
Søknad om deling av grunneiendom / rekvisisjon av oppmålingsforretning

Søknad/rekvisisjon framsettes i medhold av plan- og 
bygningslovens § 20-1, bokstav m - jf. kap 20, og 
matrikkellovens kap 3 og 7 med tilhørende forskrift.

Oppmålingsforretning er en gebyrbelagt tjeneste som kreves inn etterskuddsvis  

Kommunens stempel og saksnummer

Tromsø kommune 

Byutvikling 

Postboks 6900

9299 TROMSØ

Oppmålingsforretning

     Rekvisisjon av oppmålingsforretning ved godkjenning

     Utsettelse av oppmålingsforretning til dato      

     Oppretting av ny matrikkelenhet uten fullført oppmålingsforretning

1. Søknaden/rekvisisjonen gjelder følgende eiendom(mer):
Gnr. Bnr. Fnr/Snr

                                                                                                                                               

                                     

                                     

2. Søknad/rekvisisjon, hovedformål/type:   
                    
                    Tiltak etter pbl § 20 – 1 m 
    A. Fradeling av grunneiendom 
    B. Fradeling av anleggseiendom (volum) 
    C. Arealoverføring 
  

  

                      Saker etter matrikkellovens kap. 3 og 7 
    D. Grensejustering (forskrift § 34)                              
    E. Klarlegging av grense (forskrift § 36)               

    F. Matrikulering av umatrikulert grunn (forskrift § 31)
    G. Registrering av jordsameie (forskrift § 32)
    H. Uteareal til eierseksjon (forskrift § 35)

  3. Selvstendig bruksenhet eller tilleggsparsell:

Selvstendig tomt/bruksenhet:  JA  NEI     Tilleggsparsell til: GNR.        BNR.      

4. Hjemmelshavers navn, adresse, dato, telefon og underskrift:   (flere enn 3 eiere, bruk tilleggsskjema)
Hjemmelshaver – bruk blokkbokstaver Adresse Postnr/-sted

                 

Underskrift Dato Telefon E-post

                 

Hjemmelshaver – bruk blokkbokstaver Adresse Postnr/-sted

                 

Underskrift Dato Telefon E-post

                 

Hjemmelshaver – bruk blokkbokstaver Adresse Postnr/-sted

                 

Underskrift Dato Telefon E-post

                 

Eventuell kontaktperson Adresse Postnr/-sted Telefon

                       

E-postadresse:      
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5. Spesifiser formål, størrelse og antall parseller som søkes fradelt, tegn inn parsellen(e) på kart:

Parsell nr. (merk på kart) Formål Areal i m² Antall parseller

                       

                       

                       

6. Samtidig søkes om dispensasjon fra:

  Arealbruken i kommuneplan eller kommunedelplan
  Arealbruken i regulerings- eller bebyggelsesplan
  Bygge-og deleforbud i 100-metersbeltet langs sjøen (pbl § 1-8)
  Annet

6b. Begrunnelse for dispensasjon:
Angi begrunnelse her eller bruk eget ark

     

7. Atkomst og avkjørsel:

Europa-, riks- eller fylkesveg Kommunal veg Privat veg Avkjørselstillatelse gitt  JA

Anlegge ny avkjørsel Utvidet bruk av eksisterende Kun gangatkomst  JA

8. Vannforsyning og avløp:

 Hvis Nei, beskriv vann- og 
avløpsløsningen nærmere

Vannforsyning tilknyttes offentlig nett:  JA  NEI

Beskriv vannforsyning:

     

Avløp tilknyttes offentlig nett:  JA  NEI

Beskriv avløpsløsning:

     

9. Plass for merknader/tilleggsopplysninger:
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