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Det varsles herved om at det skal holdes oppmålingsforretning på følgende eiendom(er)
Gateadresse Eier/Rekvirent Gnr Bnr Fnr Snr

Saksnr

Oppdragsnr

Orkland kommune

Postboks 83
7301 Orkanger

Varsel om
oppmålingsforretning

20226771

e-post: postmottak@orkland.kommune.no

Plan, byggesak og geodata

Prosjektnavn
Fradeling av NOEN av tomtene på V   

Vormstad Park 2 As (Hjemmelshaver) 109 255 0 0

Om forretningen

Forretningen holdes:
Dato Kl. Sted

04.07.2022 14:00 Vormstad Park 2
Rekvirent Rekvisisjonsdato
Vormstad Park 2 As

Forretningen gjelder opprettelse av matrikkelenhet
X Grunneiendom Festegrunn Anleggseiendom

Arealoverføring

Grensejustering Klarlegging av
eksisterende grense

Matrikulering av
umatrikulert grunn

Registrering av
ureg. jordsameie

Uteareal eierseksjon

Forretningen gjelder registrering av eksisterende grunn

Nymerking av
eksisterende grense

Annet

Beskrivelse
Fradeling tomt. nr. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 og 8, samt 18, 19 og 20 som en parsell

Vedlagt følger en oversikt over de personer som er varslet om forretningen og i hvilken egenskap (partsstilling, rolle) disse er blitt varslet.
Det oppfordres til at man så snart som mulig gir melding til kommunen dersom man kjenner til ev. andre som forretningen kan få betydning for.

Hvem er varslet

Dersom noen av grensene eller andre rettsforhold som angår stedfestede rettigheter er uklare, er det ønskelig at man i samråd med øvrige parter bringer
klarhet i dette før oppmålingsforretningen.

For matrikkelenheten gjelder følgende forhold

Det er ønskelig at kart, bilder og avtaler etc. som kan ha betydning for å fastlegge grenseforløpet og stedfestede rettigheter sendes kommunen, helst i
god tid før oppmålingsforretningen eller medtas ved oppmøte til oppmålingsforretningen.

Oppmøte ved oppmålingsforretningen er frivillig og det kan ikke kreves godtgjørelse for reiseutgifter, tapt arbeidsfortjeneste og lignende i forbindelse med
avholdelse av oppmålingsforretning.

Klageadgang
Saker som krever oppmålingsforretning etter § 6 i matrikkellova, under dette feil ved varslingen eller utføringen av forretningen, kan påklages etter
reglene i forvaltningsloven kap. IV til VI, jf. matrikkellova § 46.

Klagefristen løper i fra det tidspunktet parten har mottatt matrikkelbrev eller underretning om føring i matrikkelen, jf. matrikkelforskriften § 21.

Det kan imidlertid ikke framsettes klage på forhold som formelt hører inn under klagebehandling etter annet lovverk, f.eks. plan- og bygningsloven.

Andre opplysninger

Vedlagt følger: X Partsliste X Fullmaktsblankett Kvitteringsblankett X Annet

Dato

Stilling
Oppmålingsingeniør

01.07.2022
Underskrift

Landmåler

Landmåler
Ola Haukli

Sted
Orkanger

Epost
ola.haukli@orkland.kommune.no

Telefon
91601985

Orkland kommune
Plan, byggesak og geodata
Postboks 83
7301 Orkanger

e-post: postmottak@orkland.kommune.no

Varsel om
oppmålingsforretning ISaksnr20226771 J

IOppdragsnr

Prosjektnavn
Fradeling av NOEN av tomtene på '

Det varsles herved om at det skal holdes oppmälingsforretning på følgende eiendom(er)
Gateadresse IEier/Rekvirent

Vormstad Park 2 As (Hjemmelshaver)
IGnr IBnr IFnr Isnr

109 255 0 0

Om forretningen

IDato
IKI. Isted

Forretningen holdes: 04_07_2022 14:00 Vormstad Park 2
Rekvirent IRekvisisjonsdato
Vormstad Park 2 As

Forretningen gjelder opprettelse av matrikkelenhet

[!J Grunneiendom D Festegrunn D Anleggseiendom D Uteareal eierseksjon

Forretningen gjelder registrering av eksisterende grunn

D Grensejustering D Klarlegging av D Nymerking av D Registrering av D Matrikulering av
eksisterende grense eksisterende grense ureg. jordsameie umatrikulert grunn

D Arealoverføring D Annet

Beskrivelse
Fradeling tomt . n r . l, 2, 3, 4, 5, 6, 7 og 8, samt 18, 19 og 20 som en parsel l

Hvem er varslet
Vedlagt følger en oversikt over de personer som er varslet om forretningen og i hvilken egenskap (partsstilling, rolle) disse er blitt varslet.
Det oppfordres til at man så snart som mulig gir melding til kommunen dersom man kjenner til ev. andre som forretningen kan få betydning for.

For matrikkelenheten gjelder følgende forhold
Dersom noen av grensene eller andre rettsforhold som angår stedfestede rettigheter er uklare er det ønskelig at man i samråd med øvrige garter bringer
klarhet i dette før oggmålingsforretningen.

Det er ønskelig at kart, bilder og avtaler etc. som kan ha betydning for å fastlegge grenseforløpet og stedfestede rettigheter sendes kommunen, helst i
god tid før oppmålingsforretningen eller medtas ved oppmøte til oppmålingsforretningen.

Oppmøte ved oppmålingsforretningen er frivillig og det kan ikke kreves godtgjørelse for reiseutgifter, tapt arbeidsfortjeneste og lignende i forbindelse med
avholdelse av oppmålingsforretning.

Klageadgang
Saker som krever oppmålingsforretning etter§ 6 i matrikkellova, under dette feil ved varslingen eller utføringen av forretningen, kan påklages etter
reglene i forvaltningsloven kap. IV til VI, jf. matrikkellova § 46.

Klagefristen løper i fra det tidspunktet parten har mottatt matrikkelbrev eller underretning om føring i matrikkelen, jf. matrikkelforskriften § 21.

Det kan imidlertid ikke framsettes klage på forhold som formelt hører inn under klagebehandling etter annet lovverk, f.eks. plan- og bygningsloven.

Andre opplysninger

Vedlagt følger: [!J Partsliste [!J Fullmaktsblankett D Kvitteringsblankett [!J Annet

Landmaler
Sted Dato Underskrift
Orkanger 01.07.2022

Stilling Telefon Landmåler

IEpostOppmålingsingeniør 91601985 Ola Haukli ola.haukli@orkland.kommune.no
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