Trenger du nye kunnskaper
KURS:

NY PLAN- OG BYGNINGSLOV NYE SKJEMA OG BLANKETTER

Plan- og bygningsloven ble revidert i 2009. Plandelen og
byggesaksdelen er trådt i kraft pr 01.07.2010.
Målsetningen for kurset ”Ny Plan- og bygningslov – Nye skjema og
blanketter” vil være å gi en grunnleggende innføring i nye forskrifter
med veiledninger til den reviderte plan- og bygningsloven.

Kurset gir:
-

-

oversikt over endringene i byggesaksdelen av nye plan- og
bygningsloven og ny byggesaksforskrift (SAK10)
kunnskaper om søknadsprosessen i henhold til regelverket i planog bygningsloven

-

nye reviderte skjema

-

kunnskap om utfyllingen av byggesøknad

-

kunnskap om utfylling av blanketter

Kurset avholdes: 0830 – 1530

Kursinnhold:











Del I:
Informasjon/gjennomgang av byggesaksdelen av ”nye”
plan- og bygningsloven
Ny Byggesaksforskrift (SAK 10)
Ulike typer tiltak og krav til saksbebandling
Ulike kontrollsystem
Ansvarsrett og godkjenning av foretak
Kommunens ansvar

Del II:
Byggesøknad
Gjennomgang av reviderte blanketter
Grunnleggende innføring i utfylling av søknad om tillatelse

“Ansvarlig søker – komplett byggesøknad” arrangeres
av Bjørkli Kurssenter med foreleser Ketil Dømbe
Ketil Dømbe driver sitt eget firma, Ing. K. Dømbe.
Han har årelang erfaring som anleggsingeniør, rådgivende ingeniør
i byggeteknikk og prosjektleder/byggeleder for større
bryggeprosjekter som kjøpesenter, terrasseblokker, skoler,
sykehjem og rehabilitering av store kommunale boligblokker og
industribygg. De siste 20 årene har han bistått bygg- og
anleggsbransjen med utvikling av kvalitetssystem, søknad om
sentral godkjenning, søknad om tillatelse til tiltak og generell
rådgivning.

Påmelding til kurset:
”Ny Plan- og bygningslov – nye skjema/blanketter”
Jeg/vi ønsker å delta med ………person(er) på kurset i Kirkenes

Navn: ......................................................................................................

Sør-Varanger
kommune
Presenterer

Firma: .....................................................................................................
Adresse: ..................................................................................................
Postnr: ....................... Poststed: ..............................................................

Ny Plan- og bygningslov
Nye skjema/blanketter

Tlf: ............................ ........... E-post: .........................................................

Deltakeravgift hele kurset kr 2580,- som dekker, kursmateriell kursbevis
og lunsjservering. Kursbevis tilsendes mot betalt faktura etter kurset.
Påmeldingen er bindende.

Sør-Varanger kommune
Tlf.:
778977492
E-post: tery@svk.no
Internett: www.svk.no

Velkommen til kurset
i Kirkenes
dato:Torsdag 07.04.2011
Sted: Rådhuset

