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Søknad om deling/justering av grunneiendom 
Journalnr.: 

Søknaden/rekvisisjonen framsettes i medhold av plan- og bygningslovens(pbl)§20-1 bokstav m 
 – jf. § 26-1 og lov om eiendomsregistrering (matrikkelloven) kapittel 3 og 7. 
 Plass for kommunes stempel 

Alle relevante punkter fra 1 – 5 må være utfylt 
Hvis plassmangel, benytt eget vedlegg 
 
Søknaden sendes 

 
       Plan og utvikling 

       Postboks 93 
       8201 Fauske 
 

 

1 Søknad /rekvisisjonen gjelder følgende eiendom(mer): 
Gnr. 
 

Bnr. Hjemmelshaver (med blokkbokstaver)  

 Underskrift 

Adresse:  Postadresse Telefonnr. dagtid 

Gnr. 
 

Bnr. Hjemmelshaver (med blokkbokstaver)  

 Underskrift 
Adresse  Postadresse Telefonnr. dagtid 

Gnr. 
 

Bnr. Hjemmelshaver (med blokkbokstaver)  

 Underskrift 
Adresse  Postadresse Telefonnr. dagtid 

Gnr. 
 

Bnr. Hjemmelshaver (med blokkbokstaver)  

 Underskrift 
Adresse  Postadresse Telefonnr. dagtid 

 

2 Det søkes om: 
2a Søknaden gjelder: 

 fradeling av grunneiendom (parsell) med oppmålingsforretning 
 

Legg ved gjenpart av 
nabovarsel, kvittering for 
at varsel er gitt/sendt og 
kopi av kart som viser 
hvilket areal/grense det 
søkes om. 

 arealoverføring eller grensejustering med oppmålingsforretning 
 

 fradeling av veggrunn med oppmålingsforretning 
 

2b Søknaden er i henhold til plan/ søknad om dispensasjon: 

Deling i hht pbl 
§ 20-1  Kommuneplan  Reguleringsplan  Godkjent tomtedelingsplan  Privat forslag 

Søknad om 
dispensasjon 

- jf. pbl § 19-1, fra 
bestemmelser i: 

 plan- og bygningslov 
 forskrift 

 

 vedtekt 

 

 kommuneplan 

 

 reguleringsplan 
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3 Parsell(er) det er søkt fradeling for 

Parsellen(e) 
skal  

benyttes til 

 Selvstendig bruksenhet 

 
 Tilleggsareal til: Gnr./Bnr. 

 Bolighus 

 
 Offentlig virksomhet  Offentlig friluftsområde 

 Fritidshus 

 
 Landbruk/fiske  Offentlig veg 

 Industri/bergverk 

 
 Naturvern  Annet kommunikasjonsareal/tekn. anlegg 

 Varehandel/bank/forsikring/hotell/restaurant 

 
Adkomst 

Pbl § 27-4 og 
vegloven  
§§ 40-43 

 Riks-/fylkesveg 

 
 Kommunal veg  Privat veg 

 Ny avkjørsel fra offentlig veg 

 
 Utvidet bruk av eksisterende avkjørsel 

 Avkjørselstillatelse er gitt 

 
 Søkn. om avkj.tillatelse vedlegges  Adkomst sikret ifølge vedlagt dokumenter 

Vannforsyning 
Pbl § 27-1 

 Offentlig vannverk 

 
 Privat felles vannverk. Tilknytningstillatelse vedlegges 

 Annet 

 

 
Avløp 

Pbl § 27-2 

 
 

 Offentlig avløpsanlegg 
 Privat enkeltanlegg 
 Privat fellesanlegg 

- beskriv 

 Utslippstillatelse er gitt  Søkn. om utslippstill. vedlegges  Avløp sikret ifølge vedlagte dokument 

 

4 Spesifikasjon av parseller det er søkt om   
Parsell 

nr. 
Areal 
ca m2 Parsell skal benyttes til Navn og adresse på evt. kjøper/fester  Journalnummer 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 

5 Faktura sendes til: 
Navn (med blokkbokstaver). 
 

Adresse Postadresse 

  

 
 


