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Journalnr.

RekvisisjonsdatoRekvirent

Grensejustering

Anna, omtal nærmare:

Det vert med dette varsla om at det skal haldast oppmålingsforretning på desse matrikkeleiningane

Kven er varsla

Vedlagt følgjer eit oversyn over dei personane som er varsla om forretninga, og i kva for eigenskap (partsstilling, rolle) desse er blitt varsla. Det 
blir oppmoda om at ein så snart som råd er, gir melding til kommunen dersom ein kjenner til ev. andre som forretning kan få noko å seie for.

Klagerett

Avsendar

Forretninga blir halden:
StadKl.

Klarlegging av eksisterande grense Nymerking av eksisterande grensepunkt

Matrikulering av eksisterande  
umatrikulert eining

Registrering av 
uregistrert jordsameige

Forretninga gjeld registrering eller endring av eksisterande matrikkeleining

Festegrunn Anleggseigedom Uteareal til eigarseksjon

Saker som krev oppmålingsforretning etter § 6 i matrikkellova, under dette feil ved varslinga eller gjennomføringa av forretninga, kan 
påklagast etter reglane i forvaltningslova kap. IV til VI, jf. matrikkellova § 46.  
  
Klagefristen vert rekna frå det tidspunktet parten har motteke matrikkelbrev eller melding om føring i matrikkelen, jf. matrikkelforskrifta § 21. 
  
Ein kan likevel ikkje setje fram klage på tilhøve som formelt høyrer inn under klagebehandling etter anna lovverk, t.d.  plan- og bygningslova.

Grunneigedom

Oppdrag nr.

For matrikkeleining gjeld desse forholda

Dersom nokon av grensene eller andre rettsforhold som har med stadfesta rettar å gjere er uklare, er det ønskjeleg at ein i samråd med dei 
andre partane avklarer dette før oppmålingsforretninga. 
 
Det er ønskjeleg at kart, bilde, avtalar osb., som kan ha noko å seie for grensedraginga og stadfesta rettar, blir sende kommunen helst i god tid 
før oppmålingsforretninga, eller blir tekne med ved oppmøte til oppmålingsforretninga. 
 
Oppmøte ved oppmålingsforretninga er frivillig, og det kan ikkje krevjast godtgjersle for reiseutgifter, tapt arbeidsforteneste og liknande i 
samband med gjennomføring av oppmålingsforretninga. 
 

Knr. Gnr. Bnr. Festenr. Seksj.nr.

Arealoverføring

Andre opplysningar

Vedlagt følgjer: Fullmakt AnnaPartsliste

Landmålar
Namn Stilling

Stad Dato Underskrift

Dersom anna , omtal nærmare.
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