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ENDRING AV UTBYGGINGSAVTALE - REGULERINGSPLAN FOR ENGEMARK  
 
 
Vedlegg: 
1. Brev fra advokat Anders G Bjørnsen, datert 10.4.2019, inkluder forslag til kjøpekontrakt 

for gbnr 21/50 i Øyer kommune 
2. Avtaletekst utbyggingsavtale for gbnr 21/50 som selges til Ashco AS 
3. Avtaletekst utbyggingsavtale for gbnr 21/3, Johannes Nermo 

 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
1. Særutskrift, KST-sak 20/19, 21.2.2019 
2. Utbyggingsavtale, vedtatt 21.2.2019 
 
Sammendrag: 
Kommunestyret i Øyer godkjenner at deler av utbyggingsavtalen for Engemark, vedtatt 
21.2.2019, overdras til Ashco AS med de rettigheter og forpliktelser som avtalen omfatter. 
Det utarbeides to nye avtaler med avtaletekst som i avtalen fra 21.2.2019, men som 
avgrenses av hva utbygger eier. 
 
Saksutredning: 
Reguleringsplanen for Engemark ble vedtatt 30.8.2018. Med bakgrunn i reguleringsplanens 
vedtak, ble utbyggingsavtalen for Engemark vedtatt 21.2.2019.  
Nå har eier at utbyggingsområdet Engemark, Engemark AS, inngått avtale med Ashco AS om 
kjøp av gbnr 21/50, som utgjør deler av reguleringsplanen, og ber med dette Øyer 
kommune godkjenner overdragelsen av plikter og rettigheter i gjeldene avtale.  
 
Utbyggingsavtalen for Engemark omhandler utbygging av område B8b i kommunedelplanen 
for Øyer sør.  Hjemmelen for rekkefølgekravene og kravene om utbyggingsavtale er i første 
rekke hjemlet i plan- og bygningsloven. Grunnlaget for nødvendigheten av tiltakene er 
videre gjort rede for og hjemlet i konsekvensutredningen til Kommunedelplanen Øyer sør, 
samt i Utbyggingsprogrammet for Øyer sør. For at kommunen skal ha hjemmel for å stille 
krav i utbyggingsavtalen, må de «forholdene» som skal med i avtalen gjelde gjennomføring 
av reguleringsplanen.  For Øyer kommune har den vedtatte utbyggingsavtalen medført slik 
forpliktelse: «Kommunen skal sørge for gjennomføring av tiltaket i Jevnegruva, og skal bidra 
med en forholdsmessig andel til etablering av vegstrekningen.» 
  
Vurdering: 
I henhold til utbyggingsavtalens pkt.6 skal overdragelse av utbyggers rettigheter og 
forpliktelser etter avtalen godkjennes av Øyer kommune.  
 



Utbyggingsavtalen er vedtatt inneværende år, og det er ikke startet utbygging innenfor 
planområdet. Siden Ashco AS ikke kjøper hele utbyggingsområdet, men kun BF1 og BF2 vil 
det bli utarbeidet nye utbyggingsavtaler der ordlyden er lik, men at det innenfor 
planområdet er inndelt i de ulike byggeområdene. 
  
På grunnlag av dette foreslår rådmannen at Øyer kommunestyre godkjenner overdragelsen 
av deler av utbyggingsavtalen og at ny eier av BF1 og BF2 skriver under på en revidert 
utbyggingsavtale som er helt lik vedtatt avtale, men der ny eier kun svarer for krav satt til 
områdene de kjøper. Selger skriver under på revidert utbyggingsavtale som er helt lik 
vedtatt avtale, men kun svarer for de arealer de eier. 
 
Rådmannens forslag til innstilling: 
 
Kommunestyret i Øyer godkjenner at deler av utbyggingsavtalen for Engemark, vedtatt 
21.2.2019, overdras til Ashco AS med de rettigheter og forpliktelser som avtalen omfatter.  
 
Det er utarbeidet to nye avtaler med avtaletekst som i avtalen fra 21.2.2019, men som 
avgrenses av hva utbygger eier. 
 
 
 
Ådne Bakke Anita Lerfald Vedum 
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