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Innløsing av festetomt på eiendommen G/B/F 51/03/15 på Røsnes, Øystein
Røsnes/Håkon Gjerløw

Søknaden ble behandlet etter delegert myndighet, jfr. kommunestyresak 3/16, som
saksnummer 25/21.

Vedtak
I medhold av pbl §20-1m gis fradelingstillatelse for en eksisterende hyttetomt på 1008,6 m²
fra eiendommen gnr. 51, bnr. 3
Lovanvendelse (rettslig grunnlag for vedtaket)
Plan- og bygningslovens §20-1m
Bakgrunn for saken
Eksisterende hyttetomt G/B/F 51/03/15, som i dag er en festetomt på 1008,6 m², søkes
innløst.
Vurdering
Eksisterende hyttetomt i godkjent hytteområde på Røsnes godkjennes innløst fra festetomt til
eiendomstomt. Tomta er tidligere merket og målt, og ny oppmåling ansees derfor unødvendig
i dette tilfellet. Tomta grenser mot hovedbruket bnr. 3 på alle kanter, og ingen grenselinjer
på tomta endres, nabovarsel ansees derfor som unødvendig i dette tilfellet.

Det må tinglyses veirett over hovedbruket Gnr. 51, bnr. 3, og andre nødvendige rettigheter
for tomta i forbindelse med overskjøtingen.

Andre opplysninger:


Faktura på kr 2.730,- for saksbehandling blir fakturert med det første, og sendes ut i
eget brev.



Ved salg/overdragelse til ny eier: i tillegg til skjøte, må ny eier fylle ut Egenerklæring
om konsesjonsfrihet og sende denne til kommunen. Skjema ligger på hjemmesiden til
Landbruksdirektoratet; under Eiendom og skog – Eiendom – Konsesjon eller fås hos
kommunen ved forespørsel.



Skjøteformular ligger på hjemmesiden til Statens kartverk: statkart.no. Ved behov for
rettledning, ring Tinglysinga på 08700. Kommunen kan dessverre ikke hjelpe dere med
utfylling av skjøte.



Omkostninger tinglysing av skjøte: tinglysingsgebyr og 2,5 % av kjøpesum/verdi i
dokumentavgift til staten

Iren Førde
Virksomhetsleder plan og byggesak
Dette dokumentet er elektronisk godkjent og ekspedert uten signatur.
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