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UTBYGGINGSAVTALE FOR LUND VEST  I SPYDEBERG KOMMUNE  

PARTER:  

Følgende avtale er inngått mellom: 

Navn: Spydeberg kommune   Organisasjonsnummer: 864 947 352  
heretter betegnet som SK 

 

Navn: Bakke Prosjekt AS   Organisasjonsnummer: 988 227 684  

heretter betegnet som Utbygger 

Bekreftet utskrift fra grunnboken som bekrefter Utbyggers eierskap er vedlagt denne avtale som bilag 1. 

Firmaattest som bekrefter Utbyggeres signatur er vedlagt denne avtale som bilag 2. 

1. DEFINISJONER 

I denne avtale menes følgende med disse begreper: 

KP-areal:  Kommuneplanens arealdel 2016 – 2028, vedtatt av 
Spydeberg kommunestyre 10. mars 2016. 

Reguleringsplanen: Detaljreguleringsplan for Lund vest med plankart, 
bestemmelser og planbeskrivelse, vedtatt av Spydeberg 
kommunestyre xx.xx.2017, sak nr. xx/xx.  

Byggeområdet: Bebyggbare arealer jf. pbl. § 12-1, innenfor eiendommene 
som omfattes av reguleringsplanen. 

Utbyggingsområdet: Eiendommene gnr./bnr.: 30/225 m. fl. 

Denne avtalen:  Utbyggingsavtale for Lund vest. 

 

2.  FORMÅL OG BAKGRUNN 
 

a) Denne avtale er hjemlet i plan- og bygningslovens Kapittel 17 og i 

bestemmelsene til kommuneplanens arealdel 2016 – 2028, vedtatt av 

Spydeberg Kommunestyre 10. mars 2016. 

 

b) Denne avtalen har som formål å regulere rettigheter og forpliktelser mellom 

SK og Utbygger i forbindelse med utbygging av Lund vest. I denne avtalen er 

blant annet partenes ytelser i forbindelse med etablering og drift av teknisk og 

grønn infrastruktur spesifisert. 
 

 

 

3. GEOGRAFISK OMRÅDE 
 

a) Reguleringsplanen er vedlagt denne avtale som bilag 3, bilag 4  
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b) Arealene som omfattes av denne avtalen, er vist på kartskisse, bilag 5. (Kartskisse som 

viser arealene som omfattes av denne avtalen.Den viser hvilke områder som er ferdig 

utbygget og ikke er omhandlet av avtalen). 
 

c) Denne avtalen omhandler tiltak som er innenfor Utbyggingsområdet og Reguleringsplanens 

områdeavgrensing. 
 

 

4. FORHOLDET KP-AREAL/REGULERINGSPLANEN/DENNE 
AVTALE 

Ferdigstillelse og overtakelse av teknisk og grønn infrastruktur 

a) Teknisk og grønn infrastruktur, samt veianlegg for den aktuelle bygningsetappen som eies 

og/eller skal overtas av SK skal være ferdigstilt, godkjent og overtatt av SK før midlertidig 

brukstillatelse eller ferdigattest gis for det aktuelle byggetrinnet. f_KVG 9 skal være 

ferdigstilt senest 6 mnd etter vedtatt reguleringsplan, eller innen 01.09 påfølgende år, 

dersom anleggsperioden må bli høst/vinter som følge av vedtakstidspunkt. Utbygger har 

ansvaret for erverv av all grunn, ref. punkt 6 f. Midlertidig brukstillatelse kan gis etter en 

konkret vurdering. Det skal settes en frist for ferdigstillelse i en eventuell midlertidig 

brukstillatelse, og SK kan benytte seg av fastsatt bankgaranti til eventuell ferdigstillelse 

dersom utbygger ikke overholder fristen. 

Ekstaordinær slitasje på eksisterende veinett etter en byggeperioder skal settes i stand i 

henhold til denne avtale. 

b) Teknisk og grønn infrastruktur, samt veiarealer for det aktuelle byggetrinnet som skal 

overtas av boligsameie/annen juridisk enhet skal være ferdigstilt, godkjent og overtatt av 

boligsameie/annen juridisk enhet, før midlertidig brukstillatelse eller ferdigattest gis for det 

aktuelle byggetrinnet.Midlertidig brukstillatelse kan gis etter en konkret vurdering. SK kan 

benytte seg av bankgarantien til eventuell ferdigstillelse dersom utbygger ikke overholder 

fristen. 
 

c) Lek og uteoppholdsarealer må være ferdigstilt med godkjent lekeutstyr og eventuell 

terrengopparbeiding før midlertidig brukstillatelse eller ferdigattest gis for det aktuelle 

byggetrinnet. Midlertidig brukstillatelse kan gis etter en konkret vurdering. SK kan benytte 

seg av bankgarantien til eventuell ferdigstillelse dersom utbygger ikke overholder fristen. 

Slik det er nedfelt i KP-areal anses arealene ferdigstilt når følgende er etablert:  

 Lekeapparater, benker o.l. er forsvarlig montert 

 Stier er ferdig opparbeidet 

 Plener og bed er sådd og beplantet 

 Området er ryddet for rester etter anleggsarbeidet og kan tas i bruk uten fare for 

sikkerheten 

 

5. Ny teknisk og grønn infrastruktur med 
eiendomsrettigheter og ansvar 
 

Nye offentlige veianlegg og grunnerverv 

 
a) Slik området er utformet i dag er det ikke tilfredsstillende atkomst for utbygging av boliger i 

hele området, blant annet på eneboligtomter for delfelt BF5, BF13 og BF14. 

Boligområdene/-tomtene innenfor reguleringsplanens avgrensing skal ha trafikksikre 
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atkomster, og alle veier, atkomster og gang- og sykkelveier skal etableres som vist i 

reguleringsplanen. 

 

b) Hvilke veier som skal være offentlig veianlegg fremgår av reguleringsplanen § 6,1a. 

Utbygger skal ha ansvar for utarbeidelse av byggeplaner (prosjektering), opparbeidelse og 

finansiering av de offentlige veianleggene med alle nødvendige tekniske installasjoner som 

trafikksikring, kantsten og gatebelysning med mer, samt nye avkjørsler, alt i tråd med lover 

og forskrifter for veiutvidelsen for nye eneboligtomter for delfelt BF13 og BF14. De offentlige 

veianleggene skal følge Statens vegvesens håndbok N100. Veiutvidelsen for delfelt BF13 

og BF14 kan utformes som «driftsklar vei» med driftstillatelse frem til f_BK11 er ferdig 

utbygd. Med driftsklar vei menes kjørbart veianlegg som gir sikker bruk, men dog ikke 

nødvendigvis ferdig asfaltert. Veien må imidlertid ferdigstilles før midlertidig 

brukstillatelse/ferdigattest på f_BK11 kan gis. 
 

c) For å kunne gjennomføre utbygging, opparbeidelse av vei, avkjørsler og fortau er det 

nødvendig å benytte deler av grunn som Utbygger muligens ikke disponerer. Før utbygging 

kan begynne må Utbygger ha nødvendige tillatelser fra aktuelle grunneiere før oppstart. 

 

d) Utbygger skal lage et forslag med kart til fremtidig eierstruktur av vei som skal være 

godkjent av SK før delingstillatelse kan gis bilag 6. 
 

e) Utbygger står ansvarlig for alle kostnader og gebyrer i forhold til saksbehandling, 

fradelingskostnader, tinglysingsgebyr og dokumentavgifter for den offentlige veien med 

fortau og med tilhørende annen veggrunn (grøntareal) jf. Reguleringsplanen. Spydeberg 

kommune skal overta disse veiarealene kostnadsfritt.  

 

 
Generelt erverv 
 
 

f) For å kunne gjennomføre utbyggingen i tråd med reguleringsplanen skal alle nødvendige 

arealer som ikke eies av utbygger erverves av utbygger. 

  

g) Utbygger er ansvarlig for alle kostnader i forbindelse med saksbehandling, 
fradeling, tinglysing og dokumentavgifter. 
 

h) Ved oppfylling for plassering av bebyggelse skal avvik fra opprinnelig terrengs 

gjennomsnittsnivå rundt bygningen ikke overskride 1,0 m. Som er i.h.h.t. vedtatte 

planbestemmelser i Spydeberg kommune. 

 

 

6. UTBYGGERS ANSVAR 

Utbygger skal for egen regning og risiko prosjektere, opparbeide og gjennomføre alle 

nødvendige interne og eksterne tiltak som er nødvendige for å kunne bygge ut 

Utbyggingsområdet: 

Teknisk infrastruktur 

a) Det skal for hvert byggetrinn utarbeides detalj-/byggeplaner for teknisk infrastruktur, 

inkludert lokal overvanns-håndtering (LOH) med beregning av 0-regnskap for påslipp til 

kommunens ledninger, som skal godkjennes av SK senest ved behandling av søknad om 

rammetillatelse. Det skal i den forbindelse medfølge kartgrunnlag som viser fremtidig 

eierstruktur på vann og avløp. Det skal prosjekteres tilstrekkelig brannvannsdekning for hele 
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planområdet. Detaljplaner for teknisk infrastruktur skal utarbeides i samsvar med lover, 

forskrifter, normer og retningslinjer som er gjeldende på godkjenningstidspunktet.  

b) Utbygger har ansvar for nødvendig oppdimensjonering/oppgradering av eksisterende 

ledninger med tilhørende anlegg for spillvann, overvann og vanntilførsel herunder brannuttak 

for ny bebyggelse, innenfor Utbyggingsområdet dersom utbyggingen medfører behov for 

oppdimensjonering/oppgradering.  

c) Utbygger er selv ansvarlig for å erverve og sikre seg de privatrettslige rettigheter som er 

nødvendig for fremføringen av all teknisk offentlig og privat infrastruktur. 

d) Det vises til pkt. 6 vedrørende Utbyggers ansvar for etablering av nye veianlegg. Alle 

nye veiarealer skal opparbeides med fast dekke og etableres i tråd med Statens 

vegvesens Håndbok N100.  

e) For samtlige VA-arbeider skal disse være i samsvar med "KS – standard 

abonnementsvilkår vann- og avløp". Utførelsen skal gjennomføres i tråd med VA/Miljø-

blad – www.va-norm.no  

f) Veibelysning skal utformes slik:  

Mast:  

Hovedvei med fortau/gangvei - mastehøyde 6 meter. 

Sidevei - mastehøyde 5 meter. 

Farge: RAL 6009 Barnål grønn. 

 

Lys: 

LED Armatur med Ra >70, fargetemperatur <4500K og levetid >50000t. 

Gatelysanlegget skal behovsstyres ved tilstedeværelse. 

Anlegget skal ha eget tennpunkt og være utstyrt med strømmåler (kan kobles sammen 

med eksisterende anlegg). 

g) Kantstein: 

Granitt 12 x 25 m/fas. 

h) Alle interne veisystemer overdras vederlagsfritt til boligsameie/beboerne i fellesskap før 

det gis midlertidig brukstillatelse eller ferdigattest for det aktuelle byggetrinnet. 

Reguleringsplanen angir hvilke arealer som er interne.  

i) Alle kabler skal legges i grøfter og føres fram til og inn til boligene. Det skal legges kabler 

for elektrisitetsforsyning og for TV- og trekkerør/subrør for fiberkabel. Utføreslen for kabler 

skal gjennomføres i tråd med RENBlad 9000. Utbygger er økonomisk ansvarlig for 

omlegging av høy- og lavspent i området, samt etablering av ev. ny nett/trafostasjon. 

Utbygger er ansvarlig for at det foreligger tilstrekkelig kapasitet for 

kommunikasjonsløsninger. 

j) For offentlig ledningsanlegg som er anlagt over privat grunn, skal SK sikres rett til framtidig 

vedlikehold, denne retten skal tinglyses for utbyggers regning. 

k) For kabelanlegg som er anlagt over privat grunn, skal det sikres tinglyst rett til framtidig 

vedlikehold. 

l) Utbygger plikter å gjennomføre en tilstandsanalyse/kartlegging for de omkringliggende 

arealer og bygninger samt tekniske installasjoner før tiltaket igangsettes. 

Grunnvannssenkning som følge av byggetiltakene vil kunne gi uønskede konsekvenser. 

Utbygger er erstatningsansvarlig for, og plikter å rette opp alle skader på omkringliggende 

arealer og bygninger som følge av utbygging i Utbyggingsområdet. Utbygger skal stille 

http://www.va-norm.no/
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bankgaranti til sikkerhet for dekningen av slike kostnader. Utbygger må kontinuerlig påse 

at grunnvannstanden i området ikke synker, dersom dette skjer må utbygger sørge for å få 

reetablert grunnvannsstanden i området. 

Grønn infrastruktur 

m) SK skal godkjenne detaljert utomhusplan for utforming av utomhusarealene og 

lekeplassene med angivelse av type apparater og møblering før 

igangsettingstillatelse gis. Det skal i den forbindelse medfølge kartgrunnlag som 

viser fremtidig eierstruktur på lekeplassene. Sameiene skal være medlemmer i 

velforening, for å sikre drift og vedlikehold av lekeplassene LEK 1 og LEK 5 i 

reguleringsplanen. Utbygger er kan ikke kreve velmedlemskap for eksisterende 

eiendommer/sameier/borettslag innen for planområde – kun nye. 

 

n) Lekeplasser og uteoppholdsarealer skal planlegges og opparbeides i samsvar med 

forutsetningene i bestemmelsenes § 2 til KP-areal (Areal- og funksjonskrav til 

friområder/utearealer) og kap. 11.4 i retningslinjene i KP-areal 

(Friluftsområder/utearealer). 
 

o) Felles leke- og uteoppholdsarealer for hver enkelt utbyggingsetappe skal overdras 

vederlagsfritt til sameiet før midlertidig brukstillatelse eller ferdigattest gis for det 

aktuelle byggetrinnet.  
 

p) Utbygger er ansvarlig for fradelingskostnader, tinglysingsgebyr og eventuelle 

dokumentavgifter.  

Felles eierskap, private rettigheter og heftelsesfri overskjøting 

q) Utbygger forplikter seg til å organisere felles privat eierskap for vedlikehold av 

beboernes fellesareal og beboernes felles infrastruktur gjennom et 

eierseksjonssameie eller annen juridisk enhet. 

 

r) For privat lednings- og kabelanlegg som er anlagt over annen privat eiers grunn skal 

det sikres tinglyst rett til framtidig vedlikehold. 
 

s) Utbygger er ansvarlig for tinglysingsgebyr og dokumentavgifter av eiendom som 

skal overdras til de(t) nye boligsameie(ne) eller annen juridisk enhet. 
 

t) Grunn som skal gis SK eller beboerne i fellesskap/sameie skal være fri for 

pengeheftelser. 

Refusjon og bankgaranti 

u) Utbygger er selv ansvarlig for å kreve inn eventuell refusjon fra andre grunneiere for 

opparbeidelse av tekniske anlegg. Utbygger skal ikke fremme refusjonskrav overfor 

SK. 

 

v) Utbygger plikter å stille en påkravs («on demand») bankgaranti på kroner 750.000,- 

(november 2016 kroner, beløpet skal indeksreguleres på utstedelsestidspunktet), 

som sikkerhet for: 

 

 ferdigstillelse av anlegg (vei, vann, avløp, lekeplasser og andre nødvendige 

anlegg). 
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 ferdigstillelse av teknisk og grønn infrastruktur, lek og uteoppholdsarealer samt 

veiarealer  

 

 reparasjon av skade på anlegg (vei, vann, avløp, lekeplasser og andre 

nødvendige anlegg) i forbindelse med utbygging og for at ev. setningsskader på 

eiendom og anlegg utenfor området kan rettes opp. 

 

 å rette opp alle skader på omkringliggende arealer og bygninger som følge av 

utbygging i Utbyggingsområdet. 
 

 eventuelt andre forpliktelser som Utbygger har i forbindelse med denne avtale 

 

Bankgarantien skal gjelde som sikkerhetsstillelse for prosjektet i 3 år etter 

overtakelse av de anlegg kommune skal overta har funnet sted. Bankgarantien skal 

utbetales etter krav fra SK alene og kan ikke sies opp uten etter samtykke fra SK. 

 

Bilag nr. 7 med bankgaranti skal fremlegges og godkjennes av kommunen før 

arbeidene igangsettes. 

 

 

7. GJENNOMFØRING 

a) Er Utbyggers utførelse i byggetiden i strid med denne avtale, eller det oppstår feil eller 

skader som Utbygger har risikoen for, skal Utbygger varsle SK så snart Utbygger blir klar 

over dette. Utbygger plikter deretter å rette feilene og utbedre skadene uten ugrunnet 

opphold. 

b) Ved midlertidige løsninger/omlegginger for kommunalteknisk infrastruktur og annet skal 

kostnader i forbindelse med dette bæres av utbygger. 

8. VILKÅR FOR MIDLERTIDIG BRUKSTILLATELSE OG 
FERDIGATTEST 
 

a) VA anleggene skal være overtatt før midlertidig brukstillatelse kan gis.  

 

b) Det kan gis ferdigattest for deler av tiltaket etter utbyggers søknad etter at alle tiltak 

for den aktuelle utbyggingsetappen er ferdigstilt, godkjent av SK og overtatt i samsvar 

med forutsetningene i denne avtalen. 

 

9. VILKÅR FOR SKs OVERTAKELSE 

a) Overtakelse skal gjennomføres uten vederlag fra SK. 

b) Hva SK skal overta er fastsatt i punkt 6 og 7a i denne avtalen. Tiltakene skal overtas av SK 

ved overtakelsesforretning. Samtidig med overtagelse av avtalt veigrunn, kan Bakke 

Prosjekt AS søke om deling av denne. Når delingsvedtak er gitt, vil Spydeberg kommune 

gjennomføre oppmålingsforretning,og matrikulere denne. Så fort dette er klart kan Bakke 

Prosjekt AS overskjøte denne til SK. 

c) Utbygger skal skriftlig innkalle SK til overtakelsesforretning. Slikt varsel skal være 

mottatt av SK senest 1 mnd. før overtakelsesforretningen. Overtakelsesforretning 

skal være gjennomført senest 9 mnd etter ferdigstillelse av hvert felt. Utbygger 

bærer ikke ansvar for forsinkelse med delingssaker for fradeling av grunn SK skal 

overta. 
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d) Senest 14 dager før overtakelsesforretningen for nye anlegg skal SK ha mottatt en komplett 

og systematisert dokumentasjon for tiltaket. Dokumentasjonen skal inneholde: 

- alle kontroll-, prøve- og testrapporter som er utarbeidet 

- spesifikasjon av ferdig opparbeidet tiltak 

- tegninger av ferdig opparbeidet tiltak 

- bruker-, drifts- og systemdokumentasjon for kommunaltekniske anlegg 

- innmålte data på vei, VA og belysning 

e) Før overtakelsesforretningen avholdes skal det ha vært foretatt en ferdigbefaring av 

tiltaket hvor representanter for SK og Utbygger deltar. 

f) Overtakelsesforretningen gjennomføres ved en besiktigelse de nye tiltakene, samt de tiltak 

som omhandler ombygging av eksisterende veier (fortau). Det skal føres protokoll ved 

overtakelsesforretningen. Protokollen skal signeres av begge parter. 

g) SK kan nekte å overta et tiltak hvis det ved overtakelsesforretningen ikke er i den stand 

SK har krav på, slik det er forutsatt i byggetillatelsen (ramme- eller ett-trinns tillatelse) med 

tilhørende lover, forskrifter, normer og retningslinjer. Dette gjelder kun nye vei og VA-

anlegg. 

h) SK kan også nekte overtakelse hvis det ikke foreligger prøving, innregulering eller 

dokumentasjon som fastsatt, eller som er forutsatt å skulle foreligge ved 

overtakelsesforretningen. 

i) Utbygger plikter å utbedre påviste feil og mangler uten ugrunnet opphold. 

j) Feil og mangler på nye anlegg som først viser seg etter overtakelsen plikter Utbygger å 

utbedre såframt de er påberopt innen 3 år etter overtakelsen. SK er forpliktet til å gi 

meddelelse til Utbygger om feil og mangler uten ugrunnet opphold.  

k) Innen utløpet av reklamasjonsfristen kan hver av partene kreve at det skal holdes en felles 

reklamasjonsbesiktigelse av tiltaket. 

 

l) Utbygger har kun ansvar for å rette feil og mangler på nye veier og anlegg i 

reklamasjonsperioden på 3 år etter overtakelse.  

10. DRIFT OG VEDLIKEHOLD 

a) Hvilke deler av teknisk infrastruktur som skal overtas av beboerne i fellesskap/sameiet, 

skal fremkomme i søknad om byggetillatesle. 

b) Etter overtakelse og ferdigstillelse av tiltak skal SK ha ansvar for drift og vedlikehold av 

alle offentlig veganlegg og offentlige VA-anlegg i utbyggingsområdet.  

c) Hvilke deler av teknisk infrastruktur utover de som er nevnt i punkt 11 b), og som 

kommunen vil være eier av, så skal drift og vedlikeholdsansvaret avtales særskilt med 

SK.  

d) Drift og vedlikehold av de aktuelle arealer og tiltak besørges av Utbygger inntil 

overtakelse har funnet sted. 
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e) Når SK har overtatt et offentlig trafikkområde eller offentlig VA-anlegg, skal Utbygger 

likevel bekoste eventuelle skader på veilegemet som forårsakes av Utbyggers 

anleggstrafikk etter overtakelsen. Utbygger bærer ikke ansvar for skader øvrige 

utbyggere/selvbyggere påfører offentlige VVA-anlegg overtatt av kommunen.  

11. REGLENE OM OFFENTLIGE ANSKAFFELSER 

I den utstrekning lov om offentlige anskaffelser får anvendelse på opparbeidelsen av tiltakene, skal 

Utbygger anvende dette regelverket på samme måte som SK ville vært forpliktet til. Dersom SK blir 

erstatningsansvarlig overfor tredjepart for brudd på anskaffelsesregelverket skal Utbygger holde 

SK skadesløs. Ved eventuell rettslig tvist eller klagesak for ESA har Utbygger rett og plikt til å bistå 

SK.  

12. ENDREDE FORUTSETNINGER 

a) Dersom området som omfattes av denne avtale blir vedtatt omregulert på en måte som 

får vesentlig betydning for økonomien i de planer som ligger til grunn for 

Reguleringsplanen, skal hver av partene ha rett til å kreve reforhandlinger av denne 

avtalen. 

b) Utbygger kan ikke kreve at SK bidrar med opparbeidelseskostnader, dersom eventuell 

omregulering vedtas etter at SK har overtatt det aktuelle tiltaket (jf. punkt 10 i denne avtale). 

13. MISLIGHOLD 

a) Dersom en part misligholder sine plikter etter denne avtale, kan den annen part kreve 

erstatning for direkte økonomisk tap som parten påføres som følge av misligholdet. 

b) Erstatning for indirekte tap kan ikke kreves. 

c) Den part som vil gjøre gjeldende misligholdsvirkninger må gjøre dette skriftlig innen 

rimelig tid etter at han oppdaget eller burde oppdaget misligholdet. 

14. TINGLYSNING 

a) SK har rett til å tinglyse denne avtale, eller ekstrakt av denne avtale, som heftelse på 

eiendommene som omfattes av denne avtale. Etter skriftlig krav fra SK, forplikter Utbygger 

seg til å sørge for tinglysning. 

b) Etter skriftlig krav fra Utbygger, plikter SK å slette denne avtale fra grunnboksbladene til 

eiendommene som omfattes av denne avtale, når denne avtale er oppfylt fra Utbyggers side 

eller dersom denne avtale bortfaller i sin helhet. 

c) Med eiendom menes i dette punkt et grunnareal med eget blad i grunnboken. 

15. TRANSPORT AV DENNE AVTALE 

a) Denne avtale kan transporteres. Transport er betinget av SKs skriftlige samtykke. SK kan 

ikke nekte videretransport uten saklig grunn. 
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b) Som transport regnes salg av hele eller deler av eiendommen innenfor Utbyggingsområdet. 

c) Som transport regnes en eller flere overdragelser av andeler i utbyggingsselskapet eller 

endring av selskapsform i utbyggingsselskapet. Som transport regnes også avhending av 

et mindre antall aksjer, som i seg selv utgjør bestemmende innflytelse (alminnelig flertall) i 

selskapet. 

16. TVISTER 

Eventuell tvist mellom Utbygger og SK om forståelsen av denne avtale avgjøres om 

nødvendig ved voldgift. Voldgiftsretten skal bestå av 3 medlemmer hvorav 1 er oppnevnt av 

hver av partene, mens lederen som skal være jurist oppnevnes av sorenskriveren på stedet.  

17. MEDDELELSER OG KORRESPONDANSE 

Alle meddelelser og påkrav i tilknytning til denne avtale skal være skriftlig. 

Meddelelse og påkrav til Utbygger sendes til: 

Bakke prosjekt AS v/Morthen Roar Bakke, Finstadhagan Næringspark, 1930 
Aurskog 

Meddelelse og påkrav som etter denne avtale skal rettes til SK:  

Spydeberg kommune, Stasjonsgata 35, 1820 Spydeberg 

18. BILAG 

I tillegg til hoveddokumentet består denne avtale av følgende vedlegg: 

Bilag 1: Utskrift fra grunnboken som bekrefter eierskap eiendommene 

Bilag 2:  Firmaattest som bekrefter Utbyggeres signatur  

Bilag 3:  Reguleringsplanens plankart 

Bilag 4:  Reguleringsbestemmelser 

Bilag 5:  Kartskisse som viser arealene som omfattes av denne avtalen 

Bilag 6:  Fremtidig eierstruktur på vei  

Bilag 7:  Bankgaranti 
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19. PARTENES UNDERSKRIFTER 

Spydeberg ____  /  ____  -  _____ 

_______________________ __________________________ 

 

_______________________ __________________________ 


