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Kommunestyrets behandling 13.06.2018 

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.  

 

Kommunestyrets vedtak 13.06.2018 
Rådmannen gis mandat til å fremforhandle avtaler basert på anleggsbidragsmodellen og 

justeringsmodellen. Avtalene kan også omfatte andre virkemidler i grensesnittet mellom kommunen og 

utbygger som sikre ønsket om utvikling og etablering i kommunen. Forslag til konkrete avtaler legges 

frem for politisk behandling. 

 

 

 

 

Saksprotokoll i Formannskapet - 06.06.2018  

 

Formannskapets behandling 06.06.2018 

Ordfører fremmet følgende forslag: 

«Formannskapet tar saken til orientering.» 

 

Forslaget ble enstemmig vedtatt. 

 

Formannskapets innstilling 06.06.2018 

Saken til orientering.  

 

 

 



 

Rådmannens forslag til vedtak: 
Rådmannen gis mandat til å fremforhandle avtaler basert på anleggsbidragsmodellen og 

justeringsmodellen. Avtalene kan også omfatte andre virkemidler i grensesnittet mellom kommunen og 

utbygger som sikre ønsket om utvikling og etablering i kommunen. Forslag til konkrete avtaler legges 

frem for politisk behandling. 

 

 

             

        

 

 

 

 

Vedlegg: 
1. Anleggsbidragsmodellen vs. ordinær utbyggingsavtale 

2. Tolkning av rettspraksis, anleggsbidragsmodell 

3. Anleggsmodellen - prosedyrebeskrivelse 

4. Eksempel på utbyggingsavtale, infrastruktur mv.  

5. Eksempel på utbyggingsavtale, kontantbidrag 

6. Eksempel på utbyggingsavtale, Valdresmodellen 

7. Eksempel på utbyggingsavtale, Kombinert modell 

 

 

 

Saksutredning: 

Hensikten med saken 
Hurdal kommune ønsker å legge til rette for vekst og utvikling i kommunen. Kommunen har i praksis 

bruk for utbyggingsavtaler, hvor kommunen og utbygger forhandler seg frem til en fordeling av 

forpliktelser og kostnader ved gjennomføring av en reguleringsplan.  

Utbyggingsavtaler er regulert i plan- og bygningsloven og utbyggingsavtalene vedtas av Kommunestyret.  

I de fleste tilfeller må utbygger helt eller delvis opparbeide og bekoste infrastruktur som etter 

ferdigstillelsen overføres vederlagsfritt til kommunalt eie, drift og vedlikehold. Private utbyggere må 

betale merverdiavgift på byggingen av offentlig infrastruktur selv om infrastrukturen skal overdras 

vederlagsfritt til kommunen.  

Det er i regelverket for merverdiavgift gitt rom for at private utbyggere kan få momsfradrag eller 

momskompensasjon ved bygging av offentlig infrastruktur som skal overtas av kommunen. 

Anleggsbidragsmodellen og justeringsmodellen kan benyttes til dette formål, men fordrer særskilte 

avtaler mellom utbygger og kommunen i tillegg til kommunal administrativ oppfølging. En rekke 

kommuner benytter begge eller en av modellene. Det er frivillig om en kommune vil inngå slike 

momsreduserende avtaler med private utbyggere. Saken fremmes som en prinsippvurdering av om det 

er ønskelig at kommunen inngår momsavtaler i forbindelse med forhandlinger med private utbyggere.  

 

 

Vurdering: 
Det er to måter avgiftsbelastningen for offentlig infrastruktur som opparbeides av utbygger kan 

reduseres på, henholdsvis ved anleggsbidragsmodellen eller ved bruk av justeringsretten for 

merverdiavgift. Begge modellene er juridisk godkjente modeller. 



Dersom modellene benyttes vil utbygger kunne redusere prosjektkostnaden ved at merverdiavgift 

(heretter mva.) fjernes, eller reduseres, som kostnad. Det må inngås egne avtaler om bruk av 

modellene. Avtalen kan inngås parallelt med en utbyggingsavtale eller den kan inngås i forbindelse med 

en byggesak hvor utbygger er pålagt å opparbeide offentlig infrastruktur med hjemmel i en 

reguleringsplan. Ordningene fremstår som lojale tilpasninger til gjeldende regelverk. Kommunens 

administrasjonskostnader skal dekkes av utbygger og avtalene kan utformes slik at utbygger påtar seg 

risikoen for eventuelle endringer i regelverket. Ordningene skal ikke medføre noen økonomiske 

belastning for Hurdal kommune, men momsreduserende avtaler vil kreve kommunal administrativ 

oppfølging. Avtalene skal utformes, tolkes og følges opp. Kommunen er avhengig av å ha gode rutiner 

for oppfølging av slike avtaler og garantier, og er avhengig av en god regnskapsmessig praksis for å 

håndtere ordningen og følge opp prosjektene.  

 

Anleggsbidragsmodellen 
Anleggsbidragsmodellen har vært benyttet i flere år. Modellen er stadfestet av Skattedirektoratet en 

rekke ganger, blant annet i en bindende forhåndsuttalelse av 05.08.2005 nr 33/05. Modellen innebærer 

at kommunen er byggherre for den offentlige infrastrukturen og utbygger betaler anleggsbidrag til 

kommunen tilsvarende utbyggingskostnadene uten mva. Anleggsbidrag til opparbeidelse av 

infrastruktur med hjemmel i plan- og bygningsloven anses ikke som omsetning og skal ikke avgifts 

beregnes. Modellen bygger opp under kommunes rolle som byggherreorganisasjon og kan bidra til å 

kvalitetssikre gjennomføringen av infrastrukturtiltakene. Administrasjonen er imidlertid kritisk til bruk av 

en såkalt ”stråmannsmodell” hvor kommunen kun er byggherre ”på papiret”. I klagenemnd for MVA sak 

6919 måtte en kommune tilbakebetale mva (14 mill kr) fordi kommunen ikke var reell byggherre i en 

avtale om anleggsbidragsmodellen. I tillegg er dette stadfestet gjennom rettspraksis, Jæren tingretts 

dom av 30. mars 2012 (Sandnes kommune og Sola kommune.) 

Det er ulike tolkninger om reglene om offentlige anskaffelser må følges ved bruk av 

anleggsbidragsmodellen. Uenigheten, om reglene om offentlige anskaffelser skal benyttes, går på at 

utbygger bærer den økonomiske risikoen i prosjektet og ikke kommunen (kommunen «fakturerer« 

anleggsbidraget fortløpende til utbygger). Problematikken er ikke prøvd i retten ennå i Norge. Av den 

grunn anbefaler Rådmannen at reglene for offentlige anskaffelser følges siden hensikten til offentlig 

anskaffelser er økt konkurranse, likebehandling, unngå svart arbeid, sikre lønnsvilkår osv.    

Hurdal kommune vurderer å styrke organisasjonen med hensyn til prosjektlederkompetanse for egne 

utbyggingsprosjekter. Dette vil ivareta byggherrefunksjonen for prosjekter etter bidragsmodellen.  

Hurdal Kommune som byggherre vil delta aktivt i alle prosjekter etter bidragsmodellen som vil medføre 

økt påvirkning knyttet til prosjekt resultat og intern kompetansebygging.  

Rådmannen ser for seg en anleggsbidragsmodell med følgende hovedmomenter, slik disse 

fremkommer i vedlegget «Anleggsmodellen – prosedyrebeskrivelse».   

 

Justeringsmodellen  
I 2008 ble det innført nye regler om justering av merverdiavgift i merverdiavgiftsloven. Reglene åpner 

for at betalt inngående merverdiavgift kan kreves tilbakebetalt dersom infrastrukturen gjennom 

eierskifte endres fra merverdiavgiftspliktig (privat) til merverdiavgiftsfri (offentlig) virksomhet. 

Ordningen innebærer at kommunens avgiftsposisjon kan komme utbygger til gode ved at det inngås 



avtale om at innbetalt merverdiavgift for privat opparbeidet infrastruktur, som overføres vederlagsfritt 

til kommunen, kan kreves tilbakebetalt år for år over en tiårs periode fratrukket kommunens 

administrasjonskostnader. 

Justeringsmodellen har følgende hovedmomenter: 

 Utbygger prosjekterer, bygger og bekoster infrastrukturanleggene. 

 Avtale om overføring av justeringsrett for mva inngås mellom utbygger og kommunen. 

 Anleggene overføres til vederlagsfritt til kommunen for eie, drift og vedlikehold. 

 Kommunen krever tilbakeført fra staten den mva utbygger har betalt for anleggene. 

 Kommunen tilbakebetaler mva til utbygger evt fratrukket administrasjonskostnader. 

Det er kommunen som erverver av anleggene som kan kreve merverdiavgiften tilbakeført fra 

avgiftsmyndighetene. Tilbakebetalingen skjer over en tiårsperiode etter at kommunen har overtatt 

infrastrukturanleggene hvor 1/10 av betalt mva tilbakebetales hvert år. Det er et krav om at inngående 

mva for infrastrukturen må overstige kr 100.000 og det er en forutsetning at kommunen i hele 

tiårsperioden benytter anlegget i sin avgiftspliktige / kompensasjonsberettigede virksomhet. Det må 

inngås en særskilt avtale mellom kommunen og utbygger for hvert enkelt prosjekt. Oppgjøret kan skje 

som engangsbetaling eller år for år. Kommunen må ha dokumentasjon fra utbyggeren som oppgir 

fullføringstidspunkt, kostnad, påløpt mva og beløp som kan kreves tilbakebetalt. Ut fra hensynet til 

økonomisk risiko, blant annet muligheten for regelendring, mener rådmannen at kommunen bør opptre 

som ren formidler og videre overføre år for år det beløp som vil bli justert, ikke forskuttere beløpet som 

et engangsbeløp. Det kan avtalefestes at utbygger har risikoen for eventuelle endringer av regelverket. 

Det kan også avtales at utbygger hvert år skal sende inn nødvendig dokumentasjon til kommunen og be 

om justering/tilbakeføring av mva.  

Konklusjon 
Rådmannen ser fordeler ved å kunne benytte ordninger som reduserer mva-kostnaden i 

utbyggingsprosjekter. Momsavtaler kan gi et positivt forhandlingsklima, initiere til utvikling og vekst i 

kommunen og medvirke til at det er mulig å gjennomføre mer helhetlige utbygginger.  

Rådmannen vurderer at tiltak som kan legge til rette for byggeaktivitet og begrense kostnadene ved 

utbygging vil kunne være med på å gjøre Hurdal kommune til en attraktiv kommune å etablere seg i. 

Redusert avgiftsbelastning kan bidra til at prosjektene i større grad blir regningssvarende og pris til 

forbruker lavere. Momsavtaler kan være avgjørende for realiseringen av et prosjekt og utbygger kan 

være villig til å påta seg tiltak som hever kvaliteten ut over det minimum som reguleringsplanen krever. 

Utbyggingsavtalene kan av den årsak også inneholde andre virkemidler for å støtte ønsket utvikling og 

etablering.  

Flere kommuner i distriktet benytter begge eller en av modellene. Rådmannen ser fordeler ved å kunne 

benytte begge modellene, anleggsbidragsmodellen og justeringsmodellen, i forhandlinger med 

utbyggere. Samtidig er det knyttet usikkerhet knyttet til rettspraksis når det gjelder justeringsmodellen. 

Rådmannen ber om mandat til å fremforhandle momsavtaler basert på anleggsbidragsmodellen i 

aktuelle prosjekter fremover.  Kommunens administrative kostnader belastes utbygger i den grad det er 

aktuelt. Den risiko og det administrative merarbeid som påløper kommunen ved bruk av modellene må 

avbøtes gjennom anleggsbidrag, avtaler og garantier fra utbygger. Forslag til avtaler legges frem for 



politisk behandling.  

 

 

 

 

 

 

 


