 BESKRIVELSE AV TILTAKENE 
 
Utbygger skal utvikle Eiendommene til næringsformål. Utvikling av Eiendommene skal gjøres i 
henhold til Kommunens til enhver tid gjeldende reguleringsplan med bestemmelser og 
retningslinjer og godkjent byggesak mv. 
 
3 INFRASTRUKTUR 
 
Utbygger skal i forbindelse med utviklingen av Eiendommene også sørge for offentlig 
infrastruktur; herunder vei med gang- og sykkelvei, bro og teknisk anlegg (gatelys, ledninger 
for strøm, vann og avløp mv) (i fellesskap benevnt som «Infrastrukturen»).  
 
Det anlegges Infrastruktur som markert på kart og omtalt som delprosjekt 1 til 5 i prosjektplan 
og kartskisse (vedlegg 3). Infrastrukturen skal også tilrettelegge for eventuell videre utbygging 
fra eventuelle fremtidige tiltakshavere som ønsker å koble seg til Infrastrukturen for 
videreutvikling. Utbygger vil inngå særskilt avtale med eventuell tiltakshaver iht. avtalens punkt 
5.2.  
 
Det er Utbygger som skal være byggherre for Infrastrukturen. Utbygging skjer iht. omforente 
tekniske krav angitt og/eller vurdert av Kommunen. Infrastrukturen skal bygges i henhold til 
Kommunens til enhver tid gjeldende reguleringsplan med bestemmelser og retningslinjer, 
godkjent byggesak og godkjente planer mv. Nærmere beskrivelse av de krav som stilles til 
infrastrukturen fremgår av Føresegner og retningslinjer for områderegulering Florelandet Nord 
(vedlegg 5). 
 
 

4 FORMÅLET MED UTBYGGINGSAVTALEN 
 
Områdereguleringsplanen for Florelandet Nord er en plan for langsiktig utvikling av 
Kommunen og Florø by. Det er i planen lagt føringer for å få på plass vei og annen 
infrastruktur ved utbygging av næringsareal som også går mot Rota, vest for næringsarealet, 
for å satse på videre by- og senterutvikling. Dette er en del av Kommunens helhetlige 
planlegging. Infrastrukturen skal samtidig med utviklingen av Eiendommene til næringsformål 
ivareta dette. 
 
Utbyggingsavtalen skal sikre realisering av utvikling av Eiendommene til næringsformål og der 
tilliggende Infrastruktur, og regulere Partenes rettigheter og forpliktelser i den forbindelse.    



 

 
 
5 ØKONMISKE FORHOLD 
 

5.1      Utbygger skal bekoste infrastrukturen 
 
Det er Utbygger som skal forestå og bekoste opparbeidelse av Infrastrukturen. 
 
På vegne av kommunen vil Utbygger søke om tildeling av INU midler til utbyggingsprosjektet. 
Infrastrukturen skal, i den grad utbyggingsprosjektet tildeles INU midler, bekostes gjennom 
utbetalte INU midler kanalisert gjennom Kommunen iht. særskilt avtale (vedlegg 6).   
 

5.2      Refusjon av kostnader fra fremtidige tiltakshavere  
 
Eventuelle fremtidige tiltakshavere vil kunne ha en fordel av det arbeid Utbygger har forestått 
og bekostet på Eiendommene. Iht. plan- og bygningslovens § 18-6 kan Utbygger eventuelt 
kreve fremtidig tiltakshaver for bidrag som svarer til denne fordelen, begrenset oppad til 
verdistigningen tilført tiltakshavers eiendom.  
 
Iht. plan- og bygningslovens § 18-6 må det avklares forut for opparbeidelsen av 
Infrastrukturen om det foreligger tiltakshavere som ønsker å koble seg til Infrastrukturen på et 
senere tidspunkt.  
 
Utbygger vil inngå særskilt avtale med eventuelle tiltakshavere om refusjon/bidrag. Utbygger 
må selv sørge for at eventuelle avtaler blir etablert og at disse etableres før tiltaket 
påbegynnes. Dersom dette ikke er mulig må Utbygger på eget tiltak og ansvar innrette seg i 
henhold til fremgangsmåten i plan- og bygningslovens § 18-8 tredje ledd. 
 

5.3      Særlig om MVA 
 
Utvikling av Eiendommene innbefatter opparbeidelse av Infrastruktur. Infrastrukturen oppfyller 
kriteriene for å være kapitalvare i merverdiavgiftsloven § 9-1 sin forstand. Infrastrukturen 
benevnes i denne forbindelse som «Kapitalvaren». 
 
Formålet med her nevnte regulering er å overføre rett og/eller plikt til å justere inngående 
merverdiavgift på varer og tjenester som er brukt for å opparbeide Kapitalvaren fra Utbygger til 
Kommunen iht. bestemmelsene i merverdiavgiftsloven kapittel 9 og lov om kompensasjon for 
merverdiavgift for kommuner, fylkeskommuner mv. (kompensasjonsloven).  
 
I den grad Utbygger ikke har fradragsrett for inngående merverdiavgift ved anskaffelse og 
påkostning av Kapitalvaren, skal justeringsrett overdras til Kommunen. Kommunen er 
kompensasjonsberettiget for merverdiavgift som ikke er fradragsberettiget etter 
merverdiavgiftsloven, jf. kompensasjonsloven §§ 3 og 4 sammenholdt.  
 
Ved overtakelsen av eiendomsretten til Infrastrukturen overtar Kommunen også Utbyggers 
justeringsrettigheter tilknyttet merverdiavgiften på Utbyggers kostnader til anleggelse av 
Infrastrukturen og som Utbygger ikke har ført til fradrag (heretter «Justeringsrettighetene»).   
 
Kommunen overtar ved erklæring i henhold til merverdiavgiftsreglene retten til å 
justere/fradragsføre/kreve kompensert den MVA som knytter seg til Infrastrukturen.  
 



 

Det vises til merverdiavgiftsloven § 9-3 annet ledd annet punktum, jf. merverdiavgiftsforskriften 
§ 9-3-1 annet ledd og § 9-3-4, jf. kompensasjonsforskriften § 6 tredje ledd fjerde punktum 
vedr. dette.  
   
Kommunen er ved utløpet av hvert kalenderår i perioden etter at Infrastrukturen er overskjøtet 
til Kommunen berettiget til å fradragsføre/realisere 1/10 av Justeringsrettighetene gjennom å 
medta 1/10 av justeringsrettighetene i kompensasjonsoppgave for 6. avgifts termin, jf. 
merverdiavgiftsloven § 9-3 annet ledd annet punktum, jf. merverdiavgiftsforskriften § 9-3-1 
annet ledd og § 9-3-4, jf. kompensasjonsforskriften § 6 tredje ledd fjerde punktum.  
 
Det beløp som Kommunen faktisk får kompensert hvert år i henhold til denne 
Utbyggingsavtalen med vedlegg og nødvendig dokumentasjon (heretter benevnt som 
«Justeringsbeløp»), skal Kommunen utbetale til Utbygger. 
 
Dersom, uavhengig av årsak, Justeringsbeløp ikke utbetales fra avgiftsmyndighetene til 
Kommune, har ikke Utbygger krav på utbetaling fra Kommunen. Utbetaling av kompensert 
merverdiavgift fra Utbygger til Kommunen etter denne Utbyggingsavtalen vil ikke kunne 
overstige Utbyggers faktiske anskaffelse knyttet til Kapitalvaren. 
 
Siste frist for justering for Kommunen på 6. avgifts termin er en måned og ti dager etter utløpet 
av desember (10. februar i påfølgende år). 
 
Kommunen beregner et gebyr for det administrative arbeidet som denne Utbyggingsavtalen 
medfører med NOK [beløp] per år. Administrasjonsgebyret forfaller til betaling ved mottatt 
justeringsbeløp fra avgiftsmyndighetene og motregnes i Kommunene sin utbetaling til 
utbygger. 
 
For at Kommunen skal være forpliktet til å utbetale det årlige Justeringsbeløp til Utbygger, skal 
Utbygger årlig sende Kommunen skriftlig anmodning om utbetaling av Justeringsbeløp, og 
hvor det gis følgende opplysninger: 
 

 Årets justeringsbeløp, med fratrekk av avtalt administrasjonsvederlag  

 Kontonummer for innbetaling 

 Forventet utbetalingsdato fra Kommunen til Utbygger 
 
Utbyggers anmodning skal oversendes Kommunen innen utløpet av januar i påfølgende år. 
Anmodningen skal ha henvisning til denne Utbyggingsavtalen. 
 
Utbygger plikter uten ugrunnet opphold etter at Kommunen har overtatt eiendomsretten til 
Infrastrukturen å fremlegge dokumentasjon i henhold til forskriften til kompensasjonsloven § 6 
tredje ledd fjerde punktum som beskrevet i merverdiavgiftsforskriften § 9-3-3, jf. § 9-3-5, slik at 
Utbygger utferdiger en skriftlig underskrevet erklæring samt en oppstilling som inneholder de 
opplysninger som fremkommer av bestemmelsene i merverdiavgiftsforskriften § 9-3-3.  
 
Etter overføring av Justeringsrettighetene, skal Kommunen fremover på konto eller ved annen 
oppstilling føre oversikt over Kapitalvaren og de justeringer av inngående merverdiavgift som 
Kommunen har rett til å gjøre, jf. forskrift til kompensasjonsloven § 6, jf. 
merverdiavgiftsforskriften § 9-3-3 (4), jf. § 9-3-4. 
 



 

Dokumentasjon som nevnt i her nevnte punkt eller som kan ha betydning for justering av 
inngående merverdiavgift på Kapitalvaren omhandlet i denne avtalen skal oppbevares i 10 år 
etter siste år i justeringsperioden. 
 
I den grad Utbygger har fradragsrett for inngående merverdiavgift, overføres 
justeringsforpliktelsen til Kommunen for å unngå justering/tilbakeføring av merverdiavgift hos 
Utbygger. 
 

5.4  Arealer 
 
Utbygger overdrar vederlagsfritt til Kommunen Infrastrukturen med nødvendige tilknyttet areal. 

 
5.4.1.1   Overtakelse til drift og vedlikehold – ferdig Infrastruktur 

 
Kommunen overtar Infrastrukturen til drift og vedlikehold fra det tidspunkt infrastrukturen i sin 
helhet er ferdig og godkjent.  
 
Frem til overtakelse har Utbygger ansvar for å utføre vedlikehold. 
 
Før drifts- og vedlikeholdsansvaret for Infrastrukturen overføres til Kommunen 
skal Partene foreta en felles befaring av Infrastrukturen. Det skal utferdiges 
overtakelsesprotokoll etter befaring. 
 
       5.4.1.1.2 Overskjøting til eie – ferdig Infrastruktur  
 
Når Infrastrukturen, som angitt/illustrert i vedlegg 3, er ferdig opparbeidet (fullført) overskjøtes 
Infrastrukturen til Kommune.  
 
Infrastrukturen overtas ikke til kommunalt eie, drift og vedlikehold før kommunen er 
hjemmelshaver til den offentlige grunn. 
 
Det forutsettes at Partene foretar en felles befaring av Infrastrukturen før Infrastrukturen 
overskjøtes til Kommunen 
 

5.4.2.     Overtakelse til eie, drift og vedlikehold – delvis ferdig infrastruktur 
 

Etter særskilt avtale kan deler av Infrastrukturen (delvis ferdigstillelse av vei mv) overføres til 
Kommunen for eie, drifts- og vedlikehold før Infrastrukturen er ferdig i sin helhet iht. pkt 
5.4.1.1.  
 
Ved delvis overtakelse overtar Kommunen ansvar for drift- og vedlikehold av den del av 
Infrastrukturen avtalen omhandler så snart denne tas i bruk av trafikk for offentlig formål, og 
kun for den del som tas i bruk. Delvis ferdig infrastruktur som overtas iht. dette punkt skal 
overføres til kommunen som hjemmelshaver dersom kommunen finner det formålstjenlig.  
Infrastrukturen overtas ikke til kommunalt eie, drift og vedlikehold før kommunen er 
hjemmelshaver til den offentlige grunn. Kostnader til oppmåling og overskjøting ved overføring 
av delvis ferdig Infrastruktur dekkes av Utbygger. 
 
Før drifts- og vedlikeholdsansvaret for Infrastrukturen iht. dette punkt overføres til Kommunen 
skal Partene foreta en felles befaring av Infrastrukturen. Det skal utferdiges 
overtakelsesprotokoll etter befaring. 
 



 

Delvis ferdig Infrastruktur som er overtatt av Kommunen for eie, drift og vedlikehold iht. dette 
punkt blir offentlig vei. Avtale om justeringsrett mv iht. avtalens pkt. 5.3 kommer følgelig til 
anvendelse for denne Infrastruktur. Utbygger må fremlegge dokumentasjon mv for gjeldende 
del av Infrastruktur slik at justeringsbeløp mv kan beregnes og kreves. 
 

6 OPPFØLGING AV UTBYGGINGSAVTALEN 
 
Partene har hver for seg ansvar for å følge opp Utbyggingsavtalen, og skal lojalt følge opp 
intensjonene i Utbyggingsavtalen og varsle den annen part om alle forhold en forstår eller bør 
forstå vil være av betydning for gjennomføringen av Utbyggingsavtalen. 
 
Utbygger har risikoen for eventuelle avgiftskrav som avgiftsmyndighetene måtte fremme mot 
Kommunen og som knytter seg til Justeringsrettighetene som Kommunen overtar fra Utbygger 
i medhold av Utbyggingsavtalen. I dette ligger at i den utstrekning Kommunen må 
tilbakebetale merverdiavgift, eventuelt med tillegg av renter og tilleggsavgift, plikter Utbygger å 
kompensere Kommunen et tilsvarende beløp. Utbyggers ansvar omfatter eventuelle feil og 
mangler ved opplysninger i denne Utbyggingsavtalen, eller dokumentasjon mv. 
 
Kommunen kan ikke holdes ansvarlig for tap som tredjepart lider som følge av mislighold fra 
Utbygger ved gjennomføring av Utbyggingsavtalen. Dersom Kommunen blir pålagt ansvar for 
skade eller ulempe som følge av den virksomhet som Utbygger utøver, skal Kommunen varsle 
Utbygger. Utbygger plikter å refundere Kommunen det den eventuelt måtte ha betalt i 
erstatning.  
 

7 OVERDRAGELSE AV RETTIGHETER OG PLIKTER ETTER 
UTBYGGINGSAVTALEN 

 
Utbygger kan ved samtykke fra Kommunen overdra sine rettigheter og plikter etter 
Utbyggingsavtalen, under forutsetning av at den/de overtakende som overtar aksepterer 
Utbyggingsavtalen som grunnlag for gjenstående utvikling av Eiendommen. 
 

8 FREMDRIFT 
 
Utbygger utarbeider fremdriftsplan for utviklingen av Eiendommen og der tilliggende 
Infrastruktur.  
 

9 GJENNOMFØRING 
 

9.1  Forholdet til entreprenør mv. 
  
Utbygger skal være byggherre ved utvikling av Eiendommen til industriformål og der 
tilliggende Infrastruktur, det vil si at Utbygger skal være avtalepart i avtalene med 

entreprenører og andre leverandører som leverer varer og tjenester i anledning utviklingen. 
Utbygger står fritt til å velge entreprenører og andre leverandører som avtalepart ved levering 
av varer og tjenester i forbindelse med utviklingen. 
 

9.2  Utbyggers plikter etter Utbyggingsavtalen 
 



 

Utbygger er ansvarlig for nødvendig planlegging, prosjektering og byggeledelse for 
utbyggingen. Arbeidene skal utføres for Utbyggers egen regning og risiko.  
 
Utbygger er ansvarlig for at Eiendommen utvikles i samsvar med den til enhver tid gjeldende 
reguleringsplan, reguleringsbestemmelser, godkjente planer mv. Utbygger skal påse at evt. 
rekkefølgekrav som stilles for området oppfylles.  
 
Utbygger er også ansvarlig for at regelverket om offentlige anskaffelser ivaretas. 
 
Utleier skal også rette seg etter norsk lov, herunder blant annet lønns- og arbeidsvilkår, 
skatteregler, forsikringsforpliktelser, helse, miljø og sikkerhetsbestemmelser og andre 
tilsvarende regler som følger av norsk lov og forskrift, gjeldende for tidspunktet for 
Utbyggingsavtalen. Det presiseres at oppramsingen her ikke er uttømmende.  
 

10 TINGLYSING 
 

Denne Utbyggingsavtalen kan tinglyses på Eiendommen og Partene plikter å medvirke til 
tinglysing. Kostnader i forbindelse med evt. tinglysing skal dekkes av den part som iverksetter 
tinglysing. Utbyggingsavtalen skal slettes fra Eiendommen når Utbyggingsavtalen er oppfylt 
eller bortfalt.  
 

11 TVIST 
 

Tvister mellom Partene om hvordan denne Utbyggingsavtalen er å forstå og/eller forhold 
mellom Partene i tilknytning til utbygging av det regulerte området, skal først forsøkes løst 
minnelig.  
 
Dersom Partene ikke blir enige om hvordan tvisten kan løses, skal saken løses ved ordinær 
domstolsbehandling. Eiendommens verneting er Fjordane tingrett. 
 

12 GODKJENNELSE 
 
Denne Utbyggingsavtalen er inngått med politisk godkjennelse i bystyret i Flora kommune, 
saksnr. [*], og godkjennelse av styret i Fjord Base AS 
 

13 IVERKSETTING, VARIGHET OG BORTFALL MV. 
 
Denne Utbyggingsavtalen gjelder fra det tidspunkt begge Parter har underskrevet 
Utbyggingsavtalen og den er godkjent i henhold til pkt. 12.over. 
 
Utbyggingsavtalen varer til samtlige forpliktelser etter Utbyggingsavtalen er fullført. 
 
Utbyggingsavtalen her er inngått under alminnelig norsk kontraktsrett herunder slik at 
mislighold mv. kan medføre beføyelser i proporsjon til misligholdets art, herunder erstatning 
for direkte tap.  
 



 

14 AVTALEDOKUMENT 
 
Utbyggingsavtalen er skrevet i to eksemplarer, der Partene beholder hvert sitt. 
 
 
 

___________, den __________ 
 
 
 
 

____________________________ ___________________________________ 
Ordfører Bengt Solheim-Olsen Per Arvid Nødset        Oddgeir Ragnar Igland 

Flora Kommune  Fjord Base AS 
 

 

 

 

 

 

Vedlegg: 
1 Områdereguleringsplan for Florelandet Nord Kommunestyrets vedtak  
2 Vedtatt av bystyret i Flora kommune den 28. januar 2014 (saks nr. 003/14) 
3 Prosjektplan Florelandet Nord – offentlig veiutløsning vest 
4 Kart over Infrastrukturen 
5 Føresegner og retningslinjer for områdereguleringsplan Florelandet Nord 
6 Avtale om søknad/håndtering av INU midler 
7  

 

 


