
Faglig årsrapport fra Teknas faglige grupperinger 2017 

Navn: Forum for plan- og bygningsrett (FFPB) 

1: Om FFPB 

Forumet er en uavhengig organisasjon. Forumets formål er å fremme interessen for og 

kjennskapet til norsk og internasjonal plan- og bygningsrett, samt dermed sammenhengende 

spørsmål. Dette gjøres bl.a. ved at forumet avholder møter med foredrag, diskusjoner og 

debatt, arrangerer seminarer, bidrar til utgivelse av faglitteratur på rettsområdet og 

samarbeider med andre organisasjoner med samme eller lignende formål, jf § 2 i forumets 

vedtekter. 

Antall medlemmer: 94 personlige medlemmer og 47 bedriftsmedlemskap hvor det er 123 

registerte personer som er tilknyttet.  

Antall styremøter: 4 

Styreleder: Elisabeth Fredheim Faanes, Kommunal- og moderniseringsdepartementet 

Styremedlemmer:  

 Anette Søby Bakker, Arkitektbedriftene i Norge 

 Marit Langen, Direktoratet for byggkvalitet  

 Therese Bruun, Plan- og bygningsetaten, Oslo kommune 

 Thea Jåtog Trygstad, Sivilombudsmannen  

 Cecilie Gardan Sørum, Kommunal -og moderniseringsdepartementet  

 Marianne Lundegaard Bjørnsen, Kluge advokatfirma 

 Jannike Nilsen, Advokatfirmaet Føyen Torkildsen 

 Kåre Klausen, advokatfirmaet Hammervoll Pind  

2: Om årets arbeid og aktivitet i og i regi av grupperingen 

Forumet har gjennomført fire fagmøter og et større seminar på Vestlia på Geilo og i samsvar 

med forumets vedtekter. Ytterligere et fagmøte arrangeres nå i januar.  

Antall åpne arrangementer: 5 

Antall deltakere inkl. forelesere: ca. 300       

3: Noen utvalgte aktiviteter  

Vestlia - seminaret var nok en gang vellykket 



Det er utdelt to stipender, på kr. 10 000,- for studenter som skriver masteroppgave om plan- 

og bygningsrettslige temaer.  

Fellesarrangement med Entrepriseforeningen 

4: Egen vurdering av faglig aktivitet i 2017 

Vestliakonferansen har blitt gjennomført på en tilfredsstillende måte med faglig dyktige 

foredragsholdere og interessante tema. Vestliakonferansen har etter hvert utviklet seg til å 

bli det sentrale møtestedet innen fagfeltet. Medlemsmassen har økt. Nytt av året er også at vi 

har hatt et fellesmøte med Entrepriseforeningen og at fagmøtene er å anse som 

etterutdanningstimer.   

 

 

Arrangementsoversikt 2017 

Dato Sted Arrangementets navn Antall 

deltagere 

23. mars 

Årsmøte/ 

Fagmøte  

Advokatfirmaet 

Bull & co.  

Utbyggingsavtaler og rekkefølgekrav 

v/ Knut Rasmussen KMD 

Ca. 30 

29- 31. mars Vestlia, Geilo Vestlia-seminaret 130 

Fagmøte 

8. juni 

Advokatfirmaet 

Hammervoll 

Pind 

Tinglyste avtaler som reguleringsverktøy i 

en byutviklingssammenheng  

v/ Erik Greipsland og Eva Hagen, 

advokatfirmaet Hammervoll Pind 

 

Små endringer i jernbaneloven- store 

konsekvenser for byutviklingen?   

v/ advokatene Jannike Nilsen og Bård 

Berge, Føyen Torkildsen  

 

Ca. 30 

Fagmøte 

28. september 

Advokatfirmaet 

Hammervoll 

Pind 

TEK 17 – Hva er nytt? Bakgrunn for 

regelverksarbeidet og prosessen med TEK 

17 

v/ Vidar Stenstad, prosjektleder for TEK17, 

DIBK 

 

Hvordan ivaretar TEK17 kravet til estetikk 

og hva er den subjektive vurderingens plass 

i dette? 

v/ Ketil Kiran, arkitekt MNAL, Archus 

arkitekter AS 

 

Ca. 30 

Fagmøte  

13. oktober  

Advokatfirmaet 

Hammervoll 

Pind 

Utvalgte problemstillinger knyttet til 

refusjon, jf. pbl. kap. 18Frode Jørgensen, 

advokat – Sandvika advokatkontor  

Ca. 30 



Bjørn Stokvold, kommuneadvokat – 

Nittedal kommune 

Anne Borgedahl, juridisk rådgiver – Nittedal 

kommune  

Elisabeth Fredheim Faanes, seniorrådgiver – 

Kommunal- og 

moderniseringsdepartementet  

 

Fagmøte,  

23. november  

Håndverkeren Fellesmøte med Entrepriseforeningen  

 

Bori 2  

v/ Lasse Simonsen 

 

Entrepriseretten vs Eiendomsretten  

v/ Advokatene Rolf Markussen og Dag 

Henden Torsteinsen fra Grette 

 

Totalt ca. 

100 

 

Prioriteringer og utfordringer i 2018 

Blant de prioriterte oppgavene i 2018 er videreføring av Vestliaseminaret på Geilo, og 

ytterligere fokus på økt deltakelse på fagmøtene.  Forumet vil arbeide for å markedsføre 

stipend for studenter som vil skrive masteroppgaver om plan- og bygningsrett, jobbe med 

prosjektet "Forum for plan- og bygningsrett – Bergen". Utfordring: Nye rutiner uten TEKNA 

som sekretariat    

8. Januar 2017 

Elisabeth F. Faanes , styreleder 

  

 


