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Forskrift

2010-03-26 nr. 488

Forskrift til:

Plan- og bygningsloven

Innhold

Forskrift om byggesak (Byggesaksforskriften)

Første del. Generelle
bestemmelser
Kapittel 1.
Generelle bestemmelser

Femte del.

Diverse bestemmelser

Kapittel 17. Refusjon

§ 17-1. Planer på kart og dokumentasjon

Andre del. Søknadsplikt,
innhold i og behandling av
søknader
Kapittel 2. Tiltak som krever
søknad og tillatelse
Kapittel 3. Tiltak som krever
søknad og tillatelse og som
kan forestås av tiltakshaver

Tiltakshaver skal sørge for at det utarbeides en oversikt over hver enkelt
refusjonspliktig eiendom med angivelse av refusjonspliktig areal og antatt
tillatt utnytting, og oppgi hvordan grunnlaget for beregningen har
fremkommet. Det skal oppgis hvorfor de enkelte eiendommer anses å være
refusjonspliktige.

Kapittel 4.
Tiltak som er unntatt fra
byggesaksbehandling

Det refusjonsberettigede tiltaket skal inntegnes på kart i målestokk 1:1000.
Kommunen kan kreve annen målestokk.

Kapittel 6. Kommunens
saksbehandling

Plan over refusjonsenheten skal vise hele det refusjonsberettigete tiltaket.

Kapittel 5. Søknad og
dokumentasjon

Kapittel 7. Tidsfrister for
saksbehandling
Kapittel 8. Ferdigstillelse

§ 17-2. Kostnadsoverslag over refusjonsenheten
Tiltakshaver skal utarbeide et kostnadsoverslag for hver refusjonsenhet. Det
skal utarbeides separate kostnadsoverslag for vei-, vannforsynings- og
avløpsanlegg. Betjener refusjonsberettiget vei-, vannforsynings- og
avløpsanlegg de samme eiendommene, kan det utarbeides et samlet
kostnadsoverslag.

Tredje del. Godkjenning og
ansvar
Kapittel 9.
Godkjenning av foretak
Kapittel 10. Krav til
foretakenes system

Det skal fremgå av dokumentasjonen at overvannsledning som i hovedsak
betjener veianlegget, er kalkulert sammen med veianlegget. Der
overvannsledning dels betjener byggeområdet og dels veianlegget, skal
dokumentasjonen vise en skjønnsmessig fordeling på veianlegg og
avløpsanlegg.

Kapittel 11. Krav til utdanning
og praksis

Bygges et vei-, vannforsynings- og avløpsanlegg med større dimensjoner
enn fastsatt i Plan- og bygningsloven § 18-1, skal dokumentasjonen vise et
forholdsmessig redusert kostnadsoverslag.

Fjerde del. Kontroll, tilsyn
og overtredelsesgebyr

Kostnadsoverslaget skal oppdeles i følgende tilfeller:
a) Deles refusjonsenheten etter Plan- og bygningsloven § 18-4 første ledd
andre punktum, skal tiltakshaver utarbeide eget overslag for hver
refusjonsenhet
b) Overstiger en eller flere strekninger maksimumsbredde eller maksimal
dimensjon fastsatt i Plan- og bygningsloven § 18-1, skal tiltakshaver
utarbeide eget overslag for disse.

Kapittel 12. Ansvar
Kapittel 13. Sentral
godkjenning for ansvarsrett

Kapittel 14.
Kontroll av tiltak
Kapittel 15.
Kommunens tilsyn
Kapittel 16.
Overtredelsesgebyr
Femte del. Diverse
bestemmelser
Kapittel 17. Refusjon
Kapittel 18. Utbyggingsavtaler

§ 17-3. Tekniske planer
Tiltakshaver skal utarbeide tekniske planer som underbygger
kostnadsoverslaget. Skråningsutslag med skjæring og fylling og eventuelle
støttemurer skal vises.
Tekniske planer for veianlegg skal vise veilegemets oppbygging, kurvatur,
stigningsforhold, slukplan og overvannshåndtering, brannkummer,
stikkrenner, rør og belysning mv.
Tekniske planer for vei-, vannforsynings- og avløpsanlegg skal vise grøftens
typiske snitt og hvordan vann-, avløp- og eventuelle overvannsledninger
legges i forhold til hverandre. Isolasjon mot frost og eventuell plass for
pumpestasjoner skal vises.
Der det refusjonsberettigede tiltaket gjelder opparbeidelse av fellesarealer
etter Plan- og bygningsloven § 18-2, skal tekniske planer vise hvordan
kravene i reguleringen blir oppfylt.

Kapittel 19. Ikrafttreden og
overgangsbestemmelser

Ord for dagen
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Politikk er ikke bare
det muliges kunst.
Det bør også være
det umuliges kunst.
Václav Havel

Forskrifter til
Plan- og bygningsloven
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§ 17-4. Forslag til fordeling av utgifter
Tiltakshaver skal, på bakgrunn av areal og tillatt utnytting på den enkelte
berørte eiendom, sette opp et forslag til fordeling av utgiftene. Der
kommunestyret har fastsatt andre faktorer for kostnadsfordeling skal disse
benyttes.

Alfabetisk

Kronologisk

Forslag til fordeling etter første ledd skal vise enhetspris pr. kvadratmeter
grunnareal og pr. kvadratmeter bruksareal. Er kostnadsoverslaget redusert
som vist etter § 17-2 andre eller tredje ledd, skal det oppgis redusert
enhetspris. Det beløp som ikke inngår i fordelingen skal også oppgis. Det
skal oppgis enhetspriser for hvert kostnadsoverslag som skal utarbeides
etter § 17-2.
Forslag til fordeling skal angi antatt verdiøkning for hver refusjonspliktig
eiendom.
§ 17-5. Berørte grunneiere og festere
De berørte grunneiere og festere skal få tilsendt materialet etter § 17-1, §
17-2 og § 17-4 til uttalelse sammen med en kort redegjørelse for reglene om
refusjon. Varsel skal skje ved rekommandert sending eller dokumenteres
ved kvittering fra mottaker. De berørte grunneiere og festere kan kreve å få
se tekniske planer etter § 17-3.
Når uttalelsene etter første ledd er mottatt skal tiltakshaver foreta de
endringer uttalelsene gir grunnlag for, før materialet sendes kommunen. Gir
uttalelsene grunnlag for å gjøre endringer i kretsen av de refusjonspliktige
eller andre endringer som i ikke ubetydelig grad får virkning for en eller flere
refusjonspliktige, skal det sendes nytt varsel.
Ved nytt varsel skal partene få tilsendt de dokumentene det er gjort endring
i.
Ved oversendelse til kommunen skal tiltakshaver redegjøre for hvordan
uttalelsene er vurdert.
§ 17-6. Kommunens godkjenning av planer og kostnadsoverslag
Før godkjenning gis, skal kommunen påse at planer for tiltaket er i samsvar
med kommunens arealplaner og andre bestemmelser gitt i eller med
hjemmel i Plan- og bygningsloven.
Finner kommunen feil i tiltakshavers planer, herunder feil som kan være av
betydning for kostnadsoverslagets troverdighet, eller som kan medføre at
tiltaket ikke oppfyller kravene i Plan- og bygningsloven § 18-1, kan
godkjenning ikke gis. Ved mindre feil kan godkjenning gis på vilkår om at
feilene rettes.
§ 17-7. Kommunens vedtak om foreløpig beregning av refusjon
Ved godkjenning skal kommunen vurdere tiltakshavers angivelse av tiltaket
og eiendommer og arealer som anses refusjonspliktige, herunder at de
refusjonspliktige får oppfylt sin egen forpliktelse etter Plan- og bygningsloven
§ 18-1 og at det lovlig kan kreves tilknytning til anlegget gjennom privat
anlegg. For anlegg som nevnt i Plan- og bygningsloven § 18-2 skal
kommunen tilsvarende påse at tiltaket tjener de refusjonspliktige.
Finner kommunen grunnlag for å gjøre endringer i planene for utførelse,
kostnadsoverslaget eller forslaget til fordeling, skal kommunen rette dette.
Medfører kommunens vurdering at ny refusjonspliktig eiendom inkluderes i
saken, eller at forslaget til fordeling øker med mer enn 15 % for noen
eiendom, skal saken returneres til tiltakshaver som sender
fordelingsforslaget til berørte grunneiere og festere for ny uttalelse.
§ 17-8. Anledning til uttalelse til gitt pristilbud. Anbudskonkurranse
Krever kommunen pristilbud eller anbudskonkurranse i stedet for
kostnadsoverslag for utførelsen av anlegget, skal tiltakshaver gis anledning
til å uttale seg og eventuelt fremlegge reviderte beregninger.
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§ 17-9. Tilleggsutligning
Krav fra tiltakshaver om tilleggsutligning av kostnad som er udekket som
følge av avkorting etter Plan- og bygningsloven § 18-8 andre ledd tredje
punktum må fremsettes innen 3 uker etter at kommunens godkjenning av
planer og foreløpig beregning er meddelt refusjonskreditor.
§ 17-10. Renter ved betaling i årlige terminer
Ved betaling av refusjon til det offentlige i terminer etter lovens § 18-10
tredje ledd skal rentesatsen være summen av:
- den rente som gjelder for fastrentelån i Husbanken med fem års
betalingstid og lengst intervaller mellom terminforfall og
- et tillegg på tre prosent.
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