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PS 18/103

Referat og meldingar

RS 18/469

Møtebok frå førre møte

Vinje kommune
Organisasjon, arkiv og IKT

Arkiv saknr:
Løpenr.:
Arkivkode:
Utval
Plan- og miljøutvalet

Møtedato
27.06.2018

2016/584
13607/2018
144

Utval Saksnr
18/104

Sakshandsamar: Reidun Lofthus

Drøftingstema i arbeidet med kommunedelplan RukkemoTorvetjønn
Plan- og miljøutvalet blir innkalla for å drøfte aktuelle tema i arbeidet med kommunedelplan
Rukkemo-Torvetjønn.


Verkemiddel for gjennomføring – utbyggingsavtaler med kommunen, private avtaler
mellom aktørar, bidrag frå hytteeigarar



Hovudtrekk/føringar for framtidig arealbruk

Fristen for å kome med arealinnspel er ute.
Det har kome innspel frå 13 grunneigarar, pluss nokre andre som har generelle innspel.
Saman med Asplan Viak har me kome til at me vil ha ei god forankring av punkta over før
me tek tak i arealinnspela og startar vurderinga av dei.

Rådmannens framlegg til vedtak:

Rådmannen,
Jan Myrekrok, rådmann /s/
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Vinje kommune
Økonomi, plan og utvikling

Arkiv saknr:
Løpenr.:
Arkivkode:
Utval
Plan- og miljøutvalet
Plan- og miljøutvalet
Kommunestyret

Møtedato
20.06.2018
27.06.2018

2016/285
13474/2018
151/10/151/37

Utval Saksnr
18/102
18/105

Sakshandsamar: Skjalg Lie Bakken

Framlegg til utbyggingsavtale for Vierli H35, 151/10
Vedlegg:
1 Utbyggingsavtale Vierli H35 - Vinje kommune

Dokument i saka:
Kst-sak 07/4 – Prinsippsak – utbyggingsavtaler etter § 64 i plan- og bygningslova
Kst-sak 12/73 – Strategi for fellesgodefinansiering og vermesenger i turistområda
Plm-sak 14/99 – Utbyggingsavtale
Bakgrunn:
Vinje kommunestyre vedtok 25.01.07. Kst-sak 07/4 - prinsippsak for utbyggingsavtaler etter
dåverande § 64 i Plan- og bygningslova. Vedtaket gjeld arealplanar i heile kommunen.
16.05.12. vedtok Vinje kommunestyre Kst-sak 12/73 - strategi for fellesgodefinansiering og
varme senger i turistområda, og 19.09.13 blei det vedteke ein mal for utbyggingsavtale
mellom Vinje kommune og utbyggjar og retningslinjer for disposisjonsfond.
Framlegg til utbyggingsavtale vart lagt ut til offentleg ettersyn 09.05.2018 med svarfrist
15.06.2018. Det har ikkje kome merknader til utbyggingsavtala.
Vurdering:
Vierli Eigedom AS og Rauland Skisenter AS har gjennomført store investeringar i
reiselivsdestinasjonen knytt til infrastruktur og fellesgodar som blant anna skiheisar,
alpinbakkar m.m. Det er planar om vidare utvikling, og eit ynskje frå utbyggar om å
betala inn meir enn sats for infrastrukturbidrag jf. prinsippvedtak 12/73 tilseier. Då ein
del av tiltaka er kommersielle er det skrivi ei privat avtale om betaling av

-6-

infrastrukturbidrag. Avtala legg til rette for eit infrastrukturbidrag på kr 100 per m2 nytt
tomteareal. Dette bidraget skal nyttast til mellom anna:
 Heisanlegg med tilhøyrande publikumsfasilitetar
 Tekniske installasjonar og utstyr knytt til drift av skisenteret
 Publikumsparkering, busslommer og parkering til skianlegg
For betaling og bruk av infrastrukturbidraget syner utbyggingsavtala til ei privatrettsleg
avtale mellom Vierli Eigedom AS og Rauland skisenter AS. Om infrastrukturbidraget ikkje
vert nytta til punkta fastsatt i avtala innan 31.12.2025, skal bidraget nyttast til andre føremal
fastsatt av arbeidsutvalet innanfor reiselivsområdet Rauland.
Vedlegg 1 er framlegg til avtale mellom Vinje kommune og grunneigar på 151/10, Kristin
Larsen. Avtala er basert på vedteken mal for utbyggingsavtale mellom Vinje kommune og
grunneigarar. Grunneigar er samd i avtala og har signert avtala, sjå vedlegg.
Avtala regulerer forhold kring gjennomføring av reguleringsplan, tilskot til fellestiltak og
bruk av det regulera området
Privat avtale mellom Vierli Eigedom AS og Rauland Skisenter AS vert lagt fram i møtet.
Plansaka vart handsama som eiga sak i planutvalet 30.05.2018.
Saka går til kommunestyret.

Rådmannens framlegg til vedtak:
Framlegg til utbyggingsavtale for Vierli H35, 151/10 vert vedteken i medhald av pbl § 17
– 3 slik den ligg føre.
Rådmannen, 19.06.18
Jan Myrekrok, rådmann /s/

Handsaming i Plan- og miljøutvalet 20.06.2018:
Plan- og miljøutvalet vedtok samrøystes å lukke møtet under handsaming av saka, jf.
Kommunelovas § 31.2, OFL § 23, 1. ledd.
Dokument delt ut i møte:
- Avtale om betaling av anleggsbidrag til alpin infrastruktur (ikkje offentleg, jf. OFL §
23, 1. ledd.)
Framlegg frå Sp v. Tone Edland:
Saka blir utsett.
Framlegget frå Edland blei samrøystes vedteke.
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Saka blir utsett.
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1

UTBYGGINGSAVTALE
For
Vierli H35 i VINJE KOMMUNE

Avtalepartene
Nærværende avtale er i dag inngått mellom Vinje kommune, org.nr. 964 964 610, og utbygger
Vierli Eigedom AS, org.nr. 990 012 695.

Utbyggingsområde/virkeområde
Nærværende avtale er knyttet til reguleringsplan for "Vierli del av Heimvegli", PlanID
20080008. Det er foretatt en detaljreguleringsplan av Vierli H35, med plannavn "Vierli H35",
PlanID 20160001, og del av plan for "Svinhaug, 151/10 og 153/4", PlanID 20010013.
Planen gir mulighet for utbygging av inntil 28 nye fritidsboliger og tilhørende infrastruktur,
innenfor eksisterende hyttefelt. Videre er området mot Heimvegliheisen og i retning Oksatjønn,
gjort om til byggeområde, dvs. regulert til "område for fritidsbusetnad", og gir mulighet for
utbygging av inntil 59 nye fritidsboliger og tilhørende infrastruktur.
Reguleringsplanen ble vedtatt i kommunestyret x, sak x. Nærværende avtale omfatter del av
gnr. 151 bnr. 10, i Vinje kommune, i henhold til markert område på vedlagte kartutskrift, jf.
bilag 2. Avtala omfattar tiltak innanfor og utanfor planområdet, men innanfor område knytt til
sti- og løypeplan på Rauland.

Formål/grunnlag for avtalen
Denne avtalen har sitt grunnlag i vedtak i Vinje kommunestyre i sak 07/4, 12/73, sak 16/285.
Protokoll fra oppstartmøte av 15.02.2016 og referat fra møte 31.01.2017.

Tiltak i reguleringsplanen
G/S-veg:
Det skal leggast til rette for at kommunen skal kunne etablere gang- og sykkelveg langs Fv
37 i tråd med reguleringsplanen og Statens Vegvesen sine krav. Før utbygging tar til skal
grunneigar avstå nødvendig grunn til G/S-veg. Grunnerstatning etter normalsatser i Vinje
kommune[1]. Grunnen skal frådelast og overdragast etter nærare avtale med Vinje kommune.
Vinje kommune tek kostnaden med frådeling og overdraging.

[1]

Seinast justert og vurdert haust 2013 etter forlik med opplysningsvesenets fond (råtomtpris) 27 kr/m2.
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Tilrettelegging for sti og løyper
Det skal legges til rette for etablering av sti og løyper innenfor planområdet. Dagens praksis
med bruksrett til/ og avtaler om traseer for sti og løyper på grunneier sin eiendom, blir
videreført. Grunneierne stiller grunn til disposisjon ut fra dagens løypenett eller tilsvarende.
Stiene og løypenes plassering fremgår av I.L. Dyra Vaa sitt løype- og turkart inntatt som bilag
1 til denne avtalen, og senere i kommunens framtidige sti- og løypeplan. Mer kartfesting kan
komme i forbindelse med sti- og løypeplanarbeidet i Vinje kommune. Bilveger knyttet til
reguleringsplanen kan benyttes til sykkelveg.
Grunneier kan foreta mindre endringer på løype/sti i samarbeid med Vinje kommune og
Rauland Turist AS. Endringene skal ikke innebære kostnader for Vinje kommune.

Infrastrukturbidrag
Det skal i denne avtalen betales infrastrukturbidrag for xx tomter.
Vierli Eigedom AS og Rauland Skisenter AS har gjennomført store investeringer i
reiselivsdestinasjonen knyttet til infrastruktur og fellesgoder som blant annet skiheiser,
alpinbakker m.m. Det skal betales et infrastrukturbidrag på kr 100,- per m² nytt tomteareal
regulert til fritidsboliger, omfattet av omreguleringen, jf. prinsippvedtaket fattet i
kommunestyret den 07.06.2012, sak 12/73, pkt. 4 og 5. Med nytt tomteareal menes nytt
tomteareal som ikke var i planen fra tidligere. For denne utbyggingsavtale vises det til
privatrettslig avtale mellom Rauland Skisenter AS og Vierli Eigedom for utnyttelse av
infrastrukturbidraget. Avtala omhandler blant anna:
-

Heisanlegg med tilhørende publikumsfasiliteter.
Tekniske installasjoner og utstyr knytt til drift av skisenteret.
Publikumsparkering, busslommer, og parkering til skianlegg.

Dersom midlene fra infrastrukturbidraget i denne avtalen ikke blir benyttet av Rauland
Skisenter innen 31.12.2025, jfr. punkt over, skal bidraget kunne nyttes til andre formål fastsatt
av arbeidsutvalget innenfor reiselivsområdet Rauland, jf. Sak i formannskapet 05.12.2013 –
13/69.
Vann og avløp
Generelle krav til VA-anlegg:
-

-

-

All vannforsyning skal være godkjent.
Grunneier/utbygger må selv koste vann- og avløpsnett fra det eksisterende VA-anlegget
til utbyggingsområdet, i tillegg til det interne spredenettet. Grunneier/utbygger må selv
sørge for nødvendig gravetillatelse på tredjemanns grunn.
Alle bygg som blir pålagt tilknyttet til det kommunale vann- og avløpsnettet via privat
vann- og avløpsnett, skal betale tilknytningsavgift og årlige gebyr etter det til enhver tid
gjeldende regelverk.
Før det kan bygges ut etter reguleringsplanen, skal utbygger fremlegge vann- og
avløpsplan. Denne skal godkjennes av Vinje kommune, ved teknisk drift og
vedlikehold. Planen skal vise beregninger for kapasitet, samt behov for brannvann.
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-

Vinje kommune kan sette krav til hvordan vann- og avløpsnettet blir dimensjonert og
utført.
Før det blir gitt ferdigattest for vann- og avløpsnettet, skal Vinje kommune ha mottatt
innmålingsdata etter prosedyre fra TDV.

Transport av avtalen
Denne avtalen kan ikke overdras til annen part uten forhåndssamtykke fra den andre parten.
Samtykke kan ikke nektes uten saklig grunn.

Varighet
Denne avtalen varer til den evt. blir erstattet av en ny avtale.

Tinglysing
Avtalen kan tinglyses som hefte på eiendommen som inngår i virkeområdet etter punkt 2
ovenfor. Kostnader til tinglysing skal dekkes av grunneier.

Tvist
Enhver tvist mellom partene etter denne avtalen, skal søkes løst gjennom forhandlinger. Fører
ikke forhandlingene frem, skal tvisten henvises til de ordinære domstoler. Rett verneting skal
være Vest-Telemark tingrett.

Bilag
1.
2.
3.
4.
5.

Sti- og løypekart
Områdekart over Vierli H35, del av gnr. 151 bnr. 10.
Vinje kommunes vedtak av x i sak nr..
Protokoll fra oppstartsmøter 15.02.2016.
Referat fra møte 31.01.2017.

Signatur
Partene erklærer ved sin signatur å ha gjort seg kjent med og akseptert, samtlige av nærværende
kontrakts 10 punkter.

Kontrakten er utferdiget i 2 – to – likelydende eksemplarer, ett til hver av partene.
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