Matrikkelskjema
Søknaden/revisjonen gjeld:
Eigedom
Kommune:

Gardsnr/Gnr:

Bruksnr/Bnr:

Festenr/Fnr:

Seksjonsnr/Snr:

Bruksnamn/adresse:

Søknad/revisjon

Søknad om tiltak: oppretting eller endring av matrikkeleining /deling. Pbl §20-1, m
Krav om matrikulering av einingar som ikkje krev handsaming etter Pbl §20-1, m eller
oppmålingsforretning etter ML §5.
Rekvisisjon av oppmålingsforretning. ML §33

Søknad om tiltak: oppretting eller endring av matrikkeleining /deling. Pbl §20-1, m
Sakstype:

Ny grunneigedom
Ny anleggseigedom
Ny festegrunn over 10 år
Arealoverføring
Deling i samsvar med:

Reguleringsplan
Utbyggingsplan (eldre lovverk)
Privat forslag
Anna
Forklar anna:

Søknad om dispensasjon

Plan- og bygningslova
Kommuneplan
Reguleringsplan
Utbygginsplan (eldre lovverk)
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Krav om matrikulering av einingar som ikkje krev handsaming etter Pbl §20-1, m eller
oppmålingsforretning etter ML §5.
Samanslåing (MF § 43)
Føring av referanse til eksisterande grense (MF § 44)
Føring av samla fast eigedom (MF § 45-2)
Registrering av eksisterande uregistrerte jordsameige (MF § 32 og ML § 34-6, særskilte grunnar)
Matrikulering av eksisterande umatrikulert grunn (MF § 31 og ML § 34-6, særskilte grunnar)
Anna
Forklar anna, oppgje heimel:

Rekvisisjon av oppmålingsforretning. ML §33
Oppmålingsforretning for matrikkelendringar i samsvar med løyve (delingsvedtak)

Grunneigedom
Anleggseigedom
Festegrunn
Arealoverføring

Må svarast:
Ynskjer forretning gjennomført utan ugrunna opphald.
Ynskjer å utsetje oppmåling.
Ynskjer etter særlege grunnar å gjennomføre matrikulering, men utsetje fullføring av
oppmålingsforretninga
Ynskje om mnd el dato for forretninga:

Ynskje om mnd el dato for forretninga:

For særlege grunnar:

Oppmålingar for matrikkeleining(ar) som ikkje krev løyve (delingsvedtak) etter Pbl § 20-1,m
Klarlegging av eksisterande grenser (eventuelt grensepåvisning, MF § 36)
Grensejustering (ML § 16, MF § 34)
Uteareal til eigarseksjon (eigarseksjonslova § 7, MF § 35)
Registrering av eksisterande uregistrert jordsameige (MF § 32, særlege grunnar)
Matrikulering av eksisterande umatrikulert grunn (ML § 13, ML § 16, MF § 31, Særlege grunnar)
Oppmålingsforretning som fell inn under byggesaksforskrifta § 4-3
Nymerking av eksisterande grensepunkt i tidlegare fastsett i oppmålingsforretning (ML § 35)
Særlege grunnar:

Spesifikasjon av parsell(ar) som vert søkt oppretta
Opplysningar om omsøkt tiltak: Bruk.
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Parsellen(ane) skal nyttast som:

Sjølvstendig brukseining
Tilleggsareal til...
Sjølvstendig brukseining

Bustadhus
Fritidsbustad
Industri/Bergverk
Varehandle/bank/forsiking/hotell/restaurant
Offentleg verksemd
Landbruk/fiske
Naturvern
Offentleg friluftsområde
Offentleg veg
Kommunikasjonsareal/tekn.anlegg
Gnr/Bnr/Fnr/Snr

Opplysningar om omsøkt tiltak: Tilkomst
Type tilkomst:

Riks-/Fylkesveg
Kommunal veg
Privat veg
Avkøyrsel:

Ny avkøyrsel frå offentleg veg
Utvida bruk av eksisterande avkøyrsle
Om avkøyrsla

Avkøyrsleløyve gjeve (last opp dokument)
Søknad om avkøyrselsløyve (last opp dokument)
Tilkomst sikra (last opp dokument)

Vassforsyning, Pbl §
Offentleg vassverk
Privat fellesvassverk (Tilknytingsløyve lastast opp)
Anna
Spesifiser anna

Avløp
Offentleg avløpsanlegg
Utsleppsløyve gjeve (last opp dokument)
Søknad om utsleppsløyve (last opp dokument)
Avløp sikra (last opp dokument)
Privat enkeltanlegg
Privat fellesanlegg
Beskriv privat anlegg:
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Vedlegg
Vedlegg
Vedlegg leggast ved søknaden
Andre rettshavarar
Opplysningar om andre rettshavarar av betydning
Namn

Adresse

Postnr/sted

Telefon/mobil

E-post

Opplysningar om andre rettshavarar av betydning
Namn

Adresse

Postnr/sted

Telefon/mobil

E-post

Gruppe
Eventuelt utfyllande merknadar
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