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1 INNLEDNING 

1.1 Avtaleparter 

Følgende avtale er inngått mellom:  

Navn:   Fredrikstad kommune, org. nr. 940 039 541, Nygaardsgata 16, 1606 Fredrikstad 
heretter betegnet «kommunen» 

 
Navn:   Byportalen AS, org.nr. 913 699 912, Regnbueveien 5, 1405 Langhus 

heretter betegnet «UB» 

1.2 Formål 

Utbyggingsavtalen har sin hjemmel i plan- og bygningsloven kapittel 17 samt FKs forutsigbarhetsvedtak om 
bruk av utbyggingsavtaler, vedtatt av bystyret 10.02.2022, samt vedtatt reguleringsplan for Ørebekk 
næringsområde (PlanID 01061089) vedtatt av bystyret 17.10.2019 («Reguleringsplanen).  

Området skal bygges ut i henhold til reguleringsplan Ørebekk næringsområde, vedtatt 17. oktober 2019.  

Formålet med avtalen er å regulere hvem som skal besørge og bekoste gjennomføring av nærmere angitte 
tiltak beskrevet i punkt 3.1, slik de fremgår av reguleringsplan og i samsvar med godkjente planer, jf. punkt. 
3.2 nedenfor.  

1.3 Geografisk område 

Avtalen omfatter området innenfor Reguleringsplanen, dog begrenset til tiltak som knytter seg til UBs 
utbyggingsprosjekt innenfor K2, beliggende på gnr. 44 bnr. 23 og som er vist i vedlagte kartskisse inntatt som 
Vedlegg 2. Eiendommen omtales i det videre som "Utbyggingseiendommen".  

1.4 Avtalens varighet 

Avtalen gjelder fra og med tidspunktet for politisk godkjenning av avtalen. Sak om godkjenning blir sendt til 
politisk behandling etter at avtalen underskrevet av UB har vært utlagt til offentlig ettersyn, jf. plan- og 
bygningsloven § 17-4 annet ledd.  

Avtalen gjelder frem til: 

a) tiltakene som avtalen omfatter er gjennomført og overtatt av kommunen, eller 

b) så lenge reguleringsplanen har rettsvirkninger, 

Utbyggingsavtalen bortfaller dersom vilkårene i pkt. a) eller b) ovenfor ikke har inntruffet innen 01.01.2030.   

Ved bortfall etter denne bestemmelsen har hver av partene rett til å kreve forhandling om ny 
utbyggingsavtale for den del av Eiendommen som det ikke er innvilget rammetillatelse for. En eventuell 
forhandling om ny utbyggingsavtale skal baseres på det til enhver tid gjeldende regelverket for 
utbyggingsavtaler.  
 



 

Allerede gjennomførte ytelser skal ikke tilbakeføres ved bortfall av Utbyggingsavtalen, men skal hensyntas 
ved en reforhandling etter femte ledd.  

2 REKKEFØLGEBESTEMMELSENE 

2.1 Rekkefølgebestemmelsene 

Rekkefølgebestemmelsen(e) i reguleringsplanen pkt. 8.2 og 8.3, som lyder som følger:   

8.2 Trafikkområder  
a) Nødvendig adkomst for gående og syklende og fullkanalisert kryss ved V1-V2 skal være etablert 

før ny bebyggelse innenfor K1-3 og BV tas i bruk. 
b) Byggeplaner for nye veganlegg som berører riks- eller fylkesveg skal godkjennes av Statens 

vegvesen. Ved større tiltak, som kryss og omlegging av riksveg, skal det inngås 
gjennomføringsavtale mellom utbygger og Statens vegvesen.  

 
8.3 Vegetasjonsskjerm VS1-4  

a) Vegetasjonsskjermene VS1-4 skal opparbeides samtidig med tilliggende bebyggelse og veger. VS1 
skal etableres selv om riksveg 110 ikke bygges om til firefeltsveg.  

b) Naturvernområdet N2 skal være etablert samtidig med bebyggelsen på tilstøtende arealer.  
c) For hver enkelt etappe skal tilhørende utomhusanlegg være opparbeidet før bebyggelsen tas i 

bruk eller førstkommende vår dersom bygningen ferdigstilles i vinterhalvåret.  
d) Flettverksgjerde med høyde minimum 120cm i grensen mellom næringsområdet (K2) og 

naturvernområdet (N1-2) skal være oppført før det gis brukstillatelse til ny bebyggelse på 
tomtene som grenser mot reservatet.  

e) Vegetasjonsskjerm VS1 tillates etablert innenfor byggeområdene (BV, K1, K2) der VS1 kommer i 
konflikt med eksisterende kjørevei/bebyggelse (før utvidelse til 4 felt). 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
3 UBS PLIKTER ETTER AVTALEN 

3.1 Avklaring av UBs ansvar for opparbeidelse av rekkefølgekrav 

Rekkefølgebestemmelsene i Reguleringsplanens punkt 8.3 (se punkt 2.1 over) omfattes ikke fullt ut av 
Realytelsene som skal opparbeides iht. avtalen her. Opparbeidelsen av vegetasjonsskjerm nevnt i 
rekkefølgebestemmelsen 8.3 bokstav a, kan utføres som avklart i tolkningsanmodning til kommunen og 
kommunens bekreftelse på epost av 23.06.2021 og som er inntatt som vedlegg til denne avtalen. Det 
innebærer blant annet at vegetasjonsskjerm VS1 opparbeides der dette berører Utbyggingseiendommen i 
vest. 

3.2 Opparbeidelse av Realytelsene 

UB skal for egen regning og risiko prosjektere og opparbeide rekkefølgebestemmelser som knytter seg til 
utbygging av UBs eiendom innenfor felt K2 slik den fremgår av Vedlegg 2 – Utbyggingseiendommen. 
Realytelser som skal opparbeides ("Realytelsene") er: 
 

1. Opparbeidelse av nødvendig adkomst for gående og syklende og fullkanalisert kryss ved V1-V2, med 
tilhørende fortausareal ("F"), samt gang- og sykkelveiareal ("o_GS"), som vist i plankart. 
Opparbeidelsen omfatter opparbeidelse av o_v1 og o_V2.  
 



 

2. I tillegg er partene enige om at felles VA-anlegg for feltene i planområdet skal opparbeides i samsvar 
med Vedlegg 4 og overtas av FK ved ferdigstillelse etter avtalen her. 

 

3.3 Byggeplan  

Realytelsene skal opparbeides i henhold til Byggeplan godkjent av FK, og opparbeidelsen  
av en Realytelse kan ikke starte før Byggeplanen for den enkelte Realytelse er godkjent. Godkjennelse skal gis 
innen rimelig tid og kan ikke nektes uten saklig grunn. Partene er omforente om at det er viktig med god og 
tett dialog i prosessen med godkjennelse av Byggeplanen.  
 
Kommunen har forut for inngåelse av denne avtalen, godkjent prosjekteringsgrunnlag for opparbeidelse av 
o_V1 og o_V2, samt prosjektering for opparbeidelse av felles vann- og avløpsanlegg for feltene i 
planområdet, begge utarbeidet av Svendsen & Co AS. Partene er enige om at disse Realytelsene opparbeides 
i henhold til denne dokumentasjonen, og er inntatt som vedlegg 3 og 4 til nærværende avtale. Vedlegg 3 og 
4 anses som godkjent Byggeplan for opparbeidelse av Realytelsene beskrevet i punkt 3.2 (1 og 2).Det tilføyes 
for ordens skyld at det skal benyttes freseasfalt på veiskulder og asfalt på veiatkomst som skal legges i to lag. 
I forbindelse med prosjektering av gatebelysning skal kriteriene i den til enhver tid gjeldende  
«Teknisk veilysnorm for FK», og Statens vegvesens håndbok V124 følges. 
 
Godkjennelse av Byggeplanen fritar ikke UB fra ansvar for å opparbeide Realytelsene i samsvar med 
gjeldende normaler og retningslinjer gitt i medhold av lov 21. juni 1963 nr. 23 om vegar § 13, på det 
tidspunktet rammetillatelse gis for den enkelte Realytelsen.  
 
 

3.4 Gjennomføring 

UB er ansvarlig for innhenting av nødvendige tillatelser for bygging av Realytelsene.   
 
UB plikter å koordinere prosjekteringsarbeidet og gjennomføringen med både offentlige og  
private kabel- og ledningseiere.  
  
Samtidig med søknad om igangsettingstillatelse for Realytelsene skal UB sende FK en  
fremdriftsplan for opparbeidelse av Realytelsene til orientering.  
  
FK har på forespørsel rett til å få tilgang til prosjektdokumenter som angir utførelse og  
fremdrift på Realytelsene.  
  
FK har rett til å få tilgang til anleggsområdet for Realytelsene for befaring og kontroll.  
Tilgang til anleggsområdet skal avtales med UBs entreprenør.   
  
Er UBs utførelse i strid med Utbyggingsavtalen, kan UB likevel ikke påberope seg at den er utført under FKs 
kontroll, med mindre FK skriftlig har godkjent avviket. Er UBs utførelse i byggetiden i strid med 
Utbyggingsavtalen, eller det oppstår feil eller skader som UB har risikoen for, skal UB varsle FK så snart UB 
blir klar over dette.  
 



 

Partene har en gjensidig plikt til å koordinere byggearbeider der disse faller innenfor samme tidsrom.  
  

3.5 Frist for ferdigstillelse og overtakelse  

Realytelsene skal være opparbeidet i henhold til Reguleringsplanen og Utbyggingsavtalen før UB søker om 
midlertidig brukstillatelse for Realytelsene. 
  

3.6 Eiendomsrett til veigrunn mv. 

Partene er enige om at UB som del av Realytelsene skal fradele og overskjøte eiendomsretten til veigrunnen 
som opparbeides i henhold til punkt 3.2 (1). Fradeling og overskjøting som nevnt her, er ikke en forutsetning 
for FKs plikt til overtakelse av Realytelsene og overtakelse kan ikke nektes som følge av manglende fradeling 
og overskjøting. UB skal sørge for overskjøting og fradeling av veigrunn etter FKs overtakelse av Realytelsene, 
og senest innen fem år etter overtakelsen. Fradeling og overskjøting skal skje slik at eiendommen er fri for 
pengeheftelser og heftelser av betydning for FKs forutsatte bruk iht. Reguleringsplanen. Utbygger skal stille 
en påkravsgaranti stort kr 500 000,- i samsvar med mal inntatt som vedlegg 7 som sikkerhet for oppfyllelse 
av dette punktet. Garanti skal fremlegges senest ved overtagelse av Realytelsene, og er en forutsetning for at 
overtagelse skal skje.  

3.7 Kommunal overtakelse av Realytelsene  

Realytelsene overtas av FK vederlagsfritt og fri for pengeheftelser og andre heftelser av betydning for 
fremtidig bruk av FK ved overtakelsesforretning, dog kan overføring av eiendomsretten til veigrunnen utstå i 
henhold til pkt. 3.6 ovenfor..  
 
Drift og vedlikehold besørges av UB inntil overtakelse har funnet sted. 
 

3.7.1  Forberedelse til overtakelsesforretning 

3.7.1.1 Testing og innregulering av tekniske anlegg  

UB skal varsle om kontroll, testing, innregulering eller lignende som skal foretas av tekniske anlegg og 
installasjoner i rimelig tid før aktiviteten. Av varselet skal det fremgå hvilke forutsetninger som må være 
oppfylt for at aktiviteten skal kunne gjennomføres.  
 
UB skal i samarbeid med FK og entreprenør(er) igangsette de tekniske anlegg og installasjoner og forestå 
kontroll, testing, innregulering eller lignende inntil disse fungerer tilfredsstillende. UB skal dokumentere 
gjennomføringen og resultatene av prøvene. Er ikke annet avtalt mellom UB og FK, skal FK motta ovennevnte 
dokumentasjon tre uker før påbegynnelsen av overtakelsesforretningen. 
 

3.7.1.2 Ferdigbefaring  

UB skal innkalle til og avholde ferdigbefaring av Realytelsene nevnt i punkt 3.2 før overtakelsesforretningen 
avholdes, hvor representanter fra FK og UBs entreprenør deltar. UB skal notere eventuelle mangler som 
avdekkes.  
 



 

3.7.1.3 Levering av FDV- dokumentasjon 

UB skal levere forvaltning-, drifts- og vedlikeholdsdokumentasjon (FDV- dokumentasjon) til FK. Er ikke annet 
avtalt skal dokumentasjonen overleveres både i elektronisk format og i papirformat, senest tre uker før 
overtakelsesforretningen.  
 
Dokumentasjonen skal inneholde:  
a) Alle kontroll-, prøve- og testrapporter som er utarbeidet,  
b) spesifikasjoner av ferdig opparbeidede Realytelser,  
c) tegninger av ferdig opparbeidede Realytelser, og  
d) bruker-, drifts- og systemdokumentasjon for tekniske anlegg.  
 
Er ikke annet avtalt, skal nødvendig opplæring være gjennomført før overtakelse.  
 

3.7.1.4 Innkalling til overtakelsesforretning  

UB skal innen rimelig tid før Realytelsene som fremgår av punkt 3.2 er ferdig skriftlig innkalle FK til 
overtakelsesforretning. En frist på to uker regnet fra mottak av innkallingen skal normalt anses som rimelig.   
 
Innkallingen skal opplyse om:  
a) Hvilke Realytelser overtakelsesforretningen gjelder, 
b) eventuelle gjenstående arbeider,  
c) om ferdigbefaring er gjennomført, eventuelt tidspunkt for ferdigbefaring, 
e) om eventuelle feil eller skader som varslet i henhold til punkt 7.3.3 sjette ledd er utbedret eller om 
utbedring er omfattet av gjenstående arbeider, jf. bokstav b). 
 

3.7.2 Overtakelsesforretningen  

3.7.2.1 Generelt  

UB og FK plikter å møte ved overtakelsesforretningen, forutsatt at vilkårene i pkt. 3.7.1.4 er oppfylt. 
 
Overtagelse skjer ved overtakelsesforretning for den enkelte Realytelse, med mindre det er avtalt samlet 
overtakelse av samtlige Realytelser.  
 
Ved overtakelsesforretningen skal UB fremlegge oversikt over de mangler selskapet noterte seg ved 
ferdigbefaringen med angivelse av hvilke som er utbedret.  
 
UB og FK skal ved overtakelsesforretningen i fellesskap gjennomføre en aktsom befaring av Realytelsen.  
  

3.7.2.2 Protokoll fra forretningen  

Det skal føres protokoll fra overtakelsesforretningen, som skal angi:  
a) Alle som er til stede,  
b) mangler som måtte påvises, og om partene er uenige om dette,  
c) frist for utbedring av påviste mangler og tidspunkt for eventuell etterbefaring,  



 

d) om Realytelsen overtas eller nektes overtatt, og 
e) FKs begrunnelse for å nekte overtakelse og UBs begrunnelse dersom selskapet ikke godtar dette.  
 
Protokollen undertegnes av de partene som har vært til stede. UB og FK skal ha hvert sitt eksemplar av den 
underskrevne protokoll.  
 

3.7.2.3 FKs rett til å nekte overtakelse  

Realytelsen skal være ferdigstilt i henhold til Utbyggingsavtalen for at overtakelse skal finne sted. Overtakelse 
skal likevel finne sted dersom det kun påvises mindre mangler, og manglene eller utbedringen av dem har 
liten praktisk betydning for den forutsatte bruken av Realytelsen.  
FK kan i tillegg nekte å overta Realytelsen hvis det foreligger mangler ved den dokumentasjon som det er 
avtalt at skal foreligge ved overtakelsen. FK kan også nekte å overta Realytelsen dersom det foreligger 
tinglyste heftelser av betydning for fremtidig bruk.  
 
FK kan likevel ikke nekte å overta Realytelsen hvis mangelen gjelder FDV-dokumentasjon som har liten 
betydning for forvaltning, drift og vedlikehold, og dokumentasjonen heller ikke er nødvendig for at FK skal 
kunne vurdere om Utbyggingsavtalens krav er oppfylt. 
 

3.8 UBs plikter etter FKs overtakelse av Realytelsene  

 
UB plikter å bekoste eventuelle skader på Realytelsene etter FKs overtakelse dersom skadene skyldes UBs 
anleggstrafikk. 
 

3.9 Reglene om offentlige anskaffelser 

I den utstrekning lov 17. juni 2016 nr. 73 om offentlige anskaffelser med forskrifter får anvendelse på 
opparbeidelsen av Realytelsene, skal UB anvende dette regelverket på samme måte som FK ville være 
forpliktet til.  

Dersom FK blir erstatningsansvarlig overfor tredjepart for brudd på anskaffelsesregelverket, skal UB holde FK 
skadesløs. Ved en eventuell rettslig tvist for domstolene eller klagesak for KOFA eller ESA har UB rett og plikt 
til å bistå FK. 
 
UB skal dekke FK sine sakskostnader ved eventuell rettslig tvist for domstolene. 
 

3.10 Sikkerhetsstillelse 

Sikkerheten skal stilles som en påkravsgaranti fra finansinstitusjon som driver virksomhet i Norge etter 
konsesjon fra norske myndigheter. 

UB skal stille sikkerhet for oppfyllelse av plikten til å opparbeide Realytelsene i henhold til Reguleringsplanen 
før igangsettingstillatelse gis. Garantien skal utgjøre 10 % av kontraktssummen inkl. mva og skal foreligge før 
det gis igangsettingstillatelse for veiarbeidet.  



 

Garantien nedtrappes til 3 % av kontraktssummen for tiltakene når FK har godkjent og overtatt tiltaket ved 
overtakelsesforretning. Garantien løper til tre år etter overtagelse.  

Ved mislighold kan FK kreve beløpet utbetalt innen 14 dager etter påkrav fra FK. Garantien skal være en ren 
påkravsgaranti («on demand»). Dette innebærer at garantisten ikke kan fremsette noen innsigelser knyttet 
til hovedforholdet - til spørsmålet om det foreligger mislighold – før beløpet utbetales. 

Garantien skal være utformet etter malen inntatt i vedlegg 7. 

 

3.11 Plikter overfor tredjemenn 

UB plikter å sørge for at nåværende og fremtidige leie- og festekontrakter ikke er til hinder for 
gjennomføringen av utbyggingsavtalen.  

 

4 REFUSJON 

I den utstrekning UB forskutterer utgifter for andre grunneiere, må UB selv forhandle og avtale innbetaling 
av grunneiertilskudd for disse. 
 
Dersom avtaler ikke kommer i stand og UB vil be kommunen foreta beregning og innkreving fra andre 
grunneiere vil dette være UBs ansvar, og skal skje i samsvar med bestemmelsene i plan- og bygningsloven 
kap. 18 om refusjon. 
 

5 MERVERDIAVGIFT 

I tillegg til Byportalen AS, skal følgende utbyggere etter avtale mellom disse, bekoste opparbeidelsen av 
Realytelsene: Ørebekk Senter AS (org.nr. 991 730 915), Helmin Eiendom AS (org.nr. 892 090 262) og Uno-X 
Norge AS (org.nr. 995 453 045).  
 
Fordeling av fradragsrett for inngående merverdiavgift for kostnadene ved opparbeidelsen av Realytelsene 
mellom utbyggerne, forutsettes gjennomført i henhold til metoden skissert i Rundskriv nr. 40 (1975), jf. 
MVA-håndboken 2021 side 987, og er basert på en separat fordelingsnøkkel i avtale mellom disse 
utbyggerne. Samtlige av utbyggerne skal benytte tiltaket i sin avgiftspliktige virksomhet og vil ved utbygging 
av infrastrukturen kunne kreve direkte fradrag for inngående merverdiavgift iht. deres pro rata andeler av 
samlet inngående merverdiavgift. Kommunens overtakelse av Realytelsene vil være en justeringshendelse 
iht. merverdiavgiftsforskriften § 9-3-1.  
 
For å sikre videreføring av tiltakets merverdiavgiftsmessige status, skal FK inngå justeringsavtaler med hver 
enkelt av grunneier / utbyggerne nevnt over, hvoretter potensielle justeringsforpliktelser overføres til 
Kommunen fullt ut. Mal for slik avtale ligger som vedlegg 6, og det forutsettes inngått èn justeringsavtale pr. 
utbygger som nevnt i dette punkt 5.  
 



 

6 ENDREDE FORUTSETNINGER 

Dersom eiendommen omreguleres på en måte som vesentlig avviker fra reguleringsplanen, eller det inntrer 
andre vesentlige endringer av forutsetningene for utbyggingsavtalen, gis hver av partene rett til å kreve 
reforhandling av utbyggingsavtalen.  

7 MISLIGHOLD 

Dersom en part misligholder sine plikter etter avtalen, kan den andre part kreve erstatning for direkte 
økonomisk tap som parten påføres som følge av misligholdet.  

Erstatning for indirekte tap kan ikke kreves.  

Den part som vil gjøre gjeldende misligholdsvirkninger må reklamere skriftlig innen rimelig tid etter at han 
oppdaget eller burde oppdaget misligholdet.  

8 TRANSPORT AV UTBYGGINGSAVTALEN  

Utbyggingsavtalen kan ikke overdras, direkte eller indirekte, uten skriftlig samtykke fra Kommunen. Slikt 
samtykke kan kun nektes dersom det foreligger saklig grunn.  

Som transport regnes blant annet en eller flere overdragelser av til sammen minst 50 % av aksjene i 
utbyggingsselskapet eller vedtektsendringer som medfører overføring av bestemmende innflytelse. Det 
samme gjelder endring av selskapsform. Som transport regnes også avhendelse av et mindre antall aksjer, 
som i seg selv utgjør bestemmende innflytelse (alminnelig flertall) i selskapet. Bestemmelsen i dette avsnittet 
gjelder ikke børsnoterte selskap.  

9 VEDTAK AV KOMPETENT MYNDIGHET 

Avtalen er ikke bindende for FK før den er behandlet og godkjent av Fredrikstad bystyre, eller annet 
organ/person som bystyret har delegert myndighet til.  

10 MEDDELELSER OG KORRESPONDANSE 

Alle meddelelser og påkrav i tilknytning til denne avtalen skal være skriftlig, til adresser som nedenfor.  

Byportalen AS, org.nr. 913 699 912v/ navn Tom Erik Holte 
Regnbueveien 5, 1405 Langhus e-post. tom-erik.holte@coop.no 
 

Meddelelser og påkrav som etter avtalen skal rettes til FK sendes til:  

FK v/ 
Adresse: Nygaardsgata 16 
Postnr. 1606 Fredrikstad 
e-post:  



 

 

11 VEDLEGG 

I tillegg til avtalens hoveddokument, består avtalen av følgende vedlegg:  

1. Reguleringsplankart og bestemmelser 
2. Kart som viser Utbyggingseiendommen beliggende på gnr. 44 bnr. 23 
3. Tekniske tegninger VA 
4. Tekniske tegninger vei 
5. Utkast justeringsavtale 
6. Anmodning og svar fra Fredrikstad kommune datert 23.06.2021 
7. Mal for påkravsgaranti 

 

12 PARTENES UNDERSKRIFTER 

 
Avtalen er utferdiget og signert i to likelydende eksemplarer; én til hver av Partene. 
 
  
 

 
For Fredrikstad kommune:  
 
 
 
________________________   
[Navn og tittel]   

 
For Utbygger: 
 
 
________________________   
Helge Christian Haugen (Styreleder) 
 
 
________________________   
Magne Søvde (styremedlem) 

 
________________________   ________________________ 
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