
        REKVISISJON AV  OPPMÅLINGSFORRETNINGER
                som ikke krever tillatelse fra PBL og Jordlov.

Matrikkel: Gnr Bnr Fnr Snr

Bruksnavn: 

Adresse: 

Boligeiendom: Næring Fritidseiendom:

Landbruk/fiske Off virksomhet Naturvern

friluftsområde Annet som: 

Eiendommen har: målebrev skylddeling annet

DER OPPMÅLINGSFORRETNINGEN GJELDER GRENSEJUSTERING:

Mottaker (andre) eiendommen har: målebrev skylddeling

VEDLEGG:
Følgende vedlegges: med : aktuelt

Situasjonskart som klart definerer hva som rekvireres. 

Gjenpart av nabovarsel

Kopi av servitutt, heftelse, avtale eller annet som berører rekvirert areal

Kopi av skylddelingsforretning eller målebrev på de rekvirerte eiendommene:

Koordinater evt måledata, og eksakt avmerking av areal. (eks uteareal til seksjon)

Skriftlig søknad for utsatt oppmålingsforretning:

Eventuelle fullmakter 

Annet som: 

Følgende rekvireres 
oppmålt og matrikkelført: 

Fra festegrunn til grunneiendom. (Betinger koordinatfestede grenser).

Uteareal til eierseksjon: Ihht matrikkelforskriftens § 35

Registrering av uregistrert jordsameie. ihht matrikkelforskriftens § 32

Fastsetting av samlet fast eiendom ihht matrikkelforskriftens § 45

Følgende rekvireres 
oppmålt

Det bekreftes at justeringen ikke er i strid med gjeldende plan, konsesjonsgrenser, eller annet lovverk: 

annet

Areal på avgiver eiendom A (m2):

Avtale om grensejustering er inngått sammen med eiendommen  (gnr/bnr): 

Stor enhet som det ihht Matrikkellovens § 7 er urimelig å kreve oppmåling 

av, og som skal registreres med egen grunnbokshjemmel. 

Eier /fester av mottaker 

eiendommen:  (skriv med 

blokkbokstaver)

Areal som deles fra eiendom A (m2)

OPPLYSNINGER OM EIENDOM: (eiendommen rekvisisjonen gjelder)

Området er regulert med 
følgende: 

Eier /fester av 
eiendommen:  (skriv med 
blokkbokstaver)

Eiendommen benyttes 
som :

OPPMÅLINGSFORRETNING GJELDER: 

Areal som deles fra eiendom B (m2)

Plantype: Planens navn: 

Grensejustering. Arealet må være mindre enn 5 % av minste enhet det grensejusteres 

mellom, og ihht matrikkelforskrift § 34.

Areal på mottaker eiendom B (m2)

Ny merking av eksisterende målte og koordinatfestet grenselinjer, 
grensepunkt.

Følgende rekvireres 
matrikkelført: 

Matrikulering av eksisterende umatrikulert grunn . Ihht matrikkelforskriftens § 

31.

Klarlegging av eksisterende grense:  Ihht matrikkelforskriftens § 44

 



ANDRE AKTUELLE OPPLYSNINGER SOM ER RELEVANTE FOR SØKNADEN: 

UNDERSKRIFT FRA REKVIRENT ihht matrikkellovens § 9

Navn

Adresse: 

Postnr/sted: 

E-post: Mobil: 

Dato:

UNDERSKRIFT FRA REKVIRENT  2 ved grensejustering

Navn

Adresse: 

Postnr/sted: 

E-post: Mobil: 

Dato:

UNDERSKRIFT FRA FESTER av eiendommen

Navn

Adresse: 

Postnr/sted: 

E-post: Mobil: 

Dato:

UNDERSKRIFT FRA FAKTURAMOTTAKER: 

Navn

Adresse: 

Postnr/sted: 

E-post: Mobil: 

Dato:

Rekvisisjon: Vedlagt all rekvisisjon skal situasjonskart som tydelig viser berørt areal, og grenser være vedlagt. 

Uregistrert sameie: Rekvisjonen skal også inneholde hvem som har andeler i sameiet og størrelsene på sameie. 

Underskrift: 

Underskrift: 

Underskrift: 

Opprettelse av matrikkelenhet uten fullført oppmålingsforretning: MF § 25. Der det foreligger særlige grunner kan 

rekvirenten søke om at ny matrikkelenhet blir opprettet før oppmpålingsforretningen er fullført.Begrunnelse for oppmålingsforretningen skal 

utsettes vedlegges. 

Det bekreftes at søknaden er etter mitt ønske om deling/endring av min eiendom. Dersom noen annen enn eier / 

fester er søker, skal original fullmakt med personnummer vedlegges: 

Det bekreftes at søknaden er etter mitt ønske om deling/endring av min eiendom. Dersom noen annen enn eier / 

fester er søker, skal original fullmakt med personnummer vedlegges: 

Det bekreftes at søknaden er etter mitt ønske om deling/endring av eiendommen. Dersom noen annen enn eier / 

fester er søker, skal original fullmakt med personnummer vedlegges: 

Jeg bekrefter med dette alle fakturaer vedr denne søknad skal sendes meg. ( I andre søknader sendes faktura 

automatisk til rekvirent dersom ikke annet er oppgitt her)

Underskrift: 


