Journalføring / stempel:

Øksnes kommune

Søknaden / rekvisisjon gjelder eiendom:
Gnr.

Bnr.

Festenr.

Seksjonsnr.

Eiendommens adresse:

Søknad om tillatelse til tiltak.
Søknad om tiltak; oppretting eller endring av matrikkelenhet. Pbl § 20-1m
(Søknad om deling av eiendom)

Krav om matrikulering av enhet(er) som ikke krever behandling etter pbl § 20-1m, eller oppmålingsforretning etter
matrikkelloven (ml) § 33. ML § 5, siste ledd og matrikkelforskrift. §§ 43 - 48
Rekvisisjon av oppmålingsforretning. Matrikkelloven § 33

Tiltakets art
Pbl § 20-1m

Oppretting av:

Planlagt bruk /
formål

Grunneiendom
Festegrunn over 10 år

Bolig
Naturvern

Fritidshus

Jordsameie

Anleggseiendom

Industri

Off. friluftsomr.

Arealoverføring
Varehandel
Off. veg

Off.virksomhet

Landbruk

Annet:

Andre opp
lysninger
(f.eks. rettighets
havere av
betydning)

Vedlegg
Beskrivelse av vedlegg

fra

Dispensasjonssøknad (begrunnelse / vedtak (pbl § kap. 19)

---

Nabovarsel (gjenpart / merknad)
Kart / situasjonsplan (målsatt / adkomst)
Avtale om vegrett
Uttalelse / samtykke fra andre myndigheter
Skjema for sammenslåing
Bekreftelse på / erklæring på at det er ordnet opp i / ikke foreligger
heftelser, eller andre restriksjoner som er til hinder for matrikulering
Andre vedlegg

-------

Navn

Hjemmelshaver /
Søker
Underskrift

Telefon

Adresse

Sted

--

Postnr.

Dato

Underskrift

Poststed

til

Ikke relevant

Spesifikasjon av parsell(er) som søkes opprettet:
Parsell nr.

Areal ca. m²

Arealtype før
deling

Eventuelt
journal nr.

Eventuelt navn og adresse på kjøper / fester

Opplysninger om tiltaket
Dispensasjonssøknad
Det søkes dispensasjon fra bestemmelser i: (begrunnelse for dispensasjon gis på eget ark)
Pbl kap. 19.

Plan- og bygningslov

Kommunale vedtekter

Vegloven

Arealplaner

Arealdisponering
Arealdelen av kommuneplan
Planstatus mv.

Reguleringsplan

Bebyggelsesplan

Navn på plan:
Reguleringsfomål:

Krav til byggegrunn (pbl § 28-1) - Skal byggverket plasseres i område med fare for:
F1 (liten konsekvens <1/20 år)

Flom

Nei

TEK 10 § 7-2

Ja

Hvis ja, angi
sikkerhetsklasse

F2 (middels konsekvens <1/200 år)
F3 (stor konsekvens <1/1000år)
S1 (liten konsekvens <1/100 år)

Skred

Nei

TEK 10 § 7-3

Ja

Hvis ja, angi
sikkerhetsklasse

S2 (middels konsekvens <1/1000 år)
S3 (stor konsekvens <1/5000år)

Andre natur- og
miljøforhold

Nei

Ja

Dersom ja, beskriv kompenserende tiltak i vedlegg.

Tilknytning til veg og ledningsnett.

Adkomst
Vegloven § 40-43
pbl § 27-4

Gir tiltaket ny/endret
adkomst:
Ja

Nei

Tomta har adkomst til følgende veg som er opparbeidet:
Riksveg/fylkesveg

Avkjørselstillatelse gitt?

Ja

Nei

Kommunal veg

Avkjørselstillatelse gitt?

Ja

Nei

Ja

Nei

Ja

Nei

Ja

Nei

Ja

Nei

Ja

Nei

Privat veg Er vegrett sikret ved tinglyst erklæring?
Offentlig vannverk

Vannforsying

Privat vannverk

Beskriv:

Privat vannforsyning, ikke innlagt vann

pbl § 27-1

Annet
Dersom vanntilførsel forutsetter tilknytning til annen privat ledning eller krysser
annen grunn, foreligger rettighet ved tinglyst erklæring?
Off. avløpsanlegg

Privat avløpsanlegg Skal det installeres vannklosett?

Avløp
pbl § 27-2

Foreligger utslippstillatelse?
Dersom avløpsanlegg forutsetter tilknytning til annen privat ledning eller krysser
annens grunn, foreligger rettighet ved tinglyst erklæring?

Krav om matrikulering av enheter som ikke krever behandling etter pbl 20-1m, eller oppmålingsforretning etter ml § 33.
Matrikulering av enheter, herunder retter (festeforhold, bruksretter o.a) som er tildelt matrikkelnummer etter tidligere lovverk (ml § 5, siste ledd)
Føring av referanse til eksisterende grense (matrikkelforskrift § 43)

Sammenslåing (matrikkelforskrift §43)
Matrikulering av eksisterende umatrikulert enhet. (matrikkelforskrift § 31)
Registrering av uregistrert jordsameie. (matrikkelforskrift § 32)

Seksjonering / reseksjonering uten uteareal (eierseksjonsloven)

Annet (angi hjemmel):

Rekvisisjon av oppmålingsforretning, matrikkelloven § 33
Oppmålingsforretning for matrikkelenhet(er) i henhold til tillatelse (delingsvedtak) etter pbl § 20-1m
Grunneiendom

Anleggseiendom

Jordsameie

Festegrunn

Arealoverføring

Må besvares:
A)

B)

C)

Ønskes gjennomført uten
ugrunnet opphold. (Frist 16 uker

Ønsker å utsette oppmålingen og
matrikuleringen til mnd oppgitt
nedenfor. (Kan etter rekvirentens

Ønsker etter særlige grunner å gjennomføre
matrikuleringen, men utsette fullføringen av
oppmålingsforretningen. (matrikkelforskr. § 25)

etter pbl vedtak, § 20-1m
+ eventuell vinterforskr. ml § 18,3)

Foretrukken mnd
el. dato for
forretningen:

ønske utsettes i inntil 3 år. Etter 3 år
faller tillatelsen etter pbl § 20-1m bort)

Foretrukken mnd
el. dato for
forretningen:

Kommunen fastsetter frist for fullføringen, ikke lenger enn 2 år.

For alt. C); angivelse av særlige grunner (eventuelt i eget vedlegg):

Oppmålingsforretning for matrikkelenhet(er) som ikke krever tillatelse (delingsvedtak) etter pbl § 20-1m.
Klarlegging av eksisterende grenser (eventuelt grensepåvisning) (matrikkelforskrift § 36)
Grensejustering (matrikkelforskrift § 34)
Uteareal til eierseksjon (jf. eierseksjonsloven § 7, matrikkelforskrift § 35)

OPPLYSNINGER TIL REKVISISJON / SØKNAD - fylles ut av søker
Nabooppgave
Det må legges ved kart/orienterende riss og andre dokumenter som viser grenser og naboforhold. Nabooppgaven nedenfor må fylles ut.
Ved søknad om deling må det legges ved gjenpart av nabovarsel og kvittering for at varsel er gitt / sendt.
Gnr.

Bnr.

Fnr.

Eiers / festers navn og adresse

