
Søknad om deling av eiendom og rekvisisjon av oppmålingsforretning 

 Søknad om deling 

 Ikke søknadspliktige tiltak 

Søknaden gjelder: 

Gårdsnr. Bruksnr. Festenr. Seksjonsnr. Adresse. 

     

     

     

     

  

Eiendommen(e) skal brukes til: 

Parsell nr. Areal: Skal benyttes til: Tillegsareal til gnr.\bnr.: 

    

    

    

 

 

Dispensasjonssøknad etter pbl. § 19-1 og 19-2, fra bestemmelser i: (begrunnelse vedlegges) 

 Plan- og bygningsloven 

 Forskrift 

 Kommuneplan 

 Reguleringsplan 

 Bebyggelsesplan 

Hva vil du gjøre? 

Søknadspliktige tiltak 

 Opprettelse av ny eiendom 

 Arealoverføring 

 

 Anleggseiendom 

 Festegrunn 

Ikke søknadspliktige tiltak: 

 Matrikulering av eksisterende umatrikulert enhet (matrikkelforskr. § 31) 

 Registrering av uregistrert jordsameie (matrikkelforskr. § 32) 

 Uteareal til eierseksjon (jf. eierseksjonsloven § 7, matrikkelforskr. § 35) 

 Klarlegging av eksisterende grense 

 Grensejustering 

 Grensepåvisning 

Planstatus (Hvilken plan gjelder for din eiendom?) Sett kryss: 

 Kommuneplan 

 Reguleringsplan 

 Bebyggelsesplan 

Navn på plan: 



Adkomst 

 Riks-/fylkesveg 

 Kommunal veg 

 Privat veg 

Brukstillatelse fra myndighet\grunneier må 
innhentes før søknad kan behandles 

 

Vann og avløp 

 Privat vannforsyning 

 Offentlig vannforsyning 

Legg ved kart som viser vann og 
avløpsledninger. 

 Privat avløpsanlegg 

 Offentlig avløpsanlegg 

 

Grunn- og terrengforhold 

Ligger tomten i flomutsatt område? (TEK10 § 7-2)  Ja   Nei 

Ligger tomten i rasutsatt område? (TEK 10 § 7-3)  Ja  Nei 

Foreligger det fare eller vesentlig ulempe som følge av 
andre natur- og miljøforhold? (pbl. § 28-1) 

 Ja  Nei 

Dersom du svarer ja på noen av disse spørsmålene må du legge ved dokumentasjon på 
kompenserende tiltak 

 

Plassering 

Kan høyspent kraftlinje være i konflikt med tiltaket?  Ja  Nei 

Kan vann- og avløpsledninger være i konflikt med tiltaket?  Ja  Nei 

Hvis du svarer ja på noen av disse spørsmålene må du avklare med eier av anlegget før du 
søker 

 

Rekvisisjon av oppmålingsforretning 

 A. Rekvisisjon av oppmålingsforretning ved opprettelse eller endring av 
matrikkelenhet 

 B. Utsettelse av oppmålingsforretning etter pbl. § 21-9 siste ledd 

 C. Søknad om matrikulering med utsatt oppmålingsforretning (jf. matrikkelloven § 6 
andre ledd, forskriften § 25) 

Ved forretning C, ønsket dato:  

Kommentar til avkrysningene A og B med begrunnelse for søknad i pkt. C: 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Vedlegg 

Beskrivelse av vedlegg Nr. fra – til Ikke relevant 

Situasjonskart  Må alltid legges ved 

Kvittering for nabovarsel med evt. merknader  Må alltid legges ved 

Dispensasjonssøknad    

Avtaler, dokumentasjon    

Private servitutter (vegrett o.l.)    

Uttalelser\vedtak fra annen myndighet    

 

Merknader / ev. fakturaadresse 

 

 

Opplysninger om søker 

Navn:  
 

Evt. orgnr: 

Adresse: 
 

Postnr: Sted: 

Telefon: 
 

Epost: 

Sted: 
 

Dato: Underskrift: 
 

NB! Dersom søker ikke er hjemmelshaver, må hjemmelshaver oppføres i tabellen under 

 

Underskrift fra andre aktuelle parter 

Gnr. \ Bnr Partsstilling: Navn: Underskrift 

    

    

    

 

Søknaden med vedlegg sendes til: 

Molde kommune 
Rådhusplassen 1 
6413 Molde 

 


