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UTBY GGIN GSAVTA L E  OG  A VTA L E  OM 

GRUNN A VSTÅEL SE  MM MELLOM  TOBER  I NVEST  AS  

(ORG.NR .983464475)  OG  SUN NFJORD KOMM UN E  

(ORGN R.  921244207 )       

  

 

1. Denne avtale gjelder grunnavståelse fra gbnr 21/684, utbygging og fordeling av kostnader og 

tiltak på gbnr 21/657 og 684 i Sunnfjord, eid av hhv Sunnfjord kommune (SK) og Tober Invest 

AS (TBI) som fester av bnr 684. Hjemmelshaverne Tore Berqvam, Trine Løw Berqvam og 

Astrid Berqvam tiltrer avtalen som hjemmelshavere til hver sin ideelle 1/3 av bnr 684.  

2. Tober Invest(TBI) AS står fritt til å overdra festeretten og rettigheter og forpliktelser etter 

denne avtale til et driftsselskap. 

Dersom annet ikke følger uttrykkelig av denne avtalen har TBI og senere ev driftsselskap alt 

ansvar – både praktisk og økonomisk – for at alle rekkefølgekrav som følger av 

reguleringsplanen, ev etter mindre vesentlige reguleringsendringer eller gitte dispensasjoner, 

er, eller blir, oppfylt til riktig tid.  

3. Avtalen omhandler og regulerer gjennomføring av følgende tiltak: 

- Parkeringsanlegg for TBI under deler av bnr 657 og 684 

- Veirett/tilkomst til og bruk av parkeringsplassene i parkeringsanlegget TBI skal 

oppføre. (bnr. 657 og 684) 

- Opparbeidelse og drift av friarealer (o ST) i samsvar med reguleringsplan på bnr 684 

- Opparbeidelse av vei og fortau o_SKV1, o_SF1 og o_SF3 i samsvar med kommunal 

standard for bygater 

- Forholdet til fiskeretten i Jølstra. 

3.1 Formålet er detaljering og gjennomføring av reguleringsplan for Elvekanten vedtatt 11.07.19, 

med senere reguleringsplanendringer, vedtatt 09.03.2022.  
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4. Grunnavståelse 

4.1. Eierne av gbnr 21/684 med samtykke av fester, (TBI), avstår ved denne avtale nødvendig 

grunn for opparbeidelse av «fiskesti» (GTD) og areal til opparbeidelse av o_ST (torg) langs 

Jølstra iht. nevnte reguleringsplaner, - i hele eiendommens lengde langs elven, og med en 

bredde tilsvarende det som er nødvendig for opparbeidelsen av nevnte formål. Regulert areal 

over eiendommen er inntegnet.  

 

4.2. Arealet avståes vederlagsfritt fra bnr 684 og skal fradeles og overføres til Sunnfjord kommune. 

Sunnfjord kommune bærer kostnader knyttet til fradelingen og overføringen av areal.  

4.3. Eierne av gbnr. 21/684 avstår videre grunn til o_SKV1, o_SF1 og o_SF3, samt areal til o_SF2 

så langt den er regulert over gbnr. 21/684.  

4.4. TBI skal videre erverve nødvendig areal til o_SKV1 fra gbnr. 21/221. 

4.5. Veiarealene fra gbnr. 21/684 og 21/221 skal fradeles og overføres vederlagsfritt til SK uten 

heftelser. TBI bærer kostnadene ved fradeling og tinglysing. 

 

5. Parkeringsanlegg for Elvekanten - eier TBI 

5.1. TBI (bnr. 684) skal opparbeide parkeringsanlegg under terrengnivå på det bygg som skal føres 

opp. Parkeringsanlegget vil også bli anlagt under deler av kommunal grunn (bnr. 657) og 

partene er enige om at eiendomsretten til arealet (overflatearealet) fortsatt skal ligge til bnr. 

657. Bnr. 684 får varig rett til å bruke og disponere arealet under terrengnivå til 

parkeringsanlegg. Denne retten ble sikret ved etablering av spesiell skjønnsforutsetning etablert 

under skjønnssak 10-026554SKJ-FJOR, jfr. rettsboka s 5-6. 
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5.2. Adkomst til parkeringskjelleren/nedkjøring til parkeringsarealene ligger på gbnr 21/657 i 

samsvar med gjeldende reguleringsplan for området. 

5.3. Parkeringsanlegget skal i sin helhet eies, driftes og disponeres av TBI 

5.4. SK gir eierne og fester av bnr 684 vederlagsfri og ugjenkallelig rett til adkomst/veirett til 

parkeringskjelleren og bruk av parkeringsanlegget under bnr. 657. Denne rettighet skal 

tinglyses som heftelse på bnr. 657.  

5.5. Dersom det anses hensiktsmessig og mulig, kan parkeringsanlegget matrikuleres som 

anleggseiendom tilhørende eier av bnr 684 og ev bortfestet til TBI. Eventuelle kostnader til 

matrikulering dekkes av TBI. 

5.6. TBI skal dekke kostnadene med etablering og drift av nedkjøringsrampe til parkeringskjelleren, 

kostnadene med utbygging av parkeringsanlegget samt kostnadene med nødvendig 

overdekning av nedkjøringsrampe.  

5.7. Taket på parkeringskjelleren under o_ST og oSGS1 skal dimensjoneres slik at den tåler tunge 

kjøretøy og at arealet blir brukt som offentlig torg. Grensesnittet mellom taket på 

garasjekjelleren og grunn for torget må fastsettes i egen avtale mellom TBI og 

Førdepakken/SK.                                               

Vedlegg 1: situasjonsplan (tegning A-10-001) som viser tiltakene.   

5.8. Nedkjøring til parkeringsanlegget skal etableres slik at det muliggjør ev framtidig utbygging av 

tilsvarende parkeringsanlegg under naboeiendom i øst, gbnr. 21/116. 

5.9. Nedkjørsel mv. skal utformes/tilpasses i samarbeid med Førdepakken i forbindelse med bygging 

av nordre fundament for gangbru over Jølstra med nødvendig tilkomst. Det skal inngås egen 

avtale med Førdepakken om dette.  

5.10. Den grunn som går med til etablering av nedkjøring til parkeringsarealet makebyttes med areal 

til vegtiltak iht. pkt. 4.5 foran.    

 

6. Utforming av arealer for byrom 

6.1. TBI dekker alle kostnader med etablering og opparbeidelse av o_ST i samsvar med endelig 

reguleringsplan, så langt dette areal ligger på bnr 684, dvs. i hele eiendommens lengde fram til 

bnr 657 og i bredde fra innerkant fiskesti og til veggliv. Opparbeidelsen skal være av 

tilsvarende standard, materialvalg og utførelse som er brukt vest for bnr. 684.  

6.2. Pkt. 6.1. inkluderer kostnader til etablering av innsatsoppstillingsplass foran bygget i samsvar 

med SK/brannvesenets spesifikasjoner/krav. 

6.3. SK dekker alle kostnader med tilsvarende opparbeidelse av o_ST på bnr 657 
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7. Fordeling av kostnader med opparbeidelse og drift av friarealer på bnr. 684 og bnr. 657 

7.1. På begge eiendommer er deler av arealene regulert til offentlige arealer, o ST, jf. situasjonsplan 

og dagens gjeldende plankart. I samsvar med pkt. 6.1 og 6.2 foran dekkes kostnadene med 

opparbeidelse som angitt der. Framtidig vedlikehold skal forestås av SK på begge eiendommer. 

8. Anleggsbidrag til o_ST   

8.1. TBI skal yte et anleggsbidrag på kr 140.000,- for å heve kvalitetene som uteoppholdsareal i 

o_ST, som f.eks. lekeapparat og benker. Beløpet skal være overført til kommunen før det blir 

gitt ramme- og igangsettingstillatelse for bygg over parkeringskjelleren.  

8.2. De kostnader TBI påtar seg gjennom pkt. 6.1, 6.2. og 8.1 foran ansees som et rimelig 

anleggsbidrag samlet sett for etablering av o_ST i samsvar med de foreliggende 

reguleringsplaner på begge de aktuelle eiendommer. 

 

9. Kostnader med drift og vedlikehold av arealer 

9.1. SK har ansvaret for alle kostnader med drift og vedlikehold inkl. sikring av arealer som skal 

være tilgjengelig for offentlig/allmenn bruk på både de areal som fradeles bnr 684 og bnr. 657, 

herunder også arealet over nedkjøringsrampen til parkeringskjeller. SK er ansvarlig for 

utarbeidelse av en helhetlig plan for utforming (utomhusplan), drift og vedlikehold av arealene, 

jf. funksjonsbeskrivelse for Elvekanten s.9.   

9.2. TBI har ansvar for kostnader med drift og vedlikehold av arealer som fortsatt eies og benyttes 

eksklusivt av bnr. 684, herunder også nedkjøringsrampe til parkeringskjeller og 

parkeringskjeller.  

10. Offentlige veier (o_SKV1, o_SF1 og o_SF3) og VAO-anlegg 

10.1. TBI skal etablere offentlig vei med fortau i samsvar med Håndbok N100 og kommunal Offentlige 

veier (o_SKV1, o_SF1 og o_SF3) og VAO-anlegg standard for bygate, jf. 

reguleringsbestemmelsene pkt. 3.2.1 – 3.2.3. 

10.2. TBI skal etablere VAO-anlegg i samsvar med VAO-plan som utarbeides av TBI og godkjennes av 

Teknisk drift i SK. 

10.3. Offentlige veier og VAO-anlegg skal overtas til drift- og vedlikehold av SK. Teknisk drift skal 

kalles inn av TBI for gjennomføring av overtakelsesforretning når anleggene er ferdigstilt. 

10.4. TBI har ansvaret for drift- og vedlikehold av offentlige veier og VAO-anlegg fram til 

overtakelsestidspunktet. 

10.5. TBI skal stille slik sikkerhet som kreves av SK til sikring av opparbeidelse og gjennomføring av 

pkt.10. Sikkerheten er fastsatt til kr. 2.000.000.- 
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11. Fiskerett i Jølstra 

11.1. Fiskeretten i Jølstra utenfor bnr. 657 og 684, ligger til gbnr 21/25 og skal fortsatt tilhøre gbnr. 

21/25 – uavhengig av den ovenfor omtalte grunnavståelse og tiltak mv.  Eier av gbnr. 21/25 

skal ha fri tilkomst over bnr. 657 og 684 for utøvelse av fiskerettighetene.  

12. Avtalen er ikke bindende uten godkjenning av kommunestyret i Sunnfjord kommune, eierne av 

bnr 684 og styret i Tober Invest AS. 

 

 

Sted/dato: 

 

__________________________    ____________________________ 

 Tober Invest AS                          Sunnfjord kommune 

 

Som hjemmelsinnehavere til gnr 21 bnr 684 i Sunnfjord tiltredes denne avtale: 

 

________________                    ____________________          _____________________ 

Tore Berqvam                             Trine Løw Berqvam                   Astrid Berqvam 

Pnr.06017739369                        Pnr.11068242837                    Pnr.09078438447       

 


