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Justis- og vergemålsavdelingen

 
 
   
Kommunene i Aust- og Vest-Agder 
 
  
 
Deres ref. Vår ref. (bes oppgitt ved svar) Dato 
 2016/14106 06.09.2018 
 
 
Fylkesmannen inviterer til fagdag i plan- og bygningsrett 09.10. og 12.10.2018 
 
Fylkesmannen viser til tidligere brev av 29.06.2018 med informasjon om fagdag i plan- og 
bygningsrett spesielt rettet kommunens byggesaksbehandlere/administrasjon. I dette brevet 
følger nærmere informasjon om fagdagens innhold og bindende påmelding. 
 
Den samme fagdagen avholdes to ganger, 09.10.2018 på fylkeshuset i Arendal og 
12.10.2018 på fylkeshuset i Kristiansand. Fylkesmannen bemerker at lokalene i 
Kristiansand gir plass til langt flere deltakere og vi ber derfor om at også nærliggende 
kommuner i Aust-Agder vurderer påmelding til fagdagen i Kristiansand.  
 
Hver kommune har anledning til å melde på inntil 5 deltakere. Kommuner som eventuelt 
ønsker å melde på flere personer kan oppgi dette i påmeldingen og vil få tilbakemelding 
dersom det er ledig kapasitet.  
 
Fylkesmannen dekker lunsj til deltakerne og det serveres kaffe/te/frukt i løpet av dagen. I 
påmeldingen må det opplyses om eventuelle allergier og behov for tilrettelegging for personer 
med nedsatt funksjonsevne.  
 
Frist for påmelding er 28.09.2018 og sendes per e-post til fmavaol@fylkesmannen.no 
Det bes om samlet påmelding fra hver kommune, hvor det opplyses ønsket dato/sted 
for fagdagen og navn på hver deltaker.  
 
Til orientering følger rammen for fagdagens program. Det vil bli åpnet opp for 
spørsmål/kommentarer på slutten av hvert foredrag.  
 
Program: 
 
08:30-09:00 Ankomst og kaffe/te 
 
09:00-09:10 Velkommen 
 
09:10-09:45 Noen overordnede refleksjoner over klagesakene fra Fylkesmannens side 
 
09:45-10:00 Pause 
 
10:00-10:50 Byggeforbudet i pbl. § 1-8: Status rettstilstand og siste avklaringer fra KMD 
 
10:50-11:05 Pause 
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11:05-12:00 Overtredelsesgebyr: Hva er det? Hvordan er systemet i lov og forskrift? Særlig 
om skyldkravet. 

 
12:00-13:00 Lunsj 
 
13:00-13:50 Manglende grad av utnytting i plan – plankrav i plan eller lov? 
 
13:50-14:05 Pause 
 
14:05-14.45 Smått og godt/trådt: Et lite utvalg av sentrale temaer i klagesakene  
 
14.45  Avslutning / Vel hjem 
 
 
Vi håper på god deltakelse fra kommunene og at dette kan bli en arena både for læring 
og utveksling av erfaring/meninger. 
 
Spørsmål/henvendelser kan sendes på e-post fmavaol@fylkesmannen.no evt. på 
telefonnummer som fremgår under. 

 
Med hilsen 
 
Eva Louise Jørlo (e.f.) André Olsen  
direktør seniorrådgiver 
 
Brevet er elektronisk godkjent og har derfor ingen signatur. 
André Olsen, tlf: 38 17 62 33 
Eva Louise Jørlo, tlf: 37 01 75 56 
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