
 
 

  
Utbyggingsavtale mellom  

  
Grua torg AS, org.nr 914 973 929  

 

og   
 

Lunner kommune, org.nr. 961 381 452 
  
  

1. Formål   
Grua torg AS (heretter kalt Utbygger) har fremmet reguleringsforslag for plan nr. 
0533-2018-0002. Utbyggingsavtalen skal danne grunnlag og regulere partenes 
rettigheter og plikter for utbygging av området (kirkejordet) som omfattes av det 
private reguleringsforslaget i henhold til illustrasjonsplankart av 1.4.2019.  
   
Utbygger er innforstått med at denne avtalen ikke binder kommunens 
reguleringsmyndighet og kommunens behandling av byggesøknad for realisering av 
planen. Plan og bygningsloven går foran denne avtalen.    
    
Forhold til Statens vegvesen (SVV) og tilknytning til FV 16 blir regulert i egen avtale 
mellom Grua torg AS og Statens vegvesen.   
   
  
2.Ledningsnett for vann og avløp  
Utbygger opparbeider og bekoster kommunalt anlegg for vann, avløp og overvann 
som tilknyttes kommunens hovednett. Anlegget skal opparbeides i tråd med 
gjeldene standarder jf. kommunens vedtatte VA-norm og sanitærreglement og 
godkjenning fra kommunen.  
 

Anlegget overdras vederlagsfritt til kommunalt eie og drift ved ferdigstillelse.  
  

3. Vei og fortau med belysning  
Utbygger opparbeider og bekoster kommunal vei, belysning og fortau i henhold til 
detaljreguleringen for Grua Torg.   
 
Anlegget overdras vederlagsfritt til kommunalt eie og drift ved ferdigstillelsen.  
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VA anlegget, kommunal veg og torg kan overdras til Lunner kommune i separate 
overtakelsesforretninger. Deler av Torget kan overdras i henhold til trinn 1 og trinn 
2.  
 
 
Byggetrinn 1  
 
Bygg 2 med parkeringskjeller under med plass til 18 biler, og parkering på bakken med 
plass til 8 biler. Det skal være sykkelparkering med plass til 16 sykler øst for bygg 2. Det 
skal bygges bussholdeplass, utbygging av nytt vegkryss og ny atkomst til Grua kirke, 
midlertidig veg atkomst Torgareal med del av amfi, bord og benker ved amfi, lekeplass, 
gjerde mot jernbanen øst for bygg 2, støyskjerm/-voll mot fylkesvegen.  
 
Byggetrinn 2  
 
Bygg 1 med parkeringskjeller under med plass til 22 biler, sammenkobling av 
parkeringskjeller for bygg 1 og bygg 2 slik av parkeringskjeller har plass til 40 biler. Det 
skal være 18 parkeringsplasser for biler på bakkeplan, 20 sykkelparkeringsplasser øst for 
bygg 1 og 10 sykkelparkeringsplasser sør for torget. Det skal være permanent atkomstveg, 
ferdigstille torg, renovasjon.  
 
Byggetrinn 3  
 
Bygg 3 for forretning/bolig/servering skal ha 17 parkeringsplasser for bil og 6 
parkeringsplasser for sykkel foran. 
  

 
4. Særlig om bygging, drift og vedlikehold av offentlig Torg 
 
Offentlig Torg skal bygges og bekostes av Utbygger. Torget overdras til Lunner 
kommune med eget Gnr./ Bnr. som fremkommer i henhold til illustrasjonsplanen av 
27.05.2019 vedlagt denne avtale i vedlegg 1. Torget skal utformes som et amfi som 
belegges med heller eller belegningsstein. Det skal etableres sitte- og trappe-amfi i 
granittstein eller lignende som vil være tilnærmet vedlikeholdsfrie sommer som 
vinter.   Sittebenkene på selve Torgplassen skal bestå av naturstein/granittsteiner 
bekledd med tre riller /plank på toppen.   
  
Rundt amfiet skal det gå en asfaltert gangvei fra gulvnivå i amfiet og opp til toppen 
av amfiet med stigning universelt utformet. Det skal være gress mellom amfiet og 
gangvegen.    
  
Sykkelparkering i henhold til illustrasjonsplan.   
  
 
5. Økonomi 
Lunner kommune selger del av Gnr./Bnr. 67/5 til Grua Torg for kr 2 675 000,-. 
 
Grua Torg og Lunner kommune spleiser 50/50 på opparbeidelse av torget, 
kostnadsberegnet til kr 2 800 000,- eks.mva.  
Grua torg er utbygger.  
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Lunner kommune sin andel faktureres direkte til kommunen fra leverandør 
begrenset oppad til kr 1 400 000,- eks. mva.  
Resterende andel av torget overdras vederlagsfritt til Lunner kommune for drift og 
vedlikehold ved ferdigstillelse. 
 
 
6. Justeringsrett 
Det inngås avtale mellom utbygger og Lunner kommune om overdragelse av 
justeringsrett for merverdiavgift mellom utbygger og kommunen innenfor gjeldene 
rett på overdragelsestidspunktet. Dette skjer når kommunen overtar anleggene 
nevnt i avtalens punkt 2 og 3 og 4.   
 

Det skal utarbeides prosjektregnskap for anleggene i tråd med bokføringsforskriften 
§ 8-1 om bygge- og anleggsvirksomhet. Prosjektregnskapene må innrettes slik at 
det er mulig å fremstille grunnlag for justeringsavtaler både for den del som 
omfattes av merverdiavgiftsloven og kompensasjonsloven.   
 

Prosjektregnskapene sammen med overdragelsesprotokoll(er) og bekreftelse fra 
selskapets revisor skal foreligge som grunnlag for avtale om justering av 
merverdiavgiften som ligger vedlagt denne avtalen.     
  

 

 
 
7. Overdragelse 
 Ingen av partene kan overdra rettigheter eller plikter etter denne avtale uten den 
annen parts samtykke. Samtykke kan ikke nektes uten saklig grunn.  
 

 

8. Mislighold 
Dersom en part misligholder sine plikter etter utbyggingsavtalen kan den annen 
part kreve erstatning for direkte økonomisk tap som påføres parten som følge av 
misligholdet.    
   
Det må reklameres innen rimelig tid.    
   
   
9.  Vedtak av kompetent myndighet 
Denne utbyggingsavtalen er først bindende når den er vedtatt av Lunner 
kommunestyre.  

  
  

10. Avtalens varighet 
Utbyggingsavtalen bortfaller 01.01.2040 eller når reguleringsplanen ikke lenger har 
rettsvirkninger etter gjeldende plan og bygningslov.   
  
 

11. Tvistebestemmelser 
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Eventuelle tvister om forståelsen av avtalen avgjøres primært gjennom 
forhandlinger. Dersom dette ikke fører fram skal tvisten gå for de ordinære 
domstoler med mindre annet avtales i tilknytning til en evt. konkret tvist.  

  
  
Denne avtalen er utstedt i 2 – to – eksemplarer hvorav ett til hver av partene.  
  
  
  
  
  
  

Roa, xx.xx.2019  

      

Grua torg AS  Lunner kommune  

  
  
  
  
 Vedlegg: 

 

Vedlegg 1 – Illustrasjonsplan av 27.05.2019 

Vedlegg 2 – Avtale om justering av merverdiavgift 
  
  
  


