Forum for plan- og bygningsretts
vårkonferanse 18. – 20. april 2018
Vestlia Resort Geilo

Forum for Plan- og bygningsrett har for 14. år på rad
gleden av å invitere til
Vårkonferansen, også denne gang på Geilo.
Dette er konferansen der foredragene skal skape
debatt, faglig dialog og en god sosial ramme.

Velkommen!

Som før er målet å skape engasjement og deltakelse utover det vanlige på konferanser, samtidig som
vi får gjensidig nytte av all den erfaringen og kunnskapen seminarets deltakere sitter med.
Professor dr. juris Ørnulf Rasmussen og advokat Tarjei Pedersen skal fungere som moderatorer
mellom foredragsholderne og salen for å få aktiv deltakelse underveis.
Sivilombudsmann Aage Thor Falkanger kommer. Det samme gjør professor Ingunn Elise
Myklebust, Universitetet i Bergen, dosent Fredrik Holth og mange andre interessant
foredragsholdere, mange nye av året.
Programmet er i år bredere sammensatt enn vi har gjort før. Fellesnevner for det faglige er at det skal
være nyttig og innby til hjernetrim og fri debatt.

Med vennlig hilsen

Arrangementskomiteen :
Ingeborg Sæveraas, Advokatfirma Lønnum DA
Arve Lønnum, Advokatfirma Lønnum DA
Programkomiteen:
Professor Ørnulf Rasmussen, UiB,
Lagdommer Lisa Vogt-Lorentzen, Borgarting lagmannsrett,
og Arrangementskomitéen

Program
Onsdag 18. april
18.30 – 20.00

Innsjekking og registrering

20.00 – 21.00

Samling i hotellbaren

21.00

Middag på hotellet

***

Torsdag 19. april
Innen tidsrammen for hvert innlegg er det satt av 20 minutter til debatt.
09.00 – 09.15

Åpning og introduksjon til programmet
Introduksjon av møtelederne advokat Tarjei Pedersen, Advokatfirma Kluge,
og professor, dr. juris Ørnulf Rasmussen, Universitetet i Bergen

09.15 – 11.00

Maktforholdet mellom stat og kommune i plan- og bygningsretten
Særlig om innsigelsessaker og nye regler for statens overprøving av
kommunale vedtak
Det blir en pause underveis i denne sesjonen.
Professor Ørnulf Rasmussen, Universitetet i Bergen
Professor Ingunn Elise Myklebust, Universitetet i Bergen
Stipendiat Siv Elén Årskog Vedvik, Universitetet i Bergen

11.00 – 11.15

Pause

11.15 – 12.30

Ny rettspraksis
Advokat Stephan L. Jervell, Advokatfirma Wiersholm

12.30 – 13.45

Lunsj

13.45 – 15.00

Rettslige muligheter og skranker når klimautfordringer skal løses med
pbl
Advokat Guttorm Jacobsen, Advokatfirmaet Guttorm Jacobsen AS

15.00 – 15.15

Pause

15.15 – 16.30

Nytt fra Sivilombudsmannen
Sivilombudsmann Aage Thor Falkanger
Seniorrådgiver Åse Bækkevold Kloster, Sivilombudsmannen

***

19.00

Filmfremvisning med apéritif i forelesningssalen

19.30

Apéritif fortsetter i baren

20.00

Festmiddag i Kai Fjell-salen

Fredag 20. april
Innen tidsrammen for hvert innlegg er det satt av 20 minutter til debatt.
09.30 – 10.40

Er tinglyste avtaler adekvate verktøy for planmyndighetene?
Advokatfullmektig Eva Hagen, Advokatfirmaet Hammervoll Pind
Advokatfullmektig Erik Greipsland, Advokatfirmaet Hammervoll Pind

10.40 – 11.00

Pause

11.00 – 12.15

Ny eierseksjonslov og forholdet til plan- og bygningsretten
herunder hvilke konsekvenser ny koblingsregel vil gi
Advokat Marius A. Rød, Bing Hodneland advokatselskap
Advokat Per Hodneland, Bing Hodneland advokatselskap

12.15 – 12.30

Pause

12.30 – 13.45

Dette mener jeg så absolutt bør diskuteres
Dosent Fredrik Holth, Eiendomsfag og juss, Institutt for
landskapsplanlegging, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

13.45 – 14.45

Lunsj

14.45

Buss går til Oslo-toget

15.15

Buss går til Bergenstoget

Invitasjonen er forbeholdt medlemmene (personlig eller via firma) av Forum for Plan- og
bygningsrett.
Om priser og påmelding, se neste side:

Priser for både konferanse og opphold
Prisene nedenfor betales direkte til hotellet og inkluderer konferansen, opphold og måltider med litt
drikke til maten, kaffe i pauser o.l. fra onsdag kveld til og med lunsj fredag:
Per person i enkeltrom i leilighet eller hotell på Vestlia:
Per person i dobbeltrom i leilighet eller hotell på Vestlia:

kr 7.500,kr 6.800,-

Alle fremmøtte betaler totalprisen direkte til hotellet. Hotellet sender kun fakturaer for minst 3
personer (samlefakturaer med samme adressat), grunnet mye arbeid med fakturering. Det påløper et
faktureringsgebyr. Andre må betale direkte i resepsjonen, og deretter levere regning til sin
arbeidsgiver.
Avbestillingsgebyr regnet av totalsummen (uansett årsak):
Ved avbestilling innen 8 uker før ankomst: 0
Ved avbestilling mellom 8 og 4 uker før ankomst: 50%
Ved avbestilling mindre enn 4 uker før: 100%
Bytte av deltaker kan skje fritt, men må meldes til Vestlia Resort v/Guri Slettemoen…, se nedenfor.
Påmelding
Påmelding skjer elektronisk ved å fylle inn skjemaet i denne linken:
https://vestlia.pameldingssystem.no/ffpb-4

For deltakerliste- trykk på linken og se under fanen «deltakere». Her blir deltakerlisten automatisk
oppdatert etter hvert som påmeldingene registreres. Påmelding kan også gjøres ved å sende de
samme opplysningene til: guri@vestlia.no.
Påmeldingsfristen er 19. mars 2018.

NB! Først til mølla!

Har du spørsmål til hotellet, mail guri@vestlia.no eller ringe Guri Slettemoen på tlf 91902554.
Transport
Fra Geilo stasjon til hotellet vil det ved behov (som bedømmes ut fra antall avkryssinger i
påmeldingen) bli satt opp fellestransport for de nedenfor nevnte ankomster onsdag 18. april og
avreiser fredag 20. april.
Fra Oslo til Geilo daglig:
kl. 12.03 (fremme kl. 15.38)
Kl. 15.43 (fremme kl. 19.17)

Fra Geilo til Oslo daglig:
Kl. 15.16 (fremme kl. 19.05)

Fra Bergen til Geilo daglig:
kl 11.28 (fremme kl 15.13) *
kl 15.58 (fremme kl 18.56)

Fra Geilo til Bergen daglig:
kl 15.41 (fremme kl 18.58)

* Idet programmet sendes ut, blir det oppgitt på NSBs nettsider at denne avgangen har buss for
tog og bussbytte i Voss. Dette bør sjekkes før bestilling.

