Eierseksjon

Eierseksjon: Med eierseksjon forstås
sameieandel i bebygd matrikkelenhet
med tilknyttet enerett til bruk av en
eller flere boligerMAT0011
eller andre
Matrikkelrapport
bruksenheter i matrikkelenheten.
Jamfør eierseksjonslovens § 1 første
ledd annet punktum.
Matrikkelnummer for eierseksjon skal
inneholde seksjonsnummer, og kan
For matrikkelenhet:
ha festenummer. (For å skjule denne
boksen: Klikk en gang her)

Matrikkelbrev

Kommune:

Utskriftsdato/klokkeslett:

Gårdsnummer:

Produsert av:

Bruksnummer:

Attestert av:

Festenummer:
Seksjonsnummer:

Matrikkelenheten er utgått
Matrikkelenheten er ikke tinglyst
Orientering om matrikkelbrev
Matrikkelbrevet er hjemlet i «Lov om eigedomsregistrering» (matrikkellova) av 17. juni 2005. Etter definisjonen i matrikkellovens § 3 d) er
matrikkelbrevet en attestert utskrift av matrikkelen som viser alle registrerte opplysninger om en matrikkelenhet ved oppgitt dato.
Om fullstendighet og nøyaktighet i matrikkelbrevet
Matrikkelen ble etablert ved konvertering av data fra tidligere registre. Det kan variere hvor gode disse dataene er med hensyn på
fullstendighet og nøyaktighet. I enkelte tilfeller kan grensepunkt og grenselinjer mangle helt eller delvis eller være feil registrert. Det kan
også være feil og mangler ved registrert bygnings- og adresseinformasjon. Fullstendighet og stedfestingsnøyaktighet er generelt bedre
innenfor enn utenfor tettbygd strøk. Vær oppmerksom på at for mange matrikkelenheter og bygg hefter usikkerhet ved arealet som oppgis.

Utskriftsdato/klokkeslett

Side X av Y

Matrikkelenhet
Matrikkelenhetstype:
Anleggstype:
Bruksnavn:
Etableringsdato:
Skyld:
Er tinglyst:
Har festegrunner:
Er seksjonert:

Har del i tvisteteig:
Ikke fullført oppmålingsforretning, jfr matrikkelloven § 6:
Mangel ved matrikkelføringskrav, jfr matrikkelloven § 22:
Midlertidig forretning etter delingsloven
Er under sammenslåing med:

Tilhørende festegrunner
Matrikkelenhet

Samla fast eiendom
Dato

Referanse

Inngår i samla fast eiendom sammen med

Referanse

Matrikkelenheter

Referanse

Grunnerverver

Jordskifte krevd
Dato

Grunnerverv
Dato

Matrikkelenheter

Klage
Føring i matrikkelen kan bli omgjort som følge av klage.
Dato

Referanse

Hva klagen gjelder
Matrikkelenheter

Utskriftsdato/klokkeslett

Side X av Y

Grunnforurensing
Opplysninger om forurenset grunn er hentet fra registeret Grunnforurensning hos Klima- og forurensningsdirektoratet. På http://www.klif.no/grunn/ finnes mer detaljerte
opplysninger om de registrerte forurensingene.
På denne eiendommen er det forurenset grunn eller mistanke om forurenset grunn og det er forbudt å foreta seg noe som kan medføre fare for forurensning, jf.
forurensningsloven § 7. Bygge- og gravearbeider på den delen av eiendommen hvor det er forurenset grunn, kan ikke finne sted uten at reglene i forurensningsforskriften
kapittel 2 er fulgt. Ved planlagt bygge- og gravearbeid er normalt kommunen myndighet etter forurensningsforskriften kapittel 2. Ved opprydningsarbeider er Klima- og
forurensningsdirektoratet eller Fylkesmannen myndighet, og behandler saken direkte etter forurensningsloven § 7 og § 11.
Lokalitetsnr Lokalitetsnavn
Påvirkningsgrad
Myndighet

Vedtak
Vedtaksdato

Vedtakstype

Opplysninger om forurenset grunn er hentet fra registeret Grunnforurensning hos Klima- og forurensningsdirektoratet.
For mer informasjon vises til http://www.klif.no/grunn/forsvarsbygg/.
Lokalitetsnr Lokalitetsnavn
Påvirkningsgrad
Myndighet

Vedtak
Vedtaksdato

Vedtakstype

Kulturminne
Eventuelle opplysninger om kulturminner er hentet fra registeret Askeladden hos Riksantikvaren. På http://www.ra.no/ finnes mer informasjon om kulturminner og hvor man skal
henvende seg for å få flere opplysninger om de registrerte kulturminnene.
Lokalitetsnr Kulturminne art
Vernetype
Kategori

Arealrapport
Tekst

Areal (m2) Kommentar

Eierforhold
Avklarte andeler:
Avklarte eiere:

Utskriftsdato/klokkeslett

Side X av Y

Tinglyste eierforhold
Rolle

Status

Føds.d./org.nr

Navn

Bruksenhet Adresse

Andel

Navn

Bruksenhet Adresse

Andel

Ikke tinglyste eierforhold/kontaktinstanser
Rolle

Status

Føds.d./org.nr

Forretninger
For forretninger eldre enn ommatrikuleringsdato, se Matrikkelenhet:
Forretningstype

Årsak til feilretting

Tinglysingsstatus

Tinglysingsstatusdato Forretningsdato Matrikkelføringsdato Signatur

Rolle

Matrikkelenhet

Arealendring

Adresser
Adressetype

Adressenavn
Adressetilleggsnavn

Adressekode Adressenr

Kretser

Vegadresse

Grunnkrets:
Valgkrets:
Kirkesogn:
Postnr.område:
Tettsted:

Adressetype
Matrikkeladresse

Adressetilleggsnavn

Gårdsnr

Bruksnr

Festenr

Undernr

Kretser
Grunnkrets:
Valgkrets:
Kirkesogn:
Postnr.område:
Tettsted:

Adressetype
Matrikkeladresse

Matrikkeladressenavn

Gårdsnr

Bruksnr

Festenr

Undernr

Kretser
Grunnkrets:
Valgkrets:
Kirkesogn:
Postnr.område:
Tettsted:

Utskriftsdato/klokkeslett

Side X av Y

Bygning og bygningsendring
Bebygd areal:
Bruksareal bolig:
BRA annet:
Bruksareal totalt:
Alternativt areal:
Alternativt areal 2:
Oppvarming:

Bygningsnr:
Løpenr:
Bygningsendringskode:
Bygningstype:
Næringsgruppe:
Bygningsstatus:
Energikilder:

Ant. boliger:
Ant. etasjer:
Vannforsyning:
Avløp:
Har heis:

Datoer:
Rammetillatelse:
Igangsettingstillatelse:
Tatt i bruk:
Midl. brukstillatelse:
Ferdigattest:

Etasje
Etasje

Antall boenheter

BRA bolig

BRA annet

BRA totalt

Bruksenheter
Adresse

Bruksenhetsnummer

Bruksenhetstype

Bruksareal Ant. rom Kjøkkentilgang Bad

WC

Matrikkelenhet

Kontaktpersoner
Rolle

Føds.dato/org.nr Navn

Bruksenhet Adresse

SEFRAK-minne
«SEFRAK er en forkorting for SEkretariatet For Registrering Av faste Kulturminner. Dette sekretariatet hadde ansvaret for en landsomfattende registrering av eldre bygninger.
Et omfattende feltarbeid ble gjort i perioden 1975-1995. I dag er det Riksantikvaren som administrerer SEFRAK i samarbeid med fylkeskommunene. På http://www.ra.no/ finnes
mer informasjon om SEFRAK og om tilgang på den informasjonen som er registrert.»
SEFRAK-ID
Kulturminnebetegnelse

Kulturminner - Enkeltminner bygning
Eventuelle opplysninger om kulturminner er hentet fra registeret Askeladden hos Riksantikvaren. På http://www.ra.no/ finnes mer informasjon om kulturminner og hvor man skal
henvende seg for å få flere opplysninger om de registrerte kulturminnene.
Enkeltminnenr
Enkeltminne art
Vernetype
Kategori

Utskriftsdato/klokkeslett

Side X av Y

Areal og koordinater
Areal:
Representasjonspunkt:

Arealmerknad:
Koordinatsystem:

Nord:

Grensepunkt / Grenselinje
Løpenr

Nord

Utskriftsdato/klokkeslett

Øst:

Ytre avgrensing
Øst

Merke nedsatt i / Grensepunkttype /
Lengde Hjelpelinjetype

Målemetode

Nøyaktighet

Radius

Side X av Y

