Søknad om deling og rekvisisjon av oppmålingsforretning
Søknad om deling, pbl. § 20-1
Ikkje søknadspliktige tiltak, matrikkellova § 33

Søknaden sendast:
Haram kommune
Storgata 19
6270 BRATTVÅG

Felt 1-9 skal fylles ut. Ved plassmangel, bruk eige vedlegg.

1 Over eigedom(ane):
gnr

bnr.

fnr

snr

adresse

2 Rekvisisjon / søknad – fyll ut 2a eller 2b
2a Ikkje søknadspliktige tiltak
Matrikulering av eksisterende umatrikulert eining (matrikkelforskr. § 31)
Registrering av uregistrert jordsameige (matrikkelforskr. § 32)
Uteareal til eigarseksjon (jf eierseksjonsloven § 7, matrikkelforskr. § 35)

Klarlegging av eksisterande grense

Legg ved plankart som viser:
a. Ønska påvist/klarlagte punkt
b. Ny grense / areal som skal overførast

Grensejustering

Grensepåvising

2b Søknadspliktige tiltak
Oppretting av ny eigedom

Dersom det er tilleggsareal, angi i tabell 3 kva
eigedom parsellen skal høyre til.

Arealoverføring

Deling iht. til pbl. § 20-1, bokstav m:
Reguleringsplan

Kommuneplan

Godkjent tomtedelingsplan

Privat forslag

Søknad om dispensasjon – jf pbl § 19-1 og 19-2, frå føresegner i: (grunngjeving leggast ved)
Plan- og bygningslova

Forskrift

Kommuneplan

Reguleringsplan

3 Parsellen/(-ane) skal brukast til:
Ved fleire parsellar, spesifiser nr. på kart.
Parsell nr.:

Areal:

Skal brukast til:

Tilleggsareal til:
Gnr.:

Bnr.:

Gnr.:

Bnr.:

Gnr.:

Bnr.:

Gnr.:

Bnr.:

4 Tilkomst, vatn og avløp
Tilkomst til parsellen:
Fylkesveg
Kommunal veg
Vassforsyning:
Offentleg

Privat

Legg ved kart som viser vass- og avløpsleidningar, og ev. løyve for
tilknyting til fylkesveg.
Dersom delinga krev vegrett eller føring av leidningar over privat grunn,
må dokumentasjon angåande dette leggast ved.

Privat veg
Avløp:
Offentleg

Privat
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5 Rekvisisjon av oppmålingsforretning
A. Rekvisisjon av oppmålingsforretning ved oppretting eller endring av matrikkeleining.
B. Utsettelse av oppmålingsforretning etter pbl § 21-9 siste ledd.
C. Søknad om matrikulering med utsatt oppmålingsforretning (jf. matrikkellova § 6 andre ledd, forskriften § 25).

Ved forretning C, ønska dato:
Avkryssing for A medfører iverksetting av arbeid med oppmålingsforretning fra det tidspunkt løyve om oppretting eller endring av matrikkeleining
etter pbl § 20-1 pkt. m er gjeve.
Avkryssing for B medfører at iverksetting av arbeid med oppmålingsforretning, ut fra søkers valg jf. pbl § 21-9, utsettes i inntil tre år fra det
tidspunkt løyve etter pbl § 20-1 pkt. m er gjeve.
Avkryssing for C inneber at rekvirenten samtidig med søknad om oppretting eller endring av matrikkeleining etter plan- og bygningslova, søker
om matrikkelføring med utsetting av oppmålingsforretning etter matrikkellova § 6 med tilhøyrande forskrift § 25, i inntil to år.

6 Vedlegg

Frå - Til

Dispensasjonssøknad (kun for søknadspliktige tiltak)

-

Nabovarsel

-

Kart og situasjonsplanar

-

Avtalar, dokumentasjon

-

Private servituttar

-

Uttalar/samtykke frå andre offentlege mynde

-

Ikkje relevant

Må leggast ved

7 Merknader / ev. fakturaadresse

8 Opplysningar om søkar
Dersom søkar ikkje er heimelshavar, må heimelshavar oppførast i tabell 9.
Namn

Adresse

Postnr.

Ev. org. nr.

Telefon

E-postadresse

Stad

Dato

Underskrift

Poststad

9 Underskrift andre aktuelle partar
gnr / bnr:

Partsrolle:

Namn:

Underskrift:
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