Program
Fagdager for hytteprodusenter

12. – 13. september 2017
Park Inn Oslo Airport
Henrik Ibsens veg, 2060 Gardermoen
Tirsdag 12. september
0930 Fremmøte, registrering og kaffe
1000 Velkommen - presentasjon av deltakere
1015 Nordmenn + hytte = sant!
Prognosesenteret presenterer markedstall fra hyttemarkedet
Bjørn Erik Øye, Prognosesenteret
1055 Status og forventninger til det norske hyttemarkedet
Christian Vammervold Dreyer, adm direktør Eiendom Norge
1125 Markedserfaringer fra to landsdekkende hytteprodusenter
Sten Krogh, Hyttedirektør, BoligPartner
Trond-Arve Nikolaisen, Markedssjef Saltdalshytta
1200 Lunsj
1300 Hyttebygging i Norge – hvilke føringer legger planmyndighetene?
Lise Cathrine Solbakken, Seniorrådgiver i Kommunal- og
moderniseringsdepartementet
1345 Pause
1400 Gjennomgang av Bustadoppføringslova
Bustadoppføringslova tolkes ulikt på flere områder; bla ved valg av
kontraktsformer og garantistillelse. Vi har bedt om en juridisk betenkning om
hvordan Bustadoppføringslova skal forstås.
v/ Professor dr. juris Kåre Lilleholt
1445 Pause
1500 Ny teknisk forskrift har trådt i kraft
Gjennomgang av TEK17 – ved senioringeniør Knut Helge Sandli, DiBK

1530 Hva betyr hyttebygging for Ringsaker kommune?
Hyttebygging medfører mange muligheter, men også utfordringer for en
kommune. Erfaringer og refleksjoner som plan-, byggesaks- og
tilsynsmyndighet.
Elling Bollestad, Arbeidsleder byggesak i Ringsaker kommune
1610 Pause

1625 Flå Vekst er et samarbeid mellom kommune og næringsliv – hvordan bygge
oppe en ny destinasjon?
Hytteprodusenter er avhengige av tilgang på tomter for å bygge. Hvordan
tilrettelegger kommune og næringsliv for utvikling.
Kristian Akervold, Flå Vekst SA
1700 Hva er viktige saker for hytteprodusenter å jobbe videre med?
Vi oppsummerer dagen, og ordet er fritt.
1930 Middag

Onsdag 13. september
0900 Hvilke kontrakter skal brukes og hvordan fylle de ut?
Praktisk gjennomgang av utfylling av kontrakter.
v/ Per Jæger, Boligprodusentene
0930 Veileder for TEK-krav til fritidsboliger
Hvilke regler gjelder for hyttebygging?
Boligprodusentene har utarbeidet en Veileder for TEK17-krav til fritidsboliger
med en boenhet, ved teknisk sjef Lars Myhre
1000 Pause
1015 Tre tema fra kvalitetssjefen:
v/ Morten Meyer, Boligprodusentene
Hva er Boligprodusentgarantien?
Hva må til for at Boligprodusentenes Forening skal stille opp for deg i dine
vanskelige saker?
Presentasjon av "Boligpakka" som grunnlag for bedriftenes styringssystem.
Noen sider ved byggherrens risiko
- Ulike måter å håndtere sikkerhet under byggearbeidet etter regler i
byggherreforskriften og etter bustadoppføringsloven.
- Hva er full dekning av alle ansvarsområder etter plan- og bygningsloven?
- Hvor plasseres ansvar for prosjektering av fundamentering?
Innkjøp av varer og arbeidskraft
- Når er byggevaren lovlig å omsette – fallgruver i varekjøp og import.
- Unngå å kontrahere ulovlig arbeidskraft, og tips om råd til forbruker.
- Om rammeavtaler som nyttig hjelpemiddel.
1115 Pause
1130 Erfaringer fra løsning av tvistesaker
Medlemmer av Boligprodusentene kan fremme tvistesaker med forbruker til
Boligtvistnemnda.
- Tommy Helgerud, sekretariatsleder Boligtvistnemnda
1215 Hva er viktige saker for hytteprodusenter å jobbe videre med?
Vi oppsummerer samlingen og ordet er fritt.

1230 Avslutning og lunsj

