Skjema LDIR-356
Eigenfråsegn om konsesjonsfridom i kommunar
med nedsett konsesjonsgrense:
https://www.slf.dep.no/no/eiendom-ogskog/eiendom/konsesjon/skjema

NEDSETT
KONSESJONSGRENSE

Er det fleire som tileignar seg/kjøper eigedommen saman, må kvar enkelt gi
eigenfråsegn.

Om ein tek over berre ein sameigedel, skal det førast opp kor stor del av
eigedommen ein tek over.

Gjeld ikkje i Hemsedal.

Generelt for pkt. 4:
- For bustad vert det erklært at eigedomen skal brukast som heilårsbustad
(grunna buplikt i Hemsedal)
- For fritidsbustad vert det erklært at eigedomen ikkje er omfatta av
forskrifta

Anten A eller B eller C
anten nr. 1 eller nr. 2

anten nr. 1 eller nr. 2

Gjeld bebygd eigedom: A-1 for bustad,
A-2 for fritidsbustad

Gjeld bebygd eigedom som ikkje er teke i bruk som
bustad/under oppføring i område regulert til
bustadformål: B-1 for bustad, B-2 for fritidsbustad.

anten nr. 1 eller nr. 2

Gjeld tomter i område regulert til bustadformål:
C-1 for bustadtom, C-2 for fritidstomt og anna + pkt. 5

Anten A eller B eller C
både nr. 1 og nr. 2

både nr. 1 og nr. 2

både nr. 1 og nr. 2

Gjeld tomter som ligg i område som i arealdelen av
kommuneplanen er lagt ut til landbruks-, natur- og
Friluftsområde (LNF) samt reindrift (LNFR).
Gjeld tomter som i kommuneplan eller
reguleringsplan er lagt ut til bebyggelse og anlegg, og
der tomteinndeling er godkjend.
Gjeld alt areal som i kommuneplan er lagt ut til bebyggelse
og anlegg. Det er eit vilkår for konsesjonsfridommen at du
ikkje gjer bruksendring i strid med plan.

HUGS OGSÅ FØLGJANDE:
GNR/BNR/FNR/SNR – alltid i denne rekkjefølgja!
Eksempel:
Gnr. 73 bnr. 4 fnr. 3 snr. 1 > 73/4/3/1
Gnr. 73 bnr. 4 fnr. 3 > 73/4/3
Gnr. 73 bnr. 4 snr. 1 > 73/4//1 evt. 73/4/0/1 ikkje 73/4/1 bare eit «/» tyder på eit festenr.
HUGS også at andelsnr. er ikkje det same som snr.
Gnr. 73 bnr. 4 andelsnr. 1 > 73/4 andelsnr.1 ikkje 73/4/1 (feste) eller 73/4// 1 (seksjon)

