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Journalføring / 
postmottak

Søknaden / rekvisisjonen gjelder                                     

  
Eiendom Gnr. Bnr. Fnr. Snr.

Bruksnavn / adresse

Søknad om tiltak (deling av eiendom) 
Oppretting eller endring av matrikkelenhet etter  
pbl §20-1, ledd m (fyll ut pkt 1 nedenfor)

Krav om matrikkelføring 
Matrikkulering  av enhet som ikke krever behandling etter pbl eller 
oppmålingsforretning etter Matrikkelloven. Matrikkelloven kap 3 og 
matrikkelforskrifter §§43-48 (fyll ut pkt 2 nedenfor)

Rekvisisjon av oppmålingsforretning 
Matrikkelloven kap 7 (fyll ut pkt. 3 nedenfor)

Sakstype (pbl § 20-1 ledd m) med 
oppretting av:

Deling i hht.: Søknad om dispensasjon  
(jf pbl §§ 19-1 og 19-2) fra: 
 

Reguleringsplan

Bebyggelsesplan

Privat forslag

Ny grunneiendom

Ny anleggseiendom

Arealoverføring

Ny festegrunn over 10 år

Plan og bygningslov

Kommuneplan

Reguleringsplan

Annet 

  
1 
Det søkes om tiltak (deling) 
etter pbl § 20-1 og 
matrikkulering etter 
Matrikkelloven §5

Sakstyper som ikke krever oppmålingsforretning

Sammenslåing (Matrikkelforskriften § 43)

Føring av referanse til eksisterende grense (Matrikkelforskriften § 44)

Matrikulering av eksisterende umatrikulert enhet (Matrikkelforskriften §32)

Annet

  
2 
Krav om matrikulering av 
enheter som ikke krever behandling 
etter pbl eller oppmålingsforretning 
etter Matrikkelloven § 33

Oppmålingsforretning for matrikkelenhet (er) i henhold til tillatelse (delingsvedtak) etter pbl

Grunneiendom Anleggseiendom Jordsameie Festegrunn Arealoverføring

Klarlegging av eksisterende grenser (grensepåvisning) (jf matrikkelforskriften §36)

Grensejustering (jf matrikkelforskriften § 34)

Uteareal til eierseksjon (jf eierseksjonsloven § 7, matrikkelforskriften §35)

jf Matrikulering av eksisterende umatrikulert enhet (jf matrikkelforskriften § 31)

Uteareal til eierseksjon (jf eierseksjonsloven §7,  matrikkelforskriften § 35)

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
   
  
3 
Rekvisisjon av  
oppmålingsforretning 
Matrikkelloven kap. 7 
  

Grunneiendom

Festegrunn

A B C

Oppmålingsforretning ønskes 
gjennomført uten ugrunnet 
opphold  
(frist 16 uker etter pbl-vedtak + 
ev. vinterforskrift). Dette 
medfører iverksetting av arbeid 
med oppmålingsforretning fra 
det tidspunkt tillatelse om 
oppretting eller endring av 
matrikkelenheten etter pbl . 
§26-1 gis eller fra 
rekvisisjonstidspunktet av 
saker etter matrikkelloven som 
ikke trenger tillatelse ett pbl.

Ønsker å utsette 
oppmålingsforretning 
og matrikulering i inntil 3 år fra 
det tidspunkt tillatelse etter pbl 
§26-1 gis og jeg er selv ansvarlig 
for å rekvirere oppmåling. 
  
NB. Ved oversittelse av fristen  
jfr. pbl § 21-9, faller tillatelsen 
etter pbl § 26-1 bort.

Ønsker etter særlige grunner å 
gjennomføre matrikulering men 
utsette fullføring av  
oppmålingsforretningen. Søknad 
om matrikulering med utsatt 
oppmålingsforretning (jf. 
matrikkelloven § 6 andre ledd, 
matrikkelforskriften § 25). 
Kommunen fastsetter  frist for 
fullføring (frist er maksimalt 3 år 
fra tillatelses dato).

Ønsket dato for forretningen
Side 1 av 3

Ved alternativ C  - begrunnelse for  
søknad om matrikulering med utsatt 
oppmålingsforetning

Oppmålingsforretning for matrikkelenhet (er) som ikke krever tillatelse 
 (delingsvedtak) etter pbl



Side 2 av 3

Spesifikasjon på parseller som søkes opprettet

Parsell nr. Areal ca. 
 kvm

Arealtype før deling Journal 
nr.

Opplysninger om omsøkt tiltak: Bruk, adkomst, vannforsyning og avløp

Selvstendig bruksenhet Tilleggsareal til
  
  
  
Parsellen (e)  
skal benyttes 
til:

Gnr / Bnr / Fnr / Snr

Bolighus

Fritidshus

Industri bergverk

Varehandel / bank/ forsikring /hotell /restaurant

Kommunikasjonsareal / teknisk anlegg

Offentlig vei

Offentlig friområdeOffentlig virksomhet

Landbruk / fiske

Naturvern

Riks-/fylkesvei Kommunal veg Privat vei

Ny avkjørsel fra offentlig vei Utvidet bruk av eksisterende avkjørsel 

Avkjøringstillatelse gitt Adkomst sikret ifølge vedlagte dokument

Adkomst 
  
pbl § 27-4 
  
Vegloven §§ 40-43

Offentlig vannverk Privat fellesvannverk. Tilknytingstillatelse vedlegges

Annet:

Vannforsyning 
 pbl § 27-1

Offentlig avløpsanlegg

Utslippstillatelse gitt

Privat enkeltanlegg

Privat fellesanlegg

Søknad om utslippstillatelse vedlegges Avløp sikret ifølge vedlagte dokumenter

Beskriv:

  
Avløp 
Pbl § 27-2

Utfyllende 
merknader og 
opplysninger:



Side 3 av 3

Andre opplysninger og underskrifter

Andre 
opplysninger 
(for eksempel 
rettighetshavere av 
betydning)

Navn: Tlf

Adresse: Postnr. -sted

  
Hjemmels- 
haver (e)

Sted 
 og dato Underskrift (er)

  
 Underskrift (er)

Navn: Tlf

Adresse: Postnr. -sted

E postadresse

Faktura- 
adresse: 
(Dersom dette er en 
annen enn 
hjemmelshaver)

Vedlegg:

Partsliste / naboliste med dokumentasjon på utført nabovarsel

Nr.  fra  - til Ikke relevant

Kart og situasjonsplaner med omsøkt tiltak inntegnet

Avtale om veg / adkomst / VA med kartvedlegg

Private servitutter

Avtaler eller annen dokumentasjon

Uttalelser / samtykke fra andre offentlige myndigheter

Søknad om dispensjon fra plan

Andre vedlegg

Reservert offentlig myndighet

Planstatus
Fylkesplan Kommuneplan Ingen planReguleringsplan Bebyggelsesplan

Jordlovsmyndighet

Vegmyndighet

Saken sendt Uttalelse /vedtak datert MerknaderUttalelser fra /vedtak av

Underskrift:Sted: Dato:

 Notater 
  
  
  
  

  
  
Uttalelser

Oversendes til 
videre 
behandling.
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Søknaden / rekvisisjonen gjelder                                     
 
Eiendom
Sakstype (pbl § 20-1 ledd m) med
oppretting av:
Deling i hht.:
Søknad om dispensasjon 
(jf pbl §§ 19-1 og 19-2) fra:
 
 
1
Det søkes om tiltak (deling)
etter pbl § 20-1 og
matrikkulering etter
Matrikkelloven §5
Sakstyper som ikke krever oppmålingsforretning
 
2
Krav om matrikulering av
enheter som ikke krever behandling
etter pbl eller oppmålingsforretning
etter Matrikkelloven § 33
Oppmålingsforretning for matrikkelenhet (er) i henhold til tillatelse (delingsvedtak) etter pbl
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Rekvisisjon av 
oppmålingsforretning
Matrikkelloven kap. 7
  
Oppmålingsforretning ønskes gjennomført uten ugrunnet opphold 
(frist 16 uker etter pbl-vedtak + ev. vinterforskrift). Dette medfører iverksetting av arbeid med oppmålingsforretning fra det tidspunkt tillatelse om oppretting eller endring av
matrikkelenheten etter pbl . §26-1 gis eller fra rekvisisjonstidspunktet av saker etter matrikkelloven som ikke trenger tillatelse ett pbl.
Ønsker å utsette oppmålingsforretning
og matrikulering i inntil 3 år fra det tidspunkt tillatelse etter pbl §26-1 gis og jeg er selv ansvarlig for å rekvirere oppmåling.
 
NB. Ved oversittelse av fristen 
jfr. pbl § 21-9, faller tillatelsen etter pbl § 26-1 bort.
Ønsker etter særlige grunner å gjennomføre matrikulering men utsette fullføring av 
oppmålingsforretningen. Søknad om matrikulering med utsatt oppmålingsforretning (jf. matrikkelloven § 6 andre ledd, matrikkelforskriften § 25).
Kommunen fastsetter  frist for fullføring (frist er maksimalt 3 år fra tillatelses dato).
Side  av 
Oppmålingsforretning for matrikkelenhet (er) som ikke krever tillatelse
 (delingsvedtak) etter pbl
Side  av 
Spesifikasjon på parseller som søkes opprettet
Parsell nr.
Areal ca.
 kvm
Arealtype før deling
Journal
nr.
Opplysninger om omsøkt tiltak: Bruk, adkomst, vannforsyning og avløp
 
 
 
Parsellen (e) 
skal benyttes
til:
Adkomst
 
pbl § 27-4
 
Vegloven §§ 40-43
Vannforsyning
 pbl § 27-1
 
Avløp
Pbl § 27-2
Side  av 
Andre opplysninger og underskrifter
 
Hjemmels-
haver (e)
 
 Underskrift (er)
Faktura-
adresse:
(Dersom dette er en
annen enn
hjemmelshaver)
Vedlegg:
Nr.  fra  - til
Ikke relevant
Reservert offentlig myndighet
Planstatus
Saken sendt
Uttalelse /vedtak datert
Merknader
Uttalelser fra /vedtak av
 Notater
 
 
 
 
 
 
 
 
Uttalelser
Oversendes til
videre
behandling.
Elektronisk skjema utarbeidet av geodataavdelingen Halden kommune 20.03.2012   Rev. 11.01.2021
8.2.1.4029.1.523496.503950
Knut-Even Valton
06/02/2011
Geodataseksjon
Rekvisisjonsskjema til bruk for rekvisisjon etter matrikkelloven
Knut-Even Valton
Rekvisisjonsskjema
09/02/2011
	Journalføring_postmottak: 
	Gårdsnummer: 
	Bnr: 
	Fnr: 
	Snr: 
	Bruksnavn_adresse: 
	søknad_om_tiltak: 
	Krav_om_matrikkelførøring: 
	Rekvisisjon_av_oppmålingsforretning: 
	TilbakestillKnapp1: 
	Reguleringsplan: 
	Bebyggelsesplan: 
	Privat_forslag: 
	Ny_grunneiendom: 
	Nyanleggseiendom: 
	Arealoverføring: 
	Ny_festegrunn_over_10år: 
	Plan_ogbygningslov: 
	Kommuneplan: 
	Sammenslåing: 
	Føring_av_referanse: 
	Matrikkulering_av_eksisterende: 
	Annet: 
	Grunneiendom: 
	Anleggseiendom: 
	Jordsameie: 
	Festegrunn: 
	Klarlegging: 
	Grensejustering: 
	Uteareal_til_eierseksjon: 
	Matrikulering_av_eksisterende_: 
	: 
	Alternativ_A: 
	Alternativ_B: 
	Alternativ_C: 
	Ønsket_dato: 
	GjeldendeSide: 3.00000000
	AntallSider: 3.00000000
	Begrunnelse_felt_c: 
	SkrivUtKnapp1: 
	Parsell_1: 
	Areal_1: 
	Arealtype_1: 
	Journalnr_1: 
	Navn_og_adresse_1: 
	Parsell_2: 
	Parsell_3: 
	Parsell_4: 
	Parsell_5: 
	Parsell_6: 
	Areal_2: 
	Areal_3: 
	Areal_4: 
	Areal_5: 
	Areal_6: 
	Arealtype_2: 
	Arealtype_5: 
	Arealtype_6: 
	Arealtype_4: 
	Arealtype_3: 
	Journalnr_3: 
	Journalnr_4: 
	Journalnr_5: 
	Journalnr_2: 
	Journalnr_6: 
	Navn_og_adresse_4: 
	Navn_og_adresse_3: 
	Navn_og_adresse_2: 
	Navn_og_adresse_6: 
	Navn_og_adresse_5: 
	Selvstendigbruksenhet: 
	Tilleggsareal_til: 
	GnrBnrFnrSnr: 
	Bolighus: 
	Fritidshus: 
	Industri_bergverk: 
	Varehandel_bank: 
	Kommunikasjonsareal: 
	Offentlig_vei: 
	Offentlig_friområde: 
	Offentlig_virksomhet: 
	Landbruk_fiske: 
	Naturvern: 
	Riks_fylkesvei: 
	Kommunal_vei: 
	Privat_vei: 
	Ny_avkjørsel_fra_offentlig_vei: 
	Avkjøringstillatelse_gitt: 
	Søknad_om_avkjøringstillatelse_vedlegges: 
	Privat_felles_vannverk_Tilknytingstillatelse_vedlegges: 
	Offentllig_avløpsanlegg: 
	Utslippstillatelse_gitt: 
	Privat_enkeltanlegg: 
	Privat_fellesanlegg: 
	Søknad_om_utslippstillatelse_vedlegges: 
	Beskriv: 
	Utfyllende_merknader_og_opplysninger: 
	NesteSide: 
	Anbdre_opplysninger: 
	Hjemmelshaver_navn: 
	Telefon_hjemmelshaver: 
	Adresse: 
	Postnummerliste: Velg postnummer fra nedtrekk
	Sted_og_dato: 
	TekstFelt1: 
	Faktura_adress_navn: 
	TekstFelt2: 
	Avmerkingsboks1: 0
	Partsliste_naboliste: 
	Kart_og_situasjonsplaner: 
	Avtale_om_veg_adkomst: 
	Private_servitutter: 
	Utalelser_samtykker_fra_andre_offentlige_myndigheter: 
	Skjema_for_krav_om_sammennslåing: 
	Andre_vedlegg: 
	Valgfritt_felt: 
	Fylkesplan_: 
	Ingen_plan: 
	Jordlovsmyndighet: 
	Saken_sendt_1: 
	Saken_sendt_2: 
	Uttalelse_vedtak_datert_1: 
	Uttalelse_vedtak_datert_2: 
	Merknader_1: 
	Merknader_2: 
	Underskrift: 
	Sted_: 
	Dato: 
	FørsteSide: 



