
 

 

Geoforum Hedmark og Oppland arrangerer 
 

Fagdag – plan, bygg og oppmåling 
 

i Statens vegvesen sine lokaler på Lillehammer, 27. mai 2019. 

I samarbeid med Einar Bergsholm og Fredrik Holth, NMBU, arrangerer Geoforum Hedmark 
og Oppland en fagdag «Plan, bygg og oppmåling» mandag 27.mai 2019. 

Du inviteres med dette til å delta på en dag med faglig og juridsk påfyll i en ellers travel 
hverdag. Programmet er først og fremst rettet mot kommunale saksbehandlere og 
landmålere, men er også aktuelt for private landmålerforetak. 

Det blir servert kaffe og frukt ved ankomst, og lunsj er inkludert i prisen. 

 
Praktiske opplysninger 

Tid:  Mandag 27.mai 09:00 – 15:00 

Sted:  Statens vegvesen, Industrigata 1, Lillehammer. 
 
Det gjøres oppmerksom på at det ikke finnes parkeringsplasser hos Statens vegvesen. Plasser for 
dagparkering er det lite av i området. Vi oppfordrer derfor til samkjøring og bruk av kollektivtransport 
hvis det er mulig 😊 

Priser: 
Medlemmer og ansatte hos medlemsbedrifter  kr. 500,- 
Andre deltakere      kr. 600,- 
 
Påmelding: Meld deg på ved å gå inn på www.geoforum.no eller ved å klikke på linken: 
https://geoforumhedmark.portal.styreweb.com/arrangement/ArrangementSession2?ID=HSUMOA 

Påmeldingsfristen er 16.05.19. 
Eventuell avmelding må gjøres senest torsdag 23.mai. Manglende oppmøte uten avmelding 
innen fristen faktureres full pris. 
 
Eventuelle spørsmål kan rettes til: Siv Byfuglien, siv.byfuglien@etnedal.kommune.no eller 

Kari Anne Midtvold, kari.midtvold@vegvesen.no 
 

Geoforum:  www.geoforum.no 
Foreløpig program finner du på neste side. 



 

     Fagdag – Plan, bygg og oppmåling 

 

 

 

Foreløpig program 

Mandag 27.mai 

09:00 Registrering med kaffe/te og frukt  

 Velkommen - åpning  

 

Plan, tiltak og oppmålingsforretning – kvalitet i plan og 
byggesaksbehandling 

 Planers rettsvirkning 
 Reguleringsplaner som fastsetter fremtidige 

eiendomsgrenser 
 Tiltak i pbl 
 Dispensasjon pbl § 19-2 

Fredrik Holth, NMBU 

 Pause  

 

Plan, tiltak og oppmålingsforretning – kvalitet i plan og 
byggesaksbehandling 

 Forholdet mellom matrikkelloven, plan og bygningsloven og 
jordskifteloven 

 Matrikkelloven kap. 8 – om oppmålingsarbeid  

Fredrik Holth, NMBU 

 Pause  

 

Plan, tiltak og oppmålingsforretning – kvalitet i plan og 
byggesaksbehandling 

 Innløsning av festetomter og forholdet til reguleringsplan 
 Pbl § 2-3 om stedfestelse av rettigheter i fast eiendom 

 
Einar Bergsholm, NMBU 

Fredrik Holth, NMBU 
 

12:00   Lunsj i kantina  

 

Oppmålingsforretningen 
 Plikten til å klarlegge rettsforhold 
 Avtaler inngått under oppmålingsforretning 
 Sletting av heftelser 
 Håndtering av strøksservitutter 

Einar Bergsholm, NMBU 
 

 Pause  

 Oppsummering/Diskusjon  

15:00 Slutt  
 

 

 
 


