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Områdereguleringsplan for Karlshus - Nærmere konkretisering av 
kommunens rolle i gjennomføringen - Avklarings- og 
orienteringssak 
 
Kommunestyret - Vedtak: 
Kommunen støtter opp om prosessen knyttet til gjennomføring av offentlige fellestiltak i 
forbindelse med områdereguleringsplan for Karlshus, og vedtar at følgende skal ligge til 
grunn for det videre arbeidet med planforslaget og gjennomføringsprosessen: 

1. Utbyggere bekoster offentlige fellestiltak innenfor planområdet ihht til kommunens 
forventningsvedtak.   

2. Kommunen forskutterer kostnader og gjennomfører utbyggingen av Nethusveien, 
herunder grunnerverv, som refusjonssak etter Plan- og bygningsloven kap 18.   

3. Kommunen tilbyr overfor utbyggere å forestå forhandling om grunnerverv av Park4. 
4. Kommunen legger inn midler til forskottering og nødvendige personalressurser til 

gjennomføringen i forbindelse med økonomiplanen 2022-25. 

Øvrig informasjon tas til orientering. 

 
 

 
Samfunnsutvalget - Innstilling: 
Kommunen støtter opp om prosessen knyttet til gjennomføring av offentlige fellestiltak i 
forbindelse med områdereguleringsplan for Karlshus, og vedtar at følgende skal ligge til 
grunn for det videre arbeidet med planforslaget og gjennomføringsprosessen: 

1. Utbyggere bekoster offentlige fellestiltak innenfor planområdet ihht til kommunens 
forventningsvedtak.   

2. Kommunen forskutterer kostnader og gjennomfører utbyggingen av Nethusveien, 
herunder grunnerverv, som refusjonssak etter Plan- og bygningsloven kap 18.   

3. Kommunen tilbyr overfor utbyggere å forestå forhandling om grunnerverv av Park4. 
4. Kommunen legger inn midler til forskottering og nødvendige personalressurser til 

gjennomføringen i forbindelse med økonomiplanen 2022-25. 



Øvrig informasjon tas til orientering. 

 
 

 
Formannskapet - Innstilling: 
Kommunen støtter opp om prosessen knyttet til gjennomføring av offentlige fellestiltak i 
forbindelse med områdereguleringsplan for Karlshus, og vedtar at følgende skal ligge til 
grunn for det videre arbeidet med planforslaget og gjennomføringsprosessen: 

1. Utbyggere bekoster offentlige fellestiltak innenfor planområdet ihht til kommunens 
forventningsvedtak.   

2. Kommunen forskutterer kostnader og gjennomfører utbyggingen av Nethusveien, 
herunder grunnerverv, som refusjonssak etter Plan- og bygningsloven kap 18.   

3. Kommunen tilbyr overfor utbyggere å forestå forhandling om grunnerverv av Park4. 
4. Kommunen legger inn midler til forskottering og nødvendige personalressurser til 

gjennomføringen i forbindelse med økonomiplanen 2022-25. 

Øvrig informasjon tas til orientering. 

 
 

 
Rådmannens forslag til vedtak: 
Kommunen støtter opp om prosessen knyttet til gjennomføring av offentlige fellestiltak i 
forbindelse med områdereguleringsplan for Karlshus, og vedtar at følgende skal ligge til 
grunn for det videre arbeidet med planforslaget og gjennomføringsprosessen: 

1. Utbyggere bekoster offentlige fellestiltak innenfor planområdet ihht til kommunens 
forventningsvedtak.   

2. Kommunen forskutterer kostnader og gjennomfører utbyggingen av Nethusveien, 
herunder grunnerverv, som refusjonssak etter Plan- og bygningsloven kap 18.   

3. Kommunen tilbyr overfor utbyggere å forestå forhandling om grunnerverv av Park4. 
4. Kommunen legger inn midler til forskottering og nødvendige personalressurser til 

gjennomføringen i forbindelse med økonomiplanen 2022-25. 

Øvrig informasjon tas til orientering. 

 
 

 
 

 

Bakgrunn for saken og historikk: 

Råde kommunestyre behandlet den 02.04.20 sak 18/20 med tittelen Områdereguleringsplan 
for Karlshus – Gjennomføring – Avklaring av kommunens rolle.  
Aktuell sak bygger videre på de tema som var tatt opp i sak 18/20.  
Siden april har planarbeidet pågått kontinuerlig, det er utarbeidet kvalitetsprogram/estetisk 
veileder for offentlige fellestiltak samt kostnadskalkyler og det har vært avholdt en møteserie 
med berørte grunneiere/festere og utbyggere for å samkjøre aktører. Ordfører har hatt møte 
med gruppelederne. Det pågår et arbeid for å få frem omfanget av grunnerverv som må til for 
å gjennomføre planen.  
Aktuell sak tar sikte på å avklare om kommunen skal påta seg forskotteringsansvar gjennom 
en offentlig refusjonssak vedrørende fellestiltaket Nethusveien. Saken tar videre sikte på å 
avklare om kommunen skal tilby utbyggere å gjennomføre forhandling om grunnerverv for 



arealet som reguleres som Park4, dette gjelder dagens eiendom Nethusveien 3. 
Forskottering av Nethusveien er viktig å få avklart tidlig da det har stor betydning for 
planarbeidet og mulighet for gjennomføring. Når det gjelder Park 4 så er det også ønskelig å 
kunne få avklart hvilken rolle kommunen skal ta fordi det over lengre tid er etterspurt fra 
rettighetshavere. 
For øvrig tar saken sikte på å gi en orientering om status i planarbeidet med fokus på 
fellestiltak som er nødvendige for å kunne tillate en samlet utbygging i det aktuelle omfang. 
Selv om planarbeidet bygger på forutsetningen om at utbyggingsområdet selv skal bære 
kostnadene ved opparbeiding av viktige offentlige fellestiltak i planen, har Råde kommune 
lagt opp til en aktiv rolle i planleggingen omkring de forutsetninger som skal til for 
gjennomføring. Viktige hensyn sett fra rådmannens side er å få gjennomføringen i gang, 
samt offentlig tilstedeværelse og engasjement i utviklingen av Råde sentrum Karlshus.  
Etter hvert som områdereguleringsplanen ferdigstilles og i tiden deretter vil det kunne 
fremmes ytterligere saker knyttet til kommunens konkrete rolle i gjennomføringen. 
 
Status i arbeidet med områdereguleringsplanen 

Områdereguleringsplanen skal til ny offentlig høring, og man sikter på å gjennomføre 3. 
gangs høring fra januar/februar 2021. Rådmann er i ferd med å avklare innholdet i det nye 
plankartet med bestemmelser. Et forløpig utkast ligger vedlagt saken siden det henvises til 
feltnavn videre i saken.  
Vesentlige plangrep som er nytt siden forrige høring: 

· Det legges inn flere offentlige gatetun som åpner opp bebyggelsen med 
sentrumsformål (BS) og tillater offentlig gjennomgang. Ved dette øker fasader for 
handel og tjenesteyting og gir ytterligere potensiale for handel, trivsel og 
folkeliv/møteplasser mellom kvartalene. 

· Traseen for Nethusveien ligger omtrent som ved forrige høring, men slik at feltene 
BS4 og BS5 forlenges helt nord til Nethusveien 

· Det åpnes for adkomst/begrenset kjøring over offentlig gatetun fra nord, som et 
supplement til adkomst direkte til de enkelte BS utbyggingsfelt, fra Nethusveien.  

Hensyn som er vektlagt av rådmann i arbeidet med gjennomføring: 
· Fokus på nødvendige fellestiltak for utbyggingen 
· Sikre muligheten for faktisk gjennomføring av områdeplanen 
· Sikre størst mulig grad av likefordeling innenfor mulige rammer  
· Unngå «gratispassasjerer» blant eiendomsbesittere som får økt utnytting ihht 

planen 
· Sikre at offentlige fellestiltak kan realiseres rimelig raskt/ikke måtte utstå for lenge. 

Modell for gjennomføring er under utvikling og er til nå presisert særlig for området nord for 
Mosseveien. De mest sentrale føringene er: 

· Man beveger seg bort fra en ren modell hvor «alle» utbyggingsfelt gis 
rekkefølgekrav for «alle» offentlige fellestiltak. Dette ville ha forutsatt en omfattende 
bruk av utbyggingsavtaler og kunne gitt en høy grad av usikkerhet om når tiltaket 
ville være fullfinansiert/klart for gjennomføring, samt mulig høy grad av 
«gratispassasjerer». 

 
· I stedet har man søkt å koble utbyggingsfelt og rekkefølgekrav ved at BS-

utbyggingsfelt får «egne» rekkefølgekrav for gjennomføring av tilliggende gatetun 
og Torg2. Feltene med kombinert bebyggelse og anleggsformål (BKB-feltene) på 
nordsiden får et gjennomføringsansvar knyttet til Park4 trinn I (erverv grunn, 
planering og gressdekke Park4). Denne modellen gjør at fellestiltak som gjelder 
gatetun kommer til gjennomføring parallelt med de enkelte BS-utbyggingsfelt, og at 
Park4 etableres i en midlertidig form, forholdsvis tidlig. Modellen stiller i noe mindre 
grad krav til samarbeid om gjennomføring utbyggere imellom. Men fortsatt vil 
utbyggere internt i de enkelte felt, og også ut over enkeltfelt, måtte samarbeide om 



gjennomføring.  

 
 

· De mest sentrale offentlige fellestiltak knyttes fortsatt til flere utbyggingsfelt gjennom 
rekkefølgekrav. Gjennomføringen vil da forutsette bruk av utbyggingsavtaler 
alternativt refusjonssak, for å hente inn bidrag til finansieringen. Dette gjelder 
hovedsakelig Park4, T1, Nethusveien.  

Dette gjøres kombinasjon med at man legger opp til utbyggingstrinn (aktuelt for Park 4), 
som gjør at mindre grupper av utbyggingsfelt knyttes til to forskjellige utbyggingstrinn.  

 
· Gjennomføring av ny Nethusvei: Her tas det sikte på at rekkefølgekrav stiller krav 

om faktisk etablert før de mest sentrale felt i planen kan gis igangsettingstillatelse, 
dette innebærer at Nethusveien må opparbeides tidlig/først i gjennomføringen av 
planen.  

Forutsetninger om rekkefølge som er lagt til grunn i planarbeidet: 
 
· For å kunne opparbeide T1 og Park4, er det en forutsetning at dagens Nethusvei ved nr 

1-3 stenges. For å kunne stenge denne strekningen, må traseen for østlig del av 
Nethusveien være etablert. 

· T1 og Park4 er å anse som «hjertet» i nye Karlshus. Hensett til at Karlshus ved 
utbyggingen vil få langt flere beboere enn i dag, er det viktig at T1 og Park4 kan 
etableres forholdsvis tidlig i utviklingen av Karlshus. Dette underbygger behovet for å 
etablere nye Nethusveien tidlig, for å kunne frigi arealene til T1 og Park4. 

 
Nethusveien 

Forlengelse og oppstramming av Nethusveien er nødvendig for å sikre god trafikkavvikling, 
varelevering, adkomst, samt ivareta beredskapshensyn. Sammen med Idrettsveien og 
Vansjøveien vil Nethusveien utgjøre et naturlig kjøremønster for beboere samt øvrige ved de 
fleste besøk til Karlshus sentrum, unntatt for reisende med kollektivtransport eller dersom 
man parkerer på arealet ut mot Mosseveien. 
 
Det legges opp til at Nethusveien skal være faktisk etablert før det kan gis 
igangsettingstillatelser for feltene BKB2, BKB3, BKB4, BKB5, BKB6, BS1-BS5. Ut fra dagens 
vurderinger er dette de samme felt som vil ha refusjonsplikt til vegen, dersom Nethusveien 
gjennomføres som refusjonssak.  
 
Rådmannen mener det er aktuelt å vurdere kommunalt forskotteringsansvar for Nethusveien. 
Forskotteringsansvar kan gjøres på bakgrunn av utbyggingsavtale etter Plan- og 
bygningsloven kap 17, eller på bakgrunn av refusjonssak etter Plan- og bygningsloven kap 
18. Se om disse to alternative fremgangsmåter i det følgende. 
 
 
Forskottering gjennom bruk av utbyggingsavtaler: 
 
Ved utbyggingsavtaler vil kommunen forskuttere for utbyggere, slik at utbyggerne unngår å 
belastes kostnaden i den første fasen. Avtalene kan eksempelvis gå ut på at utbyggerne ikke 
skal bære kostnaden før brukstillatelse, eller før utbygger får solgt boenheter. 
 
Forskottering som refusjonssak etter Plan- og bygningsloven kap 18: 
Ved refusjonssak forskotterer man for alle eiendommer som drar nytte av veien. 
Reglene i plan- og bygningsloven går kort oppsummert ut på at den som opparbeider 
offentlig godkjent vei eller hovedledning for vann og avløp, kan kreve sine utlegg refundert 



fra de som oppnår en økonomisk fordel av opparbeidelsen. Når kommunen står som 
byggherre vil kommunen være refusjonskreditor, i en sak om offentlig refusjon. Man betegner 
det som privat refusjon, dersom en privat utbygger tar rollen som byggherre og 
refusjonskreditor. For begge tilfeller skal kommunen som byggesaksmyndighet 
saksbehandle refusjonssaken. 
  
Ved en refusjonssak vil kommunen forskuttere for de refusjonspliktige. Dette vil kort sagt 
være alle eiere (festere) som drar nytte av utbyggingen. De refusjonspliktige vil bli parter i 
vedtak som kommunens byggesaksmyndighet vedtar. Vedtak fattes etter en prosess der de 
refusjonspliktige tas med på høring og gis muligheter for innsyn og merknader. 
Saksbehandlingsprosessen er delt i to, med et første vedtak for å fastsette plan for utførelse, 
kostnadsoverslag og forslag til fordeling, samt et neste vedtak for å fastsette 
refusjonen/beløp for den enkelte. Vedtakene er enkeltvedtak som kan påklages. Selv om det 
fattes to vedtak kan det ikke klages over samme forhold to ganger, da omfanget av 
klageretten på hvert trinn er positivt avgrenset. 
Refusjonsreglene i loven «svarer på» mange av problemstillingene i gjennomføringssaker, 
ved at de besørger en lovlig og rettferdig fordeling av alle nødvendige kostnader til vei og 
eventuelt va, uten «gratispassasjerer». Det viser seg ofte i praksis at refusjonsreglene ikke 
benyttes selv om behovet er til stede. Det kan skyldes at saksbehandlingsprosessen i noen 
tilfeller oppfattes som en hindring. For Nethusveien er det imidlertid rådmannens syn at 
saken er oversiktlig både fordi vegstrekningen er kort, arealet kostnaden skal fordeles på «gir 
seg selv» mer og mindre, samt at alt refusjonspliktig areal oppnår en betydelig høyere 
utnytting gjennom reguleringsplanen. 
 
Kostnader ved forskottering av Nethusveien 
 
Opparbeiding av Nethusveien vil omfatte følgende hovedposter: 

· Grunnerverv 
· Prosjektering  
· Entreprisekostnad  
· Tillegg for rigg og drift, margin mv 

Pr i dag har man kun kostnadskalkyler å forholde seg til.  
Insitu har i kalkyle datert 11.05.20 anslått kostnaden for Nethusvegen til NOK 14 mill ekskl 
mva, grunnerverv ikke medtatt. Cowi har den 17.04.20 anslått «samme» kostnad til NOK 9,3 
mill inkl mva, grunnerverv ikke medtatt.  
Hva innbærer det at kommunen gjennomfører Nethusveien som refusjonssak? 

 

· Forskottering 

Den kommunale forskotteringen kan komme til å løpe over mange år.  Dette fordi de 
refusjonspliktige areal (feltene på hver side av Nethusveien) vil kunne kreve utsatt forfall for 
refusjonsbidraget inntil arealet utbygges. Vi vet at full utbygging ikke vil skje på flere tiår. 
Merk at refusjonsbeløp med utsatt forfall ikke renteberegnes, refusjonsbeløpet skal derimot 
indeksreguleres etter konsumprisindeksen. 
 

· Saksbehandling 

Ved å forskottere gjennomføring av Nethusveien gjennom bruk av refusjon etter plan- og 
bygningsloven kap 18, må det påregnes behov for ekstra ressurser/ saksbehandlerkapasitet 
når refusjonssaken skal forberedes og vedtak fattes. Det skal treffes vedtak i to omganger 
med tilhørende merknadsrett for berørte refusjonsdebitorer.  
 

· Grunnerverv 



Vegareal til dagens Nethusvei eies av Weel og leies av kommunen. Det må erverves 
ytterligere areal, mer og mindre på hver side av dagens veg. I tillegg må det erverves nytt 
vegareal for å etablere Nethusveien øst. Vedtatt reguleringsplan gir ekspropriasjonshjemmel 
men det er ønskelig at nødvendig erverv kan skje ved avtaler. 
 
For festede tomter vil erverv måtte skje både for festerett samt eierskapet til grunnen. 
 
Erverv til vegformål må også skje fra Nethusveien 3, som i tillegg rommer arealet for Park4. 
Nethusveien 3 skal mao erverves både for vegformål og parkformål. For denne eiendommen 
er det klart mest hensiktsmessig at erverv til vegformål og parkformål kan skje samtidig, slik 
at erverv blir en «engangsoperasjon» for fester/eier. 
  
Kommunen vil søke å bidra til at erverv til veg og park kan gjennomføres samlet. Dersom det 
gjennomføres offentlig refusjonssak for Nethusveien, ligger det til kommunen å gjennomføre 
grunnervervet som skal til for å kunne etablere nye Nethusveien. Dette ligger som bakteppe, 
når rådmannen under sakens neste punkt tar til orde for at kommunen også bør tilby å 
forhandle frem grunnerverv for etablering av Park4 pva utbyggere. Dette vil bidra til at 
fester/grunneier kan utløses fra eiendommen samtidig både hva gjelder areal både til 
vegformål og parkformål. 
 
Det er gjort innledende vurderinger knyttet til pris og metode for erverv, videre arbeid med 
dette tas opp etter vedtatt reguleringsplan. 
Kostnaden med grunnerverv vil bli en post i den samlede refusjonskostnad, og vil ikke 
belaste kommunens økonomi. 
  
Det må påregnes behov for ekstra ressurser/ forhandlingskapasitet for å gjennomføre 
forhandlinger om grunnerverv. Ut fra en vurdering om at disse utgiftene vil inngå som 
«nødvendige» for å oppfylle Pbl § 18-1 (offentlig veg), og dersom disse kostnader 
dokumenteres tilstrekkelig, vil utgiftene kunne inngå i refusjonskostnaden som kan kreves 
refundert i refusjonssaken.  
 

· Entreprise 

Kommunens byggherreansvar for Nethusveien forutsettes gjennomført ved 
entreprisekontrakt. Kontraktssummen vil ligge til grunn for refusjonskostnadene som skal 
dekkes av de refusjonspliktige parter i refusjonssaken. I prinsippet skal kommunen derfor 
ikke bære direkte kostnader med gjennomføringen, ut over ressurser som går med til 
oppfølging.  
 
Oppfølgingskostnader skal likevel gjelde dersom kommunen tar arbeidet med å utarbeide 
tydelige tekniske spesifikasjoner / fagutredninger og krav til det offentlige anlegget. 
 

· Risiko 

 
Risiko knyttet til forskottering vurderes å være liten siden innbetalingen kan skje over lang tid 
etterhvert som feltene bygges ut. Eventuell risiko er knyttet til at sentrum/delfelt aldri bygges 
ut. Sansynligheten for det er liten i et lengre tidsperspektiv fordi Råde kommune ligger 
sentralt i en region med vekst.   
 

Park4 

Park4 er nødvendig for å bidra til møteplasser, sosial bærekraft og grønn rekreasjon på tvers 
av aldersgrupper. Tiltaket er nødvendig for å sikre bokvalitet i Karlshus sentrum. Derfor er 
det også viktig at tiltaket etableres rimelig tidlig i utviklingen. 
 
Kommunen har som utgangspunkt i planarbeidet at Park4 gjennomføres i to 



etapper/byggetrinn, hvor trinn I knyttes gjennom rekkefølgekrav til feltene BKB2, BKB3, 
BKB4, BKB5, BKB6, og BKB7. Trinn I går ut på at arealet for Park4 erverves og 
gjennomføres med midlertidig gressbakke. De nevnte delfelt vil gjennom rekkefølgekrav gis 
ansvaret for gjennomføringen, og det er aktuelt å inngå utbyggingsavtaler for å sikre 
finansieringen. Det tas sikte på å kunne sikre at trinn I gjennomføres forholdsvis tidlig i 
utviklingsprosessen. 
 
Foran er vist til sammenhengen i rekkefølge; mellom etablering av ny Nethusvei, som 
muliggjør stenging av dagens Nethusvei som nettopp løper over arealene benevnt T1 og 
Park4. Når dagens Nethusvei ved disse tomtene stenges for gjennomkjøring, mister 
Nethusveien 1-3 dagens adkomst. I stedet for at man i denne situasjon etablerer midlertidige 
adkomster, kan det i alle fall for Nethusveien 3 være høyaktuelt å bli utløst, siden planen 
uansett plasserer Park4 på tomten. Fester til Nethusveien 3 (arealformål Park4) har 
signalisert ønske om at det skjer en overtakelse av arealene så snart som mulig. 
Den største del av kostnaden med å etablere Park 4 trinn I vil gjelde grunnervervet fra 
Nethusveien 3. Finansiering må dekkes av de delfelt som er gitt rekkefølgekrav, men 
rådmann foreslår at kommunen tilbyr overfor de aktuelle utbyggere å påta seg ansvar for å 
forestå selve prisforhandlingen med grunneier/fester pva av utbyggerne, slik at utbyggerne i 
større grad kan konsentrere fokus på utbygging.  
 
At kommunen påtar seg forhandlingsansvaret vedrørende grunnervervet, medfører at 
fester/eier av arealet kan gis reell mulighet for et (tidsmessig) samlet utkjøp både hva gjelder 
areal som trengs til veiformål, samt areal til parkformål. Slik forhandling som gjennomføres 
av kommunen pva utbyggerne, vil naturlig nok ta utgangspunkt i ekspropriasjonsrettslige 
prinsipper for verdifastsetting og vil måtte gjennomføres i forståelse med de utbyggere som 
 
kommunen da forhandler på vegne av, og som bærer kostnaden med grunnervervet til 
Park4. 
 
Trinn II vil gjelde etablering av Park4 ferdig opparbeidet ihht kvalitetsprogram/estetisk 
veileder, og rekkefølgekravet vil være knyttet til BKB2, BKB3, BKB4, BKB5, BKB6, BKB7, 
BS1-BS6. Det tas sikte på at det kan inngås utbyggingsavtaler over en lengre tidsperiode for 
å sikre finansieringen av trinn II/ den endelige utformingen av Park4. Det informeres om at 
estetikkveilederen som foreligger pr i dag kun er foreløpig utarbeidet for å få frem en 
kostnadskalkyle. 
 
For øvrig orientering om status i planarbeidet for de offentlige fellestiltakene, se vedlegg 1 til 
saken. Det gjelder helhetlig planlegging av Park4 og Torg1-2 , Gatetun, krysset Idrettsveien / 
Mosseveien, støyskjerm mot E6, og VA. 

 

Rådmannens anbefaling – Nethusveien og Park 4 
 
Rådmannen anbefaler at kommunen forskutterer kostnadene og tar på seg 
byggherreansvaret for gjennomføring av Nethusveien. Det vises til at nødvendighetshensyn 
tilsier at ingen av de sentrale felt i planen kan bygges før Nethusveien er etablert. 
Etableringen av «hjertet» i Karlshus (T1 og park4) forutsetter at Nethusveien er gjennomført. 
Muligheten for å unngå at SVV stiller krav om umiddelbar gjennomføring av krysset 
Mosseveien/Idrettsveien vil sannsynligvis også være betinget av at Nethusveien 
gjennomføres først/tidlig. 
  
Rådmannen finner at det vil ta uforholdsmessig lang tid før utbygging i Karlshus kan komme i 
gang, dersom man skal vente på tilstrekkelig finansiering gjennom utbyggingsavtaler før 
Nethusveien etableres. En slik løsning vil sette alle utbyggingsprosjekter i Karlshus «på 
vent» i mange år fremover. 
 



Ut over dette momentet som gjelder tidsaspektet, vil det være en klar fordel ved å velge 
refusjon sett i forhold til forskottering gjennom utbyggingsavtaler at man får fordelt kostnaden 
på flere/alle areal som er refusjonspliktig. Forskottering gjennom utbyggingsavtaler vil i 
prinsippet fungere slik at jo lengre tidshorisont man utsetter selve gjennomføring, jo flere 
bidragsytere vil man kunne skaffe – men man vil uansett neppe få med flere bidrag enn det 
fåtall utbyggere som har aktive utbyggingsprosjekter i Karlshus. Realiteten er dermed at en 
refusjonssak vil bidra til å fordele kostnaden med Nethusveien jevnt ut over flere areal, noe 
som sikrer likebehandling. Dermed vil en refusjonssak også bidra til å dempe 
kostnadspresset på utbyggerne som uansett må bære høye kostnader, siden man i stedet 
fordeler kostnaden på alle areal som har nytte av Nethusveien. 
Rådmannen har vurdert om utbyggerne som tidsmessig står «først i rekken», kunne tatt 
forskotteringsansvaret for Nethusveien slik at utbyggingen kunne starte. Men etter en 
helhetlig vurdering som også innbefatter at gjennomføringskostnadene i Karlshus samlet sett 
er høye, finner rådmannen det riktig at kommunen trer frem og tar dette ansvaret. 
Rådmannen mener at Nethusveien er egnet for å gjennomføre som en offentlig refusjon. 
 
Siden kommunen ved å ta et ansvar for Nethusveien dermed skal gjennomføre grunnerverv 
som også vil berøre eiendommen Nethusveien 3, der Park4 ligger, anses det hensiktmessig 
og tilby overfor utbyggere å forestå forhandling om grunnerverv av Park 4. 
 
Som det fremgår i saken vil kommunen påregne å måtte øke ressursene til saksbehandling, 
forhandlingskapasitet (både i forbindelse med grunnerverv og utbyggingsavtaler) og til 
planlegging av utbygging i offentlig regi. Rådmann legger til grunn at det må beregnes økte 
kostnader til dette. Det annslås ca. ett årsverk til oppfølging av gjennomføringen i flere år 
fremover, men dette må vurderes i forhold til de samlede oppgaver. Det anses imidlertid som 
et viktig bidrag for at sentrum skal utvikles forholdsvis raskt. På sikt vil det kunne føre til flere 
innbyggere, styrke næringslivet og økte skatteinntekter.  
 
Basert på det ovenfor nevnte vil rådmannen anbefale at kommunen 

· Forskotterer kostnader og gjennomføring av Nethusveien, herunder grunnerverv, 
som refusjonssak etter Plan- og bygningsloven kap 18. 

· Tilbyr ovenfor utbyggere å forestå forhandlinger om grunnerverv av Park 4, på 
vegne av utbyggere. 

· Kommunen budsjetterer med midler til forskottering og til oppfølging av 
gjennomføringen i økonomiplanen fra 2022 - 2025. 

 
Økonomiske og personalmessige konsekvenser: 
Den rollen og ansvaret det anbefales at kommunen skal påta seg vil føre til behov for økte 
personalressurser til å løse oppgavene innen prosjektadministrasjon, byggherrefunksjon og 
oppfølging av gjennomføringen fremover. Det er nødvendig for at kommunens engasjement i 
gjennomføringen ikke skal gå ut over lovpålagte oppgaver og tidsfrister. På sikt vil 
tilrettelegging for en raskere utvikling kunne føre til flere innbyggere, styrket næringsliv og 
økte skatteinntekter.  
 
Medbestemmelse og konsekvenser for brukerne: 
Medbestemmelse og konsekvens for brukere anses ikke relevant i denne saken.  
 
 

 
Møtebehandling: 
 
Behandling i Kommunestyret 10.12.2020: 
 
Følgende hadde ordet: Frederikke Stensrød (H), Hans Lyshaugen (Ap)  
Det ble ikke fremmet endrings- eller tilleggsforslag. 
Votering: 



Formannskapets innstilling, som var likelydende Samfunnsutvalgets innstilling, ble 
enstemmig vedtatt. 
 
 
Vedtak - Kommunestyret 10.12.2020: 
Kommunen støtter opp om prosessen knyttet til gjennomføring av offentlige fellestiltak i 
forbindelse med områdereguleringsplan for Karlshus, og vedtar at følgende skal ligge til 
grunn for det videre arbeidet med planforslaget og gjennomføringsprosessen: 

1. Utbyggere bekoster offentlige fellestiltak innenfor planområdet ihht til kommunens 
forventningsvedtak.   

2. Kommunen forskutterer kostnader og gjennomfører utbyggingen av Nethusveien, 
herunder grunnerverv, som refusjonssak etter Plan- og bygningsloven kap 18.   

3. Kommunen tilbyr overfor utbyggere å forestå forhandling om grunnerverv av Park4. 
4. Kommunen legger inn midler til forskottering og nødvendige personalressurser til 

gjennomføringen i forbindelse med økonomiplanen 2022-25. 

Øvrig informasjon tas til orientering. 

 
 

 

 
Behandling i Formannskapet 10.12.2020: 
 
Det ble ikke fremmet endrings- eller tilleggsforslag. 
Votering: 
Samfunnsutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak - Formannskapet 10.12.2020: 
Kommunen støtter opp om prosessen knyttet til gjennomføring av offentlige fellestiltak i 
forbindelse med områdereguleringsplan for Karlshus, og vedtar at følgende skal ligge til 
grunn for det videre arbeidet med planforslaget og gjennomføringsprosessen: 

1. Utbyggere bekoster offentlige fellestiltak innenfor planområdet ihht til kommunens 
forventningsvedtak.   

2. Kommunen forskutterer kostnader og gjennomfører utbyggingen av Nethusveien, 
herunder grunnerverv, som refusjonssak etter Plan- og bygningsloven kap 18.   

3. Kommunen tilbyr overfor utbyggere å forestå forhandling om grunnerverv av Park4. 
4. Kommunen legger inn midler til forskottering og nødvendige personalressurser til 

gjennomføringen i forbindelse med økonomiplanen 2022-25. 

Øvrig informasjon tas til orientering. 

 
 

 

 
Behandling i Samfunnsutvalget 10.12.2020: 
 
 
Det ble ikke fremmet endrings- eller tilleggsforslag. 
Votering:  
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Vedtak - Samfunnsutvalget 10.12.2020: 



Kommunen støtter opp om prosessen knyttet til gjennomføring av offentlige fellestiltak i 
forbindelse med områdereguleringsplan for Karlshus, og vedtar at følgende skal ligge til 
grunn for det videre arbeidet med planforslaget og gjennomføringsprosessen: 

1. Utbyggere bekoster offentlige fellestiltak innenfor planområdet ihht til kommunens 
forventningsvedtak.   

2. Kommunen forskutterer kostnader og gjennomfører utbyggingen av Nethusveien, 
herunder grunnerverv, som refusjonssak etter Plan- og bygningsloven kap 18.   

3. Kommunen tilbyr overfor utbyggere å forestå forhandling om grunnerverv av Park4. 
4. Kommunen legger inn midler til forskottering og nødvendige personalressurser til 

gjennomføringen i forbindelse med økonomiplanen 2022-25. 

Øvrig informasjon tas til orientering. 

 
 

 

 
Vedlegg: 
Dok.dato 

 
Tittel 

1. 24.11.2020 Vedlegg 1 Øvrig orientering om status for offentlige fellestiltak 
2. 05.11.2020 Utkast_Plankart_karlshus_05.11.2020 
3. 05.11.2020 Utkast kostnadskalkyle fellestiltak 
4. 05.11.2020 Notat om refusjon etter Plan og bygningsloven kap 18_RÅDQK5P78NH 
5. 05.11.2020 Memo fra Cowi vedrørende støyskjerming ved E6 datert 2.11.20 
6. 05.11.2020 Karlshus_torg_park_estetisk_veileder 
7. 05.11.2020 2012 Kostnadskalkyle _Karlshus_Nethusveien 
8. 05.11.2020 2012 Kostnadskalkyle _Karlshus_Park4 
9. 05.11.2020 2012 Kostnadskalkyle _Karlshus_Torg1 
10. 05.11.2020 2012 Kostnadskalkyle _Karlshus_Torg2 
11. 05.11.2020 Kostnadsoverslag_Veier_Kryss_Bussholdeplasser_Områdeplan Karlshus 
12. 05.11.2020 Notat fra Multiconsult "VA-plan for omlegging av vann og avløp" datert 

05.05..202010218394-RIVA-RAP-002 
13. 05.11.2020 Kart til notat fra Multiconsult GH001 og 002 
 
 


