Søknad om oppretting av ny grunneigedom

Kommunen sitt stempel:

Søknad om oppretting/endring av ny
grunneiendom, ny anleggseiendom eller
arealoverføring (se punkt 1-6 og 8-10)
Jfr. § 20-1 1. ledd m) i plan- og bygningslova av
27.6.2008

Rekvisisjon av oppmålingsforretning
(se punkt 7-10)
Jfr. § 6 1. ledd a) og d) i matrikkelloven av 17.6.2005
1. Søknaden/rekvisisjonen gjelde følgjande eigedom
Gnr.

Bnr.

Fnr.

Snr.

Adresse

Areal på eigedommen (ca m2):

2. Det vert søkt om (oppretting eller endring av matrikkeleining)
Tiltak etter pbl § 20-1 m):

□ Ny grunneigedom

□ Ny anleggseigedom

□ Ny festegrunn over 10 år

□ Kommuneplan

Formål i plan:

□ Arealoverføring

Planstatus og formål:

□ Reguleringsplan

Dispensasjon, jfr. pbl § 19-1, fra føresegnene i: (grunngjeving for dispensasjon skal gjevast på eige ark)

□ Plan- og bygningsloven

□ Kommuneplan

□ Reguleringsplan

□ Annet

□ Veglova

3. Parsellen(ane) skal nyttas til
Parsell nr.

Areal (ca. m2)

Parsellen skal nyttas til

Tilleggsareal til (ved arealoverføring)
Gnr.:

Bnr.:

Gnr.:

Bnr.:

Gnr.:

Bnr.:

4. Tilkomst; jfr. pbl § 27-4 og veglova §§ 40-43

□ Riks-/fylkesveg

□ Kommunal veg

□ Privat veg

□ Ny avkjørsel frå offentleg veg
□ Avkjørselsløyve gitt

□ Utvida bruk av eksisterande avkjørsel
□ Søknad om avkjørselsløyve

□ Tilkomst sikra jfr vedlagte dokument

vedlagt
5. Vassforsyning; jfr. pbl § 27-1

□ Offentleg vassverk

□ Privat vassverk

□ Anna. Beskrivelse vedlagt.

□ Offentleg avlaupsanlegg

□ Privat enkeltanlegg.

□ Privat fellesanlegg.

Beskrivelse vedlagt.

Beskrivelse vedlagt.

6. Krav til byggjegrunn jfr pbl § 28-1
Flaum: Er eigedommen plassert i flomutsatt område?

□ Ja

□ Nei

Skred: Er eigedommen plassert i skredutsatt område?

□ Ja

□ Nei

Andre miljø- og naturtilhøve:

□ Ja

□ Nei

Dersom «ja» på nokon av spørsmåla over, beskriv konsekvens og kompenserande tiltak i eige vedlegg.
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7. Rekvisisjon av oppmålingsforretning

□ Rekvisisjon av oppmålingsforretning ved oppretting eller endring av matrikkeleining.
Oppmålingsforretning blir iverksatt når løyve til oppretting eller endring av matrikkeleining etter pbl § 20-1 m) er
gitt, og eventuelle vilkår er oppfylt.

□ Utsetting av oppmålingsforretning etter pbl § 21-9 fjerde ledd.
Iverksetting av oppmålingsforretning vert utsatt etter søkaren sitt val i inntil tre år frå det tidspunkt løyve til oppretting
eller endring av matrikkeleining etter pbl § 20-1 m) er gitt.
På det tidspunkt rekvirenten ønsker å iverksetja oppmålingsforretning må rekvisisjon påført saks-/journalnummer
sendast inn til kommunen.

□ Søknad om matrikulering med utsatt oppmålingsforretning (jfr. matrikkelloven § 6 andre ledd og matrikkelforskriften § 25).
Søknad med grunngjeving må leggast ved. Ønska dato for oppmålingsforretning:
Kommunen sett frist for når oppmålingsforretningen skal være utført (fristen er maksimalt to år frå det tidspunkt løyve
til oppretting eller endring av matrikkeleining etter pbl § 20-1 m) er gitt).
Kommunen er ansvarleg for iverksetjing av oppmålingsforretning når fristen går ut.

8. Vedlegg

□ Gjenpart av/kvittering for nabovarsel (må leggast ved)
□ Kart/situasjonsplan (må leggast ved)
□ Søknad om dispensasjon
□ Beskrivelse av vassforsyning
□ Beskrivelse av avlaupsanlegg

□ Søknad om matrikulering med utsatt oppmålingsforretning
□ Avtaler, dokumentasjon
□ Uttale frå andre offentlege myndigheiter
□ Fullmakt og/eller firmaattest
□ Anna

9. Opplysningar, merknader

10. Underskrift (heimelshavar/registrert eigar)
Namn

Adresse

Postnr.

Telefon

E-postadresse

Stad

Dato

Poststed

Underskrift

Ved arealoverføring skal søknaden/rekvisisjonen ha underskrift av alle aktuelle partar
Gnr.

Bnr.

Namn

Underskrift

Gnr.

Bnr.

Namn

Underskrift

Søknaden/rekvisisjonen skal sendast til: Tysvær kommune, Postboks 59, 5575 Aksdal, eller post@tysver.kommune.no
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