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1.

Generelt:
80/06.
kommunestyresak
utbyggingsavtaler
vedrørende
Forutsigbarhetsvedtak
nr 43/15, arkivsak
Bystyresak
sist godkjent den 18.06.2015,
Haugstenåsen
Reguleringsplan
plangrunnlag.
er det formelle overordnede
2013/8972,
som vei, vann og avløp til Utbygningsområde
Denne avtalen gjelder for hovedinfrastruktur

Haugstenåsen.

2.

Gater:
, utarbeidet av ing. firmaet
Grunnlag: Tekniske tegninger av 29.08.16, (se vedlagt tegningsliste.)
Alle
for statens vegvesen.
i veinormaler
med utgangspunkt
Svendsen & Co AS, utarbeidet
Regulert offentlig vei
skal opparbeides.
offentlige veier i reguleringsplanen/bebyggelsesplanen
med veibelysning.
skal opparbeides

Veilysplan og skiltplan skal inngå i de tekniske tegningene. Type armatur og kabelkvalitet skal
etableres
Dette skal være på plass og godkjent, før kabelanlegg
fremgå av veilysplanen.
at alle lampepunkter,
Det forutsettes
gatelysnorm.
skal bygges iht kommunens
Lysanlegget
og skap for gatelys innmåles i Euref 89.
kabeltraseer

l
l

' \

Det forutsettes at veiene er asfaltert samt at lysanlegg og skilt er montert før
overtagelsesforretning.

J

Eventuelt

3.

Vann-

kan det stilles garanti

i henhold

til pkt 7.

og avløpsanlegg:

Grunnlag: Tekniske tegninger av 29.08.16, (se vedlagt tegningsliste.) utarbeidet av ing. firmaet
Svendsen & Co AS, utarbeidet i henhold til VA- normen for Fredrikstad.
anleggstrasé
Prosjektert
er undertegnet.

skal oversendes

ansvarlig

for ledningskartverket,

straks

fortløpende
at alle ledninger innmåles i Euref 89 koordinatsystem
Det forutsettes
for Vann— og
med representanter
utførelse, og i nært samarbeid
anleggenes
som har ansvaret for ledningskartverket.
Avløpsavdelingen

denne

avtalen

under

er foretatt og godkjent kan Fredrikstad
trykk- og tetthetsprøving
Etter at vannprøver,tv—kontroll,
ved en
til drift og vedlikehold
ta over ledningsanlegget
etter søknad fra tiltakshaver,
kommune,

"overtagelsesforretning".

til,/,%

4.

Fjernvarme og kabeltraséer
Ikke aktuelt i denne avtalen

5.

Lekeplasser,
Det overtas

i

6.
f:
(

"

grøntarealer/friområder.
ingen lekeplasser

til kommunal

drift i denne

avtalen.

Avfall:
og i henhold
Renovasjon
med Teknisk drift virksomhet
skal sk'e i samarbeide
Avfallshåndtering
nedenfor.
til retningslinjene
før det søkes
godkjennes
av delfelt. skal renovasjonsløsning
Ved detaljplanlegging
.
igangsettingstiliatelse
areal til fellesdunker.
5.1 Tilstrekkelig
Det må også beregnes plass til dobbelt sett med dunker dvs. dunk til restavfall og dunk til

papir.
snuplass for renovasjonsbil.
5.2 Tilstrekkelig
tilknyttet områder/
eller gjennomkjøring
Det må være snuplass/ vendehammer
Størrelse på snuplass fremgår av vedlegg.
områder som skal renoveres.
5.3 Krav til kjørbar vei.

planlagte

All renovering må foregå på kjørbar vei, etter TDR\s spesifikasjoner.
maks 8% i henteområdet.
Stigningsforhold
for lastebiler.
Styrke på vegen etter vegtrafikknormer
i vedlegg.
Kurvatur - spesifikasjoner

5.4 Skjenning av avfallsbeholdere
Utbyggere

av nye områder

kan velge å skjerme/

bygge

inn renovasjonsbeholderne.

Skjermingen må ikke være til hinder for renovatøren i tømmingen av beholderne. Det må
være tilstrekkelig

7.
d

plass til å manøvrere

dunkene

og det skal ikke være terskler.

Garanti:
iht norsk standard, NS.
Utbygger stiller garanti for anleggsarbeidene
før fradeling
For arbeider som av tekniske grunner ikke kan ferdigstilles

av tomter

og

eller innbetales
starter kan det tillates at det utferdiges en bankgaranti
tomteopparbeidelsene
med den offentlige
kommune som sikkerhet for at arbeidene
til Fredrikstad
depositum
infrastrukturen

et

blir fullført.

Beløpet fastsettes av Fredrikstad kommune før tomtearbeidene
gjenstående arbeider.

startes, med grunnlag i

2

8.

Overtagelse:
Ved en overtagelsesforretning

for kommunaltekniske

overtar

Fredrikstad

kommune

drift, vedlikehold

og eieransvaret

anlegg. Det er utbygger som innkaller til overtagelsesforretning.

Fredrikstad
kommune vil ikke overta infrastruktur
til drift og vedlikehold
dersom senere
opparbeidelse
av tomtene kan forventes å skade infrastrukturen
uten særskilt garanti som nevnt
i pkt 7.
Det forutsettes
at utbygger overskjøter
overtar til drift og vedlikehold

Dokumentavgifter,

tinglysingsgebyrer

utbyggingskostnadene.
AS BUILT dokumentasjon
utarbeides
og oveneveres

fi

9.

til Fredrikstad

kommune

all grunn

som kommunen

mv i denne forbindelse bæres av utbygger som en del av

for gatelysanlegg
og AS BUILT dokumentasjon
iht VA— norm skal
Fredrikstad
kommune senest 14 dager før overtagelsesforretningen.

Generelt:
Det forutsettes at utbygger holder byggemøter hver 14. dag i tilfredsstillende
representant

fra Fredrikstad

Denne

avtale

mm

KOMMUNE

lokaler og at

blir innkalt.

er utferdiget i tre eksemplarer
og et til arkiv i Fredrikstad
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FREDRIKSTAD

kommune
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kommune.
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