
Tiltak er i hht. :

Søknaden/rekvisisjonen gjelder :

 Rekv. nr.

Krav om matrikulering av enhet(er) som 
ikke krever behandling etter PBL § 20-1 m, 
eller oppmålingsforretning                                
etter ML § 33;       (ML § 5, siste ledd og 
matrikkelforskriftens §§ 31, 32, 43-48)

Rekvisisjon av oppmålingsforretning  
Matrikkellovens § 33

HOLMESTRAND KOMMUNE 
Plan og bygg           

Serviceboks C                             
3081 Holmestrand

 Journalføringstempel

S-2010-1-004 Tønsberg kommune Geodata

B

 Bruksnavn/adresse

………………………

 Festenr  Seksjonsnr

Matrikkelenheter

 Gnr  Bnr

A         Er ikke alt. "B" eller "C" 
avkrysset gjennomføres omsøkt tiltak 
innen lovpålagt frist. Fristen er 16 uker 
regnet fra vedtaksdato/melding om 
oppfylling av vilkår fastsatt i vedtaket og 
kan være utsatt i vinterperioden                      
jf lokal forskrift om unntak fra tids-frister i 
saker som krever oppmåling 
(matrikkelforskriftens § 18).

C

……………………………………………………………………………………………..

Jeg/vi ønsker å utsette oppmåling 
og matrikulering i inntil 3 år og er 
selv ansvarlig for å kreve 
oppmåling.                                          
Etter 3 år faller tillatelsen etter PBL 
bort.

Av særlige grunner ønsker 
jeg/vi å gjennomføre 
matrikulering, men utsette 
fullføring av oppmålings-
forretningen ( jf MF § 25). 
Matrikuleringsmyndigheten 
fastsetter frist for fullføring.

Tiltakstype : Det søkes om dispensasjon                
jf. PBL § 19-1 :

Tillatelse etter PBL § 20-1 m er 
gitt, se vedlegg

Oppretting eller 
endring av 
matrikkelenhet med 
lovpålagt 
oppmålingsforretn. 
etter ML §§ 5 og 33 
herunder påkrevd 
tillatelse etter                        
PBL § 20-1 m eller 
godkjenning               
etter EL § 7

Matrikulering av 
enheter som ikke 
krever behandling 
etter Pbl § 20-1 m., 
eller oppmålings-
forretning etter                        
ML § 33;                    
ML § 5, siste ledd og 
matrikkelforskriftens 
§§ 31, 32, 43-48

Nærmere beskrivelse; hjemmel

For alt. C    Angivelse av særlige grunner (eventuelt i eget vedlegg)
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………….

Oppmålings-
forretning Ml §33

Søknad om oppretting eller endring av 
matrikkelenhet med lovpålagt 
oppmålingsforretning etter ML § 5                          
herunder påkrevd tillatelse                                         
etter PBL § 20-1 m
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 oppretting av ny grunneiendom

 oppretting av ny anleggseiendom

 oppretting av ny festegrunn

 matrikulering av enheter, herunder retter (festeforhold o.l.) etablert etter tidl. regelverk (ML § 5 siste ledd)

 privat forslag

 annet

 Plan- og bygningslov

 kommuneplan

 reguleringsplan

 sammenslåing av matrikkelenheter; eget skjema for sammenslåing vedlegges (matrikkelforskriftens § 43)

 føring av opplysninger med referanse til avtale om eksisterende grense (matrikkelforskriftens § 44)

 matrikulering av eksisterende umatrikulert enhet (matrikkelforskriftens § 31)

 matrikulering av uregistrert jordsameie (matrikkelforskriftens § 32)

 seksjonering/reseksjonering uten utearealer; eget skjema nr. 703035 vedlegges

 annet 

 bebyggelsesplan

 klarlegging av eksisterende grenser (matrikkelforskriftens § 36)

 grensejustering (matrikkelforskriftens § 34)

 uteareal til eierseksjon (Eierseksjonslovens § 7, matrikkelforskriftens § 35)

 regulerings-/bebyggelsesplan

 arealoverføring

 seksjonering/reseksjonering med utearealer, eget skjema nr. 703035 vedlegges



Enhet nr.

Spesifikasjon av matrikkelenhet(er)/parsell(er) som søkes opprettet/endret :
Selvstendig 
bruksenhet  Evt. kjøpers/festers navn og adresseAreal m² Tilleggsarel til gbnr

 (vedlegges søknaden) tillatelse vedlegges

 (vedlegges søknaden) tillatelse vedlegges

       Beskrivelse :

……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………..

 utslippstillatelse er gitt søknad om utslipps-

Opplysninger om omsøkt tiltak; bruk, adkomst, vannforsyning og avløp :

 avkjørselstillatelse er gitt søknad om avkjørsels-

……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………….

Adkomst                                  
PBL § 27-4                        
Veglovens §§ 40-43

Vannforsyning                          
PBL § 27-1

Avløp                                      
PBL §§ 27-2, 27-3
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 bolighus

 fritidshus

 industri/ bergverk

 varehandel/ bank/ forsikring/ hotell /restaurant

 offentlig virksomhet

 landbruk/ fiske

 naturvern

 offentlig friluftsområde

 offentlig vei

 kommunikasjonsareal/ tekn. anlegg

 riks-/fylkesvei  kommunal vei  privat vei

 ny avkjørsel fra offentlig vei  utvidet bruk av eksisterende avkjørsel

 adkomst sikret ifølge vedlagte dokument

 offentlig vannverk  privat fellesvannverk, tilknyttingstillatelsen vedlegges

 offentlig avløpsanlegg  privat fellesanlegg  privat enkeltanlegg

 annet

 avløp sikret ifølge vedlagte dokument



  Ikke relevant

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Private servitutter

Uttalelser/samtykke fra andre offentlige myndigheter

Kart og situasjonsplaner

Avtale om veg/adkomst, inkl. kart

Parts-/naboliste eller kvitteringsskjema for rekommandert sending 
(alternativt benyttes side 4)

Vedlegg : Nr. fra - til

Eieforhold Mobil E-post

Navn

Andre avtaler, dokumentasjon

Andre vedlegg

Sted, dato;                    < underskrift >

Andre opplysninger (f. eks. rettighetshavere av betydning) :

…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………

Hjemmelshaverens/festerens underskrifter :

Tlf Adresse

Merknader :

…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………

………………….......................................................................................................................................................
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 hjemmelshaver  fester

 hjemmelshaver  fester

 hjemmelshaver  fester

 hjemmelshaver  fester

 hjemmelshaver  fester



  Gnr/ bnr/ fnr/ snr

Partsliste - Naboer, rettighetshavere, andre som er varslet  :

Partstilling

Navn

Adresse

 Sted, dato;                < underskrift >

Gnr/ bnr/ fnr/ snr

 Adresse

 Navn

Sted, dato;                   < underskrift >

Partstilling
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