Skriv ut...

Bestilling av eiendomsinformasjon
fra Narvik kommune
Bestiller:
Navn:

Postadresse:

Telefon / Mobiltelefon
/

E-post:

Status bestiller (kryss av):
Tinglyst eier av gjeldende
eiendom

Særlig interesse av opplysninger (Grunngi):

Godkjent firma

Bestillingen gjelder:
Gnr.

Bnr.

Festenr.

Seksjonsnr.

Eiendomsnavn navn/adresse:

Varenavn

Beskrivelse (Mer utførlig beskrivelse fås ved henvendelse)

Eiendomsinformasjon

Utskrift fra GAB-registeret med tomt - og adresseopplysninger, arealhistorikk

Målebrev/skylddeling
Bygningsopplysninger

Bestiling
(sett
kryss)

Kopi av målebrev (ved etableringstidspunkt). Se arealhistorikk under
eiendomsinformasjon
Utskrift fra GAB- registeret (bruksareal, godkjent, igangsatt, tatt i bruk så langt
dette er kjent). Det tas forbehold om manglende opplysninger/feilregistreringer. Se
godkjente tegninger.

Byggemeldinger

Byggetillatelser, godkjente meldinger og andre vedtak

Godkjente byggetegninger

Tegninger/sit.plan som viser bygningen slik den ble godkjent.

Ferdigattest/midlertidig
brukstillatelse

Midlertidig brukstillatelse viser at bygningen kan tas i bruk. Ferdigattest viser at
bygningen er ferdigstilt i hht. byggetillatelse.

Gjeldende arealplan med
bestemmelser

Utsnitt av gjeldende arealplan med tittelfelt og bestemmelser (reguleringsplan,
kommunedelsplan, kommunedelens arealplan)

Avkjørsel til eiendommer

Opplysninger om eiendommen har privat eller offentlig adkomst

Kommunale eiendomsgebyrer

Opplysninger om kommunale årsgebyr, festeavgift og eiendomsskatt

Legalpant

Uoppgjorte kommunale avgifter og eiendomsskatt

Naboliste

Liste med navn og postadresse til naboer og gjenboere i følge eiendomskartet.
(Utleveres kun i forbindelse med bygge/delingssak eller lignende)

Situasjonskart

Detaljert situasjonskart av eiendommen og nærmeste omgivelser. Baseres på
kommunens grunnkartbaser, supplert med eiendomsgrense fra eiendomskartet.

Byggemeldinger

Byggetillatelser og godkjente meldinger

Pålegg frå bygningsvesenet

Rapport om uoppfylte pålegg som er gitt av bygningsvesenet med kopi av gitt(e)
pålegg

Brannvernpålegg

Rapport om uoppfylte pålegg som er gitt av brannvernet med kopi av gitt(e) pålegg

Piper og ildsteder

Pålegg eller heftelser vedrørende pipe/ildsed. Dato for siste feiing/tilsyn

Festekontrakt/festeavgift

Informasjon om kommunale festekontrakter og festeavgiften. Kommunen gjør en
vurdering for hvert enkelt tilfelle.

Annet

Beskriv:

Levering: Det må påregnes 3 ukers leveringstid. Bestilling fra eier av eiendom vil bli prioritert.
For raskere levering anbefaler vi bestilling gjennom Infoland.no®
Bestilte produkt sendes via post eller til oppgitt e-post adresse.

Dato:

Underskrift:

Besøksadresse: Narvik kommune, Areal og Samfunnsutvikling,Kongensgate 45, 8514 Narvik
Tlf 76913721 Fax 76913501 - Telefon-/besøkstid: 10.00 – 14.00 mandag – fredag
Postadresse: Narvik kommune, Areal og Samfunnsutvikling, Postboks 64, 8501 Narvik
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