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UTBYGGINGSAVTALE FOR TEKNISK INFRASTRUKTUR

OREDALSTUNET

mellom

FREDRIKSTAD KOMMUNE TEKNISK DRIFT

og

OREDALSHAGEN AS
org nr 917 722 919

Inngås følgende avtale.

1. Generelt:
Forutsigbarhetsvedtak vedrørende utbyggingsavtaler, jfr kommunestyresak 80/06 og
detaljreguleringsplan Oredalsveien 84, 848 og 868 sist godkjent den 18.06.2020, utvalgssaks-
nr. 51 /20 er det formelle overordnede plangrunnlag.

2. Gater:
Kommunen overtar ikke vei-anlegg i dette prosjektet, men detaljløsninger for avkjørselen fra
Oredalsveien skal avklares med vei-avdelingen i forkant av utførelsen.

Frisiktsonene som er beskrevet i reguleringsplanen skal tilfredsstilles.

Det skal bygges et felles gatetun. Gatetunet skal dimensjoneres for belastningen fra
renovasjonsbilene.

3. Vann- og avløpsanlegg:
Grunnlag: Tekniske tegninger utarbeidet i henhold til VA- normen for Fredrikstad. Tegningene er
utarbeidet av Svendsen & Co AS.

Prosjektert anleggstrase skal oversendes ansvarlig for ledningskartverket, straks denne avtalen
er undertegnet.

Kommunen overtar hovedledninger på strekning V1 til kumgruppe 2 til drift og vedlikehold. Dette
innbefatter kum V1, AF1, V2, 02 og S2. Kommunen overtar ikke fordrøyningsmagasin og
ledningsanlegget frem til dette.

Sameiet har ansvaret for drift og vedlikehold av fordrøyningsmagasinet og felles ledningsanlegg.

AIie kummer må sjekkes slik at stender får plass på brannventilen.

Eventuelle gamle stikkledninger som ikke er i bruk skal plugges på anboringsklammer og
tilkoblingspunktet for selvfalsledninger terses på kommunal ledning.



121012

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

Kommunen får rett til å drifte og vedlikeholde VA-ledningene som blir liggende på privat grunn.
Det utarbeides en egen avtale på dette etter kommunal standard.

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

4. Kabeltraseer
Kabeltraseer tillates lagt i offentlig vei iht egen avtale mellom kommunen og de respektive
selskap som eier kablene. Avtalene skal være iht kommunale krav.

5. Lekeplasser, grøntarealer/friområder.
Det forutsettes at lekeplasser og friområder opparbeides i henhold til plan, og i henhold til
gjeldende forskrifter.

Se vedlagte utomhusplan.

Kommunen overtar ikke lekeplasser til drift og vedlikehold.

6. Avfall:
Avfallshåndtering skal skje i samarbeide med Teknisk drift virksomhet Renovasjon og i henhold
til veileder for renovasjonsteknisk planlegging. Det vises til vedlagte renovasjonstekniske plan.

Detaljløsninger avklares med renovasjonsavdelingen.

7. Garanti:
Utbygger stiller garanti i en 3 års garantiperiode etter overtakelse av de kommunaltekniske
anleggene og iht. norsk standard, Norsk Standard 8406 punkt 8. Garantien beløper seg til 3 %
av kontraktssummen for de kommunaltekniske anleggene for de første 3 år av
reklamasjonstiden.

For arbeider, som av tekniske grunner ikke kan ferdigstilles før overtakelse, kan det tillates at det
utferdiges en bankgaranti eller innbetales et depositum til Fredrikstad kommune som sikkerhet
for at arbeidene med den offentlige infrastrukturen blir fullført.

Kommunen kan ta en delovertagelse av de anlegg som er ferdigstilt.

Beløpet fastsettes av Fredrikstad kommune med grunnlag i gjenstående arbeid.

8. Overtagelse:
Ved en overtagelsesforretning overtar Fredrikstad kommune drift, vedlikehold og eieransvaret
for kommunaltekniske 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 til Fredrikstad kommune all grunn som kommunen
overtar til drift og vedlikehold. I dette prosjekt overtar kommunen ingen grunn, men det skal
lages en avtale for ledningsanlegget.
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Dokumentavgifter, tinglysingsgebyrer mv i denne forbindelse bæres av utbygger som en del av
utbyggingskostnadene.

AS BUil T dokumentasjon for gatelysanlegg og AS BUILT dokumentasjon iht VA- norm skal
utarbeides og overleveres Fredrikstad kommune senest 14 dager før overtagelsesforretningen.

9. Generelt:
Dersom det er mangler med tegningsgrunnlaget som avdekkes først under utførelse skal dette
korrigeres uten kostnad for Fredrikstad kommune.

Det forutsettes at utbygger holder byggemøter hver 14. dag i tilfredsstillende lokaler og at
representant fra Fredrikstad kommune blir innkalt.

Denne avtale er utferdiget i tre eksemplarer. To eksemplarer til kommunen og et eksemplar til utbygger.

Fredrikstad dato 6 / , - 2 ezz
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ommunaldirektør

Frear«stad dato 2/3 2< t
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