KRØDSHERAD KOMMUNE
Avdeling for teknikk, næring og miljø

Rekvisisjon av oppmålingsforretning
Søknad om deling av eiendom
jfr. Matrikkelloven av 01.01.2010 med tilhørende forskrifter og
Plan- og bygningsloven av 27.06.2008 § 20-1 bokstav m,
samt forskrifter om begrensning av forurensning

Krødsherad kommune
Til

Tlf. nr. 32 15 00 00
3536 Noresund

E-post: krodsherad.kommune@krodsherad.kommune.no

Eiendommens bruksnavn eller adresse

Hjemmelshaver(e)

Bruksnummer

Gårdsnummer

Festenummer

Snr

Telefon

Adresse

Angår
Fødselsnr./Org.nr.:

A
B
C
Søknad om/
D
rekvisisjon
E
av
F
G
H

E-post:

deling av eiendom med oppmåling, areal ca
oppmåling over grunneiendom, grensepunkter ca. antall:
oppmåling over festegrunn, grensepunkter ca. antall:
m²
grensejustering, ca
grensepåvisning etter målebrev. Antall grensepunkter:
uteareal til eierseksjon
matrikulering av eksisterende umatrikulert enhet
registrering av uregistrert jordsameie
m²

m²
stk.
stk.
stk.
m²

Parsell(er) det er søkt fradeling for

Nærmere
opplysninger som må
framlegges
av søkeren

Deling i hht
Søknad om
dispensasjon
Atkomst
pbl § 27-4
vegloven §§
40-43

Vannforsyning
pbl § 27-1

Avløp
pbl § 27-2

Parsellen(e)
skal
benyttes
til

Festetomt

Bolighus

Offentlig virksomhet

Offentlig friluftsområde

Fritidshus

Landbruk/fiske

Offentlig veg

Industri/Bergverk
Forretning/kontor

Naturvern

Annet kommunikasjonsareal/tekn. anlegg

Bebyggelsesplan

Godkjent tomtedelingsplan

Privat forslag

forskrift

vedtekt

reguleringsplan

Reguleringsplan
jf. Pbl § 19, fra bestemmelser i:

plan- og bygningslov

Tilleggsareal til:

Gnr/bnr.

Selvstendig bruksenhet

kommuneplan

Riks./fylkesveg

Kommunal veg

Ny avkjørsel fra offentlig veg

Utvidet bruk av eksisterende avkjørsel

Avkjøringstillatelse gitt

Adkomst sikret ifølge vedlagte dokument

Offentlig vannverk

Privat fellesvannverk. Tilknyttningstillatelse vedlegges.

bebyggelsesplan

Privat veg

Annet:
beskriv

Offentlig avløpsanlegg

Privat enkeltanlegg
Privat fellesanlegg

Utslippstillatelse gitt

Søknad om utslippstillatelse vedlegges

Avløp sikret ifølge vedlagte dokument

Spesifikasjon av parseller det er søkt om fradeling for:
Parsell Areal ca
Parsell skal benyttes til:
nr:
m2

Navn og adresse på ev. kjøper/fester:

Situasjonskart
Aktuelle
vedlegg

Nabovarsel
Søknad om dispenasjon (jfr. plan- og bygningslovens § 19)
Veirett
Andre vedlegg, f.eks. uttalelse/samtykke fra andre offentlige myndigheter

Matrikulering med utsatt oppmålingsforretning (Matrikkelloven § 6 andre ledd, forskriften § 25)
Matrikulering med utsatt oppmålingsforr. kan utstedes for å få tinglyst skjøtet, evt. festekontrakten.
Dersom Matrikulering med utsatt oppmålingsforr. ønskes, sett X her:
Regningen for oppmåling sendes:
Navn

Postnr.

Adresse

Poststed

Fødselsnr./Org.nr.:

Annet

Underskrift
Sted og dato

Grunneiers/rekvirents underskrift

