Søknad om deling og rekvisisjon av oppmålingsforretning
Kommunens stempel:

Søknad om deling
Rekvisisjon av oppmåling, spesifiser i punkt 5
Forhåndskonferanse avholdt

Felt 1-8 skal fylles ut. Ved plassmangel benytt eget vedlegg.

1 Spesifikasjon av matrikkelenhet(er) som avgir areal:
Gnr.

Bnr.

Fnr.

Snr.

Adresse

2 Søknadspliktig tiltak og rekvisisjon av oppmåling
Festegrunn over 10 år

Anleggseiendom

Grunneiendom

Arealoverføring

Omgjøre festegrunn til grunneiendom
Deling iht. Til pbl. § 20-1, bokstav m:
Reguleringsplan

Godkjent tomtedelingsplan

Annet, beskriv

Privat forslag

Søknad om dispensasjon – jf pbl § 19-1 og 19-2, fra bestemmelser i: (begrunnelse vedlegges)
Plan- og bygningsloven

Kommuneplan

Annet, beskriv

Regulering

Kommentarer og begrunnelse for søknaden, ved plassmangel benytt eget vedlegg:

3 Parsellen(e) skal brukes til:
Ved flere parseller, spesifiser nr. på vedlagte kart.
Parsell nr.:

Areal:

Skal benyttes til:

Tilleggsareal til:
Gnr.:

Bnr.:

Gnr.:

Bnr.:

Gnr.:

Bnr.:

Gnr.:

Bnr.:

4 Adkomst, vann, brønn og avløp
Adkomst til parsellen(e):
Riks-/fylkesveg
Kommunal veg
Vannforsyning:
Offentlig

Privat

Legg ved kart og/eller beskrivelse, som
viser: brønn, vann- og avløpsledninger

Privat veg
Avløp:
Offentlig

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

Ved forretning C, ønsket dato:
Medfører iverksetting av arbeid med oppmålingsforretning fra det tidspunkt tillatelse om oppretting eller endring av
matrikkelenhet etter pbl § 20-1 pkt. m gis.
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 tillatelse etter pbl § 20-1 pkt. m gis.
Avkryssing for C Innebærer at rekvirenten samtidig med søknad om opprettelse eller endring av matrikkelenhet etter plan- og
bygningsloven, søker om matrikkelføring med utsettelse av oppmålingsforretning etter matrikkellovens § 6 med
tilhørende forskrift § 25, i inntil to år.
Kommentar til avkrysningene A og B med begrunnelse for søknad i pkt. C:
Avkryssing for A

6 vedlegg

Fra - Til

Ikke relevant

Kart og situasjonsplaner

-

Må vedlegges

Dokumentasjon for: Adkomst, vann, brønn og avløp (kart, beskrivelse, avtaler)

-

Må vedlegges

Gjenpart av nabovarsel

-

Må vedlegges

Dispensasjonssøknad

-

Avtaler, private servitutter, dokumentasjon (f.eks. Veirett, beiterett, forkjøpsrett, skyldeling mm.)

-

Uttalelser/samtykke fra andre offentlige myndigheter

-

Annet:

-

7 Opplysninger om søker
Hvis søker/rekvirent ikke er hjemmelshaver, må hjemmelshaver oppføres i tabell 8.
Søker/rekvirent
Postnr.

Adresse
Ev. org. nr.

Telefon

Poststed

E-postadresse

Fakturaadresse, fylles ut dersom faktura skal sendes andre enn rekvirent
Sted

Dato

Underskrift

8 Underskrift andre aktuell parter eller medsøkere
Gnr / Bnr:

Partsstilling:

Navn:

Underskrift:

Søknaden sendes til: Lesja kommune, Postboks 53, 2665 Lesja / epost: postmottak@lesja.kommune.no
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