
FAG DAG E R  O M  P B L
GeoForum sentralt og GeoForum Buskerud inviterer sammen med juristene Fredrik Holth og 

Nikolai K. Winge til fagdager den 13. og 14. oktober på Union scene i Drammen.  

13. OKTOBER

Dele- og byggesaksbehandling, dispensasjoner og matrikkelloven som viktige 
rettslige rammer for delingssaker

09.30 – 10.00 Registrering

10.00 – 10.15 Velkommen, praktisk informasjon og informasjon om fagdagene.

10.15 – 11.00 Plan- og bygningsloven som rettslig ramme for arealbruk.

11.00 – 11.15 Pause

11.15 – 12.00 Krav til behandling av søknad om fradeling av tomter, innholdet i 
tillatelsen, og bortfall av tillatelse.

12.00 – 12.45 Lunsj

12.45 – 13.30 Dispensasjoner – juss eller politikk

13.30 – 14.45 Pause

13.45 – 14.30 Koblingen mellom matrikkelloven og matrikkelforskriften, noen utvalgte 
temaer.

14.30 – 14.45 Pause

14.45 – 15.15 De rettslige rammene for krav om gebyr for kommunens arbeid, og de 
rettslige rammene for klage etter matrikkelloven § 46.

15.15 Takk for i dag!

14. OKTOBER

Hvor står lovgivningen nå det kommer til forebygging, utredning og ansvar av farer 
som flom, skred og ras.

09.30 – 09.45 Velkommen, praktisk informasjon om fagdagene.

09.45 – 10.30 Krav til utredning av planer og tiltak

10.30 – 10.45 Pause

10.45 – 11.30 Kommunens ansvar etter pbl. § 28-1

11.30 – 12.15 Lunsj

12.15 – 13.00 Kommunens plikt til å føre tilsyn og gjennomføre kontroll etter plan- og 
bygningsloven.

13.00 – 13.15 Pause

13.15 – 14.00 De rettslige rammene for ansvar for ansvarlig søker, ansvarlig 
prosjekterende, ansvarlig utførende og ansvarlig kontrollerende.

14.00 – 14.15 Pause

14.15 – 15.00 Er det svakheter i dagens system? Hva bør i så fall endres?
En diskusjon hvor det settes søkelys på hvilke endringer som bør gjøres 
i lovgivningen for å sikre at ulykker og ødeleggelser ikke skjer.

15.00 Takk for i dag!



FAG DAG E R  O M  P B L

Sted
Union scene i Drammen
13. og 14. oktober
Arrangør: GeoForum sentralt den 13. oktober, GeoForum Buskerud 
14. oktober.

Deltakeravgift
Pr dag: 
Medlem kr  1 500
Ansatt hos bedriftsmedlem, kr 1 900
Ikke-medlem, kr 2 000

Deltakelse begge dagene:
Medlem kr  2 500
Ansatt hos bedriftsmedlem: kr 2 900
Ikke-medlem:  kr 3 000

Priser er oppgitt inkl. mva. på servering. Faktura for deltakelse sendes 
samlet.

Medlemskontingent er kr 400 per år. For resten av 2021 betales 
kr 200. Innmelding i påmeldingsskjema.

Påmelding:
https://geoforum.pameldingssystem.no/fagdag-pbl-2021
Påmeldingsfrist er utsatt til 01. oktober.

Praktisk informasjon
Overnatting:
De som ønsker å overnatte bestiller og betaler selv hotel.
Scandic Ambassadeur Drammen, enkeltrom kr 1 240. Benytt linken 
www.scandichotels.com,  Bookingkode BGEO121021
Quality Hotel River Station, enkeltrom kr 1 145 bestilles 
på q.riverstation@choice.no eller tlf. 319 11 900 oppgi kode 4229

Vi organiserer felles middag hvis flere ønsker å overnatte. Pris for middag vil 
da komme i tillegg.

GeoForum Buskerud og GeoForum sentralt har etter søknad mottatt 
kompetansemidler fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet. 
Tilskudd gis til tiltak som øker kompetansen innen planlegging, kart og 
geodata. 
Midlene gjør det mulig for oss å tilby en lav deltakeravgift til medlemmer 
spesielt.

Foredragsholdere: 
Fredrik Holth og Nikolai K. Winge, begge jurister med et brennende 
engasjement for plan- og bygningsrett.
www.holthogwinge.no

Betingelser: 
Fagdagene arrangeres i tråd med de til enhver tid gjeldende myndighetskrav. 
GeoForum forbeholder seg retten til å kansellere arrangementet på kort varsel, dersom 
situasjonen med Covid 19 krever det. Det kan også komme andre, uforutsette 
endringer som følge av pandemien.
Ved avbestilling / avmelding etter 05. oktober vil du faktureres i hht påmeldingen.


