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UTVIKLINGSAVTALE 

Utviklingsavtale datert  .2Y„05)  2016 mellom Bykle kommune («kommunen») og 

((5stuiN  94 («N N>)) 

1. OM UTVIKLINGSAVTALEN 

1.1. UTVIKLINGSAVTALENS BAKGRUNN 

NN planlegger å fortett allerede eksisterende hytte- og leilighetsområder eller etablere nye hytter-

og leilighetsområder i Bykle kommune. 

NN ser det som viktig at dagens infrastruktur utvikles videre og at det etableres ny infrastruktur i 

form av vinter og sommerløyper, over- og underganger, parkeringsplasser, rasteplasser og andre 

trafikale tiltak mm. 

NN ønsker derfor å bidra økonomisk til denne utviklingen. 

NN ønsker med dette å ta et samfunnsansvar, og er klar over at dette er en frivillig avtale som blir 

inngått. 

1.2 KOMMUNENS MYNDIGHET 

Utviklingsavtalen legger ikke føringer, begrensninger, forpliktelser eller på annen måte binder 

kommunen til å utøve sin myndighet på en bestemt måte. Kommunen vil og skal stå helt fritt med 

hensyn til sin planmyndighet. 

Ansvaret for offentlig og privatrettslige tillatelser for etablering av infrastruktur (jfr. Pkt. 1.1) hviler i 

sin helhet på kommunen. 

1.3 FORUTSETNINGER 

De rettigheter og plikter som følger av denne utviklingsavtalen er betinget av at NN får tillatelse til 

bygging av hytter/leiligheter og at NN beslutter å igangsette bygging av hytter/leiligheter. 

2. FOND TIL FINANISERING AV FREMTIDIG ETABLERING AV FELLES INFRASTRUKTUR 

NN skal bidra med NOK 50.000 pr enhet som selskapet/utbygger avhender. 

Bidragene skal avsettes til et kommunalt fond for finansiering av fremtidig etablering av felles 

infrastruktur. (jfr. Pkt. 1.1) 

Kommunen har ansvar for forvaltning av fondet. 

Det avtalte beløpet er kroneverdi per 1. september 2016, og beløpet skal indeksreguleres hvert 

femte år i samsvar med ordinær konsumprisindeks. Første gang 1. september 2021. 

Bidraget skal brukes til utvikling av felles infrastruktur (jfr. Pkt.1.1). 
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Innbetaling til fondet skjer senest 14 dager etter at tomten og/eller enheten er skjøtet over til kjøper. 

Etter innbetaling til fondet er det kommunen som bestemmer hvordan fondets midler skal 

disponeres, men kommunen kan likevel ikke bestemme at fondets midler skal disponeres til andre 

formål enn det som er avtalt. 

3. OVERDRAGELSE 

NN kan overdra sine rettigheter og forpliktelser i henhold til denne utviklingsavtalen til et 

utbyggingsselskap som måtte opprettes for å forestå utbyggingen, eller annet selskap/utbygger. 

NN og dets rettsetterfølgere kan ikke overdra hele eller deler av prosjektet til et annet selskap/ 

utbygger uten at ny eier trer inn i denne utviklingsavtalen. 

4. VARIGHET, FORLENGELSE OG BORTFALL 

Denne utviklingsavtalen gjelder så lenge NN og dets rettsetterfølger har utbyggingsrettigheter i Bykle 

kommune. 

Kompensasjon eller ytelser etter denne utviklingsavtale som ikke allerede er, eller skulle vært, utført 

og/eller utbetalt bortfaller fra det tidspunkt NN og dets rettsetterfølger ikke lenger har 

utbyggingsrettigheter i kommunen. 

5. TVISTER 

Tvister i tilknytning til denne utviklingsavtalen skal søkes løst mellom Partene ved forhandlinger. 

Dersom forhandlinger ikke fører frem kan tvisten anlegges for de ordinære domstoler ved 

Kommunens verneting. 
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