
 

Avdeling Hordaland  

 

 

 

 

Invitasjon til fagdag og årsmøte i GeoForum Hordaland 

onsdag 15. mai 2019 
 

GeoForum Hordaland holder fagdag og årsmøte i Auditorium hos Statens 
vegvesen (Nygårdsgaten 112) i Bergen onsdag 15. mai. 

 Fagdagen er gratis for medlemmer i GeoForum.  
 For ikke medlemmer er prisen kr. 800,- inkludert lunsj. 
 De som er påmeldt og ikke kommer vil bli fakturert kr. 500,- 

Ønske å bli medlem: Register deg via http://geoforum.no/bli-medlem/ 

Fordeler ved å være medlem i GeoForum: 

 Medlemspriser på kurs og konferanser 
 Faglig nettverk og nyheter 
 Abonnement på “Posisjon” og “Kart og Plan” 
 Mulighet for å søke stipend 
 Studenter får mulighet til å delta gratis på arrangementer 

 

 

Påmeldingsfrist er 3. mai 2019. 

 

  



 

Avdeling Hordaland  

Program for fagdag og årsmøte 2019 
 

  Onsdag 15. mai 
08:30 Registrering, kaffe og enkel servering 
  Møteleder: Jan Erik Førde 
9:05 – 9:15 Velkommen – Åpning av fagdag: Plan bygg og oppmåling 

9:15 – 10:00 

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 

10:00 – 10:15 Diskusjoner/pause 

10:15 – 11:00 

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 
11:00 – 11:15 Diskusjoner/pause 

11:15 – 12:00 

Plan, tiltak og oppmålingsforretning – kvalitet i plan og byggesaksbehandling 
-       Innløsning av festetomter og forholdet til reguleringsplaner 
-       Pbl. § 2-3 Om stedfestelse av rettigheter i fast eiendom 

Einar Bergsholm og Fredrik Holth 
NMBU 

12:15 – 13:15 Lunsj 
  Møteleder: Jan Erik Førde 

13:15 – 14:00 

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

Einar Bergsholm 
NMBU 

14:00 – 14-45 Oppsummering og diskusjon 
14:45 – 15:00 Pause 
15:00 – 16:00 Årsmøte GeoForum Hordaland 

 


