
Søknad om deling/rekvisisjon av oppmålingsforretning
Søknad om deling  i  medhold av plan- og bygningsloven og rekvisisjon av oppmålingsforretning i  medhold av matrikkelloven.
-jfr. kap.3 0g 7 i matrikkelloven med tilhørende forskrift og§ 20-1.ledd m) jf.§§ 26-1 tom 27-4 i plan- og bygningsloven av 27.06.2008.

Kommunens navn

As kommune
Adresse os nr oststed

Skoleveien 1 1430 As

Gnr 27

Gnr.

Gnr.

Bnr. 3

Bnr.

Bnr.

Fnr.

Fnr.

Fnr.

Snr.

Snr.

Snr.

Tiltak etter bl 20-fm ·

[ElA. Fradeling av grunneiendom
[_]B. Fradeling av anleggseiendom I volumeiendom
D C. Arealoverføring

[]D. Festegrunn

Adresse

Adresse

Adresse

Drobakveien 135, 1430 As

Saker etter malrikkelloven kap.3 7 med forskrift:

[_]E. Grensejustering (forsknil $ 34)

[]F. Klarlegging av eksisterende grense (forskrift§ 36)
D G. Uteareal av eierseksjon (forskrift§ 35)

D H. Matrikulering av jordsameie (forskrift§ 32)

D I. Matrikulering a11 umatrikulert grunn (forskrint 6 31)

0 Utsettelse a11 oppmålingsforretning etter plan- og bygningsloven§ 21-9 fjerde ledd

D Søknad om utsatt oppmålingsforretning etter matrikkellven 6 6 andre ledd, forskrift 6 25

Begrunnelse:

D Oppmålingsforretning der oppmålingsforretning har vært utsatt Gjelder saksnr.:

[] Selvstendig eiendom [_]Tilleggsareal Iii Gnr. Bnr. Fnrt

[] Bolighus

D Fritidshus

[_]iadustri / bergverk

0 Varehandel/ bank/ hotell/ restaurant

[_] offentlig virksornhet

0 Landbruk/ fiske

[_] Naturvern

0 Offentlig friluftsområde

[_7orientig veg

[]Anet kommunikasjonsanlegg I teknisk anlegg

Ny(e) parseH(er):
Anslått nettoareal 1900 kvm

Anslått grad av utnytting
dersom parseti er bebygd

9%

Fylldyrka areal

Gjenværende parsell etter tiltak:
Anslått nettoareal

Anslått grad av utnytting dersom
parsell er bebygd

Overflatedyrka
areal

lnnmarksbeite

3070 kvm

10%

Produktiy skog

Sjekk gjeldende
reguleringsplanbestemmelse om
hva som er tillatt grad av utnytting

Annet
markslag

Sum
areal

Areal som
inskes fradelt
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0 Reguleringsplan
D Kommuneplan
{_]Annet (lov, forskrift, vedtekt, plan)

Dispensasjonssknaden skal begrunnes særskilt, jfr. p!an- og
byggesaksloven 6 19-2 av 27.06.2008. Begrunnelsen for
dispensasjonen skal gis på eget ark.

Husk å merke av for dispensasjon på nabovarselet.

0 Riks- /fylkesveg

O Ny avkjørsel fra offentlig veg

0 Avkjørselslillatelse gitt

0 Kommunal veg

0 Søknad om avkj. tillatelse vedlegges

[] Pvat veg

]Utvvwidel bruk av eksisterende avkjersel

[_] Atkomst sikret ifølge vedlagt dokument

[] orentig vannverk

[_] Annen, eventuelt rettighet på annen eiers grunn vedlegges

D Privat vannverk

[2:]Offentlig avløpsanlegg [7Pvat enkeltanlegg/ fellesanlegg

[_]Rettighet på annen eiers grunn vedlegges

Ereiendommen som skal fradeles lokalisert til et område med fare for flom. skred eller andre naturfarerI miljøforhold?

[] Ne Hvis ja, redegjør på eget vedlegg hvilke faremomenter som gjelder og beskriv kompenserende tiltak.

[8] Kart/ Delingsplan
[] Gienpart av nabovarsel
[_7Avtaler, Dokumentasjon, Private servitutter
[1Sakad om dispensasjon

[] Fullimakt
D Firmaattest
[_]Beskrivelse av søknaden / tiltaket
[C]Anet

Deling av eiendom Vangensten, Gnr. 27, Bnr. 3, Drøbakvelen 135.
Fradelt parsell er tiltenkt bebygd med en enebolig med hybelleilighet og garasje.
Omtrentlig tiltenkt plassering av bolig og garasje er skissert på vedlagt situasjonsplan/kart. Her fremkommer også
hvordan eiendommen ønskes delt og forslag tit trase for offentlig vann- og avløpstilkobling.
Atkomst sikres ved utvidet bruk av privat vei. Veirett vil bli tinglyst når det er gitt delingstillatelse.

#'_.'e s
Navn (blokkbokstaver}/ Adresse/ Telefon Dato Underskrift

CHRISTIAN HANSEN
NYVEIEN 16
1430 As
Mob: 97670683

12.11.2013
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Fullmakt

Christian Hansen f.17.06.83  gis fullmakt til, pavegne av  Asbjorn Kristiansen
f.26.07.46 (eier av eiendom), akunne innhente infonnasjon om eiendommen
Drobaksveien 135, Gnr.27/Bnr.3, samt og søke om deling av eiendommen.
Fullmektigen gis rett til kunne stå som ansvarlig soker på søknad om deling av
grunneiendommen. Det gis også rett til å kunne slå som ansvarlig og kunne
underskrive eventuelt andre nodvendige dokumenter som matte anga saken.

Fullmakten innebærer rett for fullmektigen til - ved egen signatur -  å  stifte alle
nødvendige rettigheter og forpliktelser for Asbjørn Krististiansen innenfor rammen av
denne fullmakt.

• Ås. den 01.02.2012

•



,
Opplysninger gitt i nabovarsel senoetl kommunen sammen med søknaden

(Gjenpart av nabovarael)
plan- og bygningsloven av 27. Juno2008 nr.71 § 21 3

TIitak pi eiendommen;
Ge,

l?-
Eer'fester

et veralas herved om

Nybygg

Påbygg/ti I bygg

Feslenr. Selsonst

[]Anlegg

D Skilt/reklame

Eiendommens adresse

_Dreakveen

M1dler1id1g bygning, konslruks1on eller anlegg

Oispensasion ener plan-og bygnir,gsloven kapittel 19

. Plan- og bygningsloven D
med forskritter Kommunale vedtekter

Kommune

D Endring av fasade

CJInnhegning mot vag

0 Antennesystem

D Arealplaner

135
Posll'lr.

/H3e
Poststed

As

 Riving

D Bruksendring
1'.:,11 Oppretting/endring av matrikkelenhe! D Annet
LN (eiendomsdeling) eller bortles!e

Ovegloven
1/edlegg nr
g

Arealdlsponarlng
Selt krysslor 91el- plan

Arealdel av kommuneplan n Reguleringsplan D Bebyggelsesplan

• Navn på plan

ko, Zou 223
Beskriv n•rmere hva nabovar1l1tt gjelder

eedc Gr.27, Brr. 3 0 adtt
a tttek belyjd red enbtuq 0g Jc4j
so Sksert pa Stu«sons kt

Dete
passet'
cbet Veal egg nr

Q-

Spørsmål vadrDnlnde nabov røel røttea Iii

Forelalv1rllakshaver / j _ , •t
cnn.s f(Ll"'1.

Kontaktperson, nan

Chas tan
Søknaden kan ses på hjemmeside:
(ikke obligalorisk)

a fa.no
Telefon Mobil

'11-bt-068'3

•
Merknader semin til

Eventuelle merknader skal være mottatt innen 2 uker etter al dette varsel er sendl.
Ansvarlig søker/tiltakshaver skal sammen med søknad sende ,nnkomne merl<.nader og rede91øre forev. endringer.

Navn / I / Postadresse A (  . / .
(t,__vi·.5Tr6-.-... n-ct..n en. n  -'c'.£€1l  {

Posmr Pos,stM

iH3
C

"-0

Følgende vedlegg er &endt med nabavaraelet

Beskrivelse av vedlegg

Dispensasjonsseknad/vedtak

Situasjonsplan

Tegninger snitt, fasade

Andre vedlegg

Unde1"11krlft

Gruppe Nr. Jra-lil
kke

rel,.,.,,.nl

B

D

'a I -

Tilsvarende opplysninger med vedlegg er sendt I nabovarsel til berørte naboer og gjenboere.
Mottagere av nabovarsel fremgår av kvittering for nabovarsel.

Sled Dalo

I Li I 2013s
UOOerskr,t\ans

Gierlas med biokkbokstaver

(HRISTIA/\.'
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Kvittering for nabovarsel sendes kommunen sammen med søknaden

Nabovan.el kan enten sendes som rekommandert sending eller overleveres personlig mol kvittering.
Ved personlig overlevering vil 11ignatur gjelde &0m bekreftelse på at Vl!lrslel er monan. Det kan også signeres på at man gir
samtykke Iii tiltaket.

Tillaket gjl,lder

Eiendom/
byggested

Gnr Bnr. - Feslenr. Seksjorsnr Bygningsnr, Bolignt Kommune

?- .:_;
----·

Adresse i --, . Poslnr Pos Isled

{sI ·"rl 6, ({<. S:.< '.' 15 hy 3

Følgende naboer har monan eller lån rek. sending av vedlagte nabovarsel med tilhørende vedlegg:

Elerrtesler av nabolgjenboereiendomNabo-Igjenboereiendom

7
Adresse

oC s t&t
Postnr

i '-/.S:,
Personlig vmering for Dalo

mottall varsel l.2
Nabo-Igjenboereiendom

zs" /'3Ave9
/li'> Posts,edÅ._S
Personlig kvrtlermg fur

mottatt varsel

Nabo-Igjenboereiendom
Gm

Poststed

Bnr. IFestenr ISeksjonsnr

Adresse

Poslnr

I

Dato

30 p.25$

Personlig kviltenng lor Dato

monan varsel

NPbo-lgjenboereiendom
Bnr.

Adresse

Postnr Poslsted

Personlig kv1t1enng klr Dato

mollall varsel

N11bo-lgj11nboereiendom
Gm Bnr.

Adresse

Pos1s1ed

Persnhg kittenng lor Dato

mollall varsel

Feslenr

s
Sign

Fesle nr

14i

Seksjonsnr,

Seksponsnr,

Sign

Fesle nr.

Sign

Festen,.

s,g,.

Samlet antall sendinger: _

Seks1onsnr

Seksonsnr

Del er per dags dalo innlever\ rekommandert
sending til ovennevnte adressater.

Sign.

E,ers/festers navn

Adresse

Postnr.

S.
Personlig kvine,;ng  lor

samtykke 111 ltaket

Eier/fester av nabo-Igjenboereiendom
E>eslers navn /.'. ,

PE _? N Dz SU

"seAwleu la
143-0 •• ,, '::,

Personlig kvinenng  for

samtykke hl hllakel

Eier/fester av nabo-Igjenboereiendom
Fierslhlslers navn

Adresse

Postnr

Adresse

Poslnr

Adresse

Posm,

Blanett 5156 Bokmål © Ulgl!! av  rrelctoratel ro, byggvallle1 01 08 2C12

\ \,,_,
Posls_li,d

-\ Il ,, \_-, (

Poststed

Personlig kv,llering lor

samtykke til tillakel

Dato

II&iL

Dalo

fu.11)L::i1)

Dalo

Eiertrester av naboigjenboereiendom
E1ers/leslers navn

Postsled

PersonWg kv1nenng lor

samtykke til tiltake1

Dalo

Eier/fester av nabo-Igjenboereiendom
Eiers/leslers navn

Posts led

Personlig kv1nenng lor

samtykke Iii liltakel

Dalo

s,

Poststedets reg nr

C t

Poslsledels reg  m

Postsledets reg.nr

Sign

Posl&ledets reg.nr

Sign.

Posls\edets reg nr

S,gn

S,de 1 a·,,
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DlllO 10.09.2012

3om /
Med fortiehold om feil i kartgrunnloget
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