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Tønsberg kommune
PB 2410
3104 Tønsberg

Vår ref.: 61817145

2. februar 2018

EGENERKL/ERING
OM KONSESJONSFRIHET
EIENDOMMEN FONSVEIEN 565
GNR. 343, BNR. 34 I RE
Vi har formidlet
konsesjonsfrihet
DNB Eiendom,

salg av ovennevnte
eiendom.
Vedlagt følger egenerklæring
om
for attestasjon
av kommunen.
Erklæringen
bes snarest mulig returnert
Seksjon

Eiendomsoppgjør,

Dersom dere returnerer erklæringen
bekreftelse

på dette til megler

PB 1600 Sentrum,

0021

direkte til Statens Kartverk ber vi vennligst om en

pr mail: Truls.Bohle@dnbeiendom.no

Med vennlig hilsen
for DNB Eiendom AS

46,

ruls Bøhle
Eiendomsmegler
telefon (m:) 99 10 72 96
Truls.Bohle@dnbeiendom.no

Vedlegg

DNB Eiendom
AS Besøksadr:
Revetal
Telefon:
47 67 55 00 Foretaksregisteret:
www.dnbeiendom.no

Oslo

torvet,
3174 Revetal Postadr:
NO 910 968 955

pb. 37, 3164

Revetal

til

Landbruksdlrektoratet

Egenerklæring

versjon 1.5 -28.08.2017
\\
Eanandoellodlrektoréhtte

\\\

iw;
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Erklæringen innleveres til kommunen der eiendommen
Kommunen kontrollerer at skjema er riktig utfylt.
Ett skjema for hver ny eier.

1. Erververs
Slektsnavn,

t eiendom

mv

.

Fastsatti medholdav forskrift8. desember
2003gitti medhold
av konses'onsloven

1.
2.
3.

om konsesjonsfrihet

d

ve erverv av as

W///

(ny eiers)

av 28. november 2003 nr. 98

8

ligger.

navn

for- og mellomnavn

Jon Anders Bjerva
Fødselsnr.

(11 siffer)

Organisasjonsnr.

(9 siffer)

- kun for firmaer

100790 47932
Adresse

Postnr.

Bekke ata 7a

9

"

.-

,,

_

/ L52:\«\r\:G/\TDA/

7 A

Poststed

308

E.postadresse

~

'
%XmestQ-Mä

<>

Telefonnummer

jon.bjerva@gmail.com

(m:) 98 88 08 66

2. Eiendommen

ervervet

gjelder

Gnr.

Bnr.

Festenr.

Snr.

Andelsnr.

Eierandel

Kommune

343

34

<fnr>

<snr>

<snr>

1/2

Re

ERKL/ERING

FRA ERVERVER (NY EIER) OM KONSESJONSFRIHET

KONSESJONSFRIHET

PÅ

GRUNN AV SLEKTSKAP/EKTESKAPISVOGERSKAPIUSKIFTE
3. Landbrukseiendom

med boplikt

A

Jeg har overtatt landbrukseiendom fra nær familie. Landbrukseiendom
vil her si en eiendom som:
- har mer enn 35 dekar fulldyrka og/eller overflatedyrka jord eller mer enn 500 dekar produktiv skog, OG
- har bebyggelse som er eller har vært i bruk som helårsbolig, ELLER
- har bebyggelse som er tillatt oppført som helårsbolig, men som ikke er tatt i bruk som det, ELLER
- har bebyggelse under oppføring der tillatelse er gitt til oppføring av helårsbolig

D

B

Jeg er klar over at jeg må søke konsesjon dersom jeg ikke selv skal bosette meg på eiendommen
minimum 5 år

D

C

Jeg er klar over at konsesjonsfriheten

D

er betinget av at overdrager/selger/arvelater

innen ett år og bo der i

har sitt konsesjonsforhold

i orden

Kryss av eller fyll ut det/de punktene som passer, under
G

D

Jeg har overtatt eiendommen
elleri

uskifte

(hvis

fra ektefelle, partner eller samboer (se rettledningen

du har overtatti

uskifte,

se rettledningen

punkt

D

E

Jeg har odelsrett til eiendommen

l:‘

F

Jeg er beslektet eller besvogret med overdrager/selger/arvelater
Jeg er overdragers:
(fyll ut —eks. "sønn")

4. Annen

punkt 3 om samboere),

eventuelt som arv

3 om botid)

på følgende måte:

eiendom

B

A

Jeg har fra nær familie overtatt eiendom som ikke faller inn under punkt 3

I:

B

Jeg er klar over at konsesjonsfriheten

er betinget av at overdrager/selger

har sitt konsesjonsforhold

i orden

Kryss av eller fyll ut det/de punktene som passer, under
l]

C

Jeg har overtatt

eiendommen

fra ektefelle,

partner

eller samboer

(se rettledningen

punkt

3 om samboere),

eventuelt

som

arv

eller i uskifte
G

D

Jeg er beslektet eller besvogret med overdrager/selger/arvelater
Jeg

Med sikte
bli benyttet
delse til 0
LDIR-366)

er overdragers:

på følgende måte:

(fyll ut — eks. "sønn")

på å redusere næringslivets oppgaveplikter, kan opplysninger som avgis i dette skjema i medhold av lov om Oppgaveregisteret
§§ 5 og 6, helt eller delvis
også av andre offentlige organer som har hjemmel til å innhente de samme opplysningene.
Opplysninger om eventuell samordning kan fås ved henvenpgaveregisteret
på telefon 75 00 75 00.
side 1 av 4
B

KONSESJONSFRIHET

PÅ GRUNN AV EIENDOMMENS

KARAKTER

versjon 1.5 - 28.08.2017

5. Bebygd areal, jf § 4 første ledd nr. 4
E

BEGGE

Eiendommen

er bebygd, er ikke større enn 100 dekar totalt og har ikke mer enn 35 dekar fulldyrka og/eller overflatedyrka

' Jeg er klar over at konsesjonsfriheten

er betinget

6. Ubebygd tomt til bolig, fritidshus

av at jeg ikke foretar

eller naust,]f

bruksendring

i strid med

Jeg er klar over at konsesjonsfriheten

7. Ubebygd

tomt

til bolig-

eller

plan

§ 4 første ledd nr. 1

Tomta er ikke større enn 2 dekar og er godkjent fradelt etter plan- og bygningsloven
jordlova.

D

jord

og jordlova, eller ikke trenger slik godkjenning

etter

er betinget av at tomta blir bebygd innen 5 år

fritidsformål

i område

lagt ut til bebyggelse

Tomta ligger i område som i kommuneplanens
arealdel eller reguleringsplan
Tomteinndeling er foretatt eller godkjent av bygningsmyndighetene

og anlegg,

er lagt ut til bebyggelse

jf § 4 første

ledd nr.2

og anlegg.

8. Andre ubebygde arealer jf § 4 første ledd nr. 3 (arealsom ikke faller inn underpunkt6 eller 7)
Arealet ligger i område som i reguleringsplan
bebyggelse og anlegg
D

Jeg er klar over at konsesjonsfriheten

er regulert til annet enn LNFR-. eller som i kommuneplanens

er betinget av at jeg ikke foretar bruksendring

arealdel er lagt ut til

i strid med plan

SIGNATUR
9. Erververs

(ny eiers) signatur

Jeg er kjent med at det etter straffeloven
Dato

og kjennskap

til straffeansvar

§ 365 er straffbart å avgi uriktig egenerklæring

Erververs (ny eier;

under

rift

02.62. 26! $

"

Dato

Vergens underskrift (for umyndige må vergen også undertegne)

KOMMUNEN

BEKREFTER

10. Kommunen

bekrefter

D

(må signerespersonligav den nye eier)

Punkt

Punkt4

punkt:

3 - Overdrager

har sitt konsesjonsforhold

i orden

- Overdrager

har sitt konsesjonsforhold

i orden

Punkt 5 - Eiendommen
jord,

for det enkelte

jf. § 4 første

ledd

og det er ikke boplikt

på eiendommen

er bebygd, er ikke større enn 100 dekar totalt og har ikke mer enn 35 dekar fulldyrka og/eller overflatedyrka
nr. 4

Punkt 6 - Tomta er ikke større enn 2 dekar og er godkjent fradelt etter plan- og bygningsloven
odk'ennin
etter 'ordlova 'f. 4første ledd nr. 1
Punkt 7 - Tomta ligger i område som i kommuneplanens
arealdel eller reguleringsplan
Tomteinndeling er foretatt eller godkjent. jf. § 4 første ledd nr. 2

og jordlova. eller ikke trenger slik

er lagt ut til bebyggelse

og anlegg.

Punkt 8 -Arealet ligger i område som i reguleringsplan er regulert til annet enn LNFR, eller som i kommuneplanens
arealdel er lagt ut til bebyggelse og anlegg, jf. §4 første ledd nr. 3

Kommunen

bekrefter

Overdragelsen
Kommunens

LDIR-360

B

navn

for alle erverv:

(må alltid fylles ut)

fører ikke til deling av driftsenhet, jf. jordlova § 12 sjette ledd
Dato

Stempel

og underskrift

srde 2 av 4

Landbruksdlrektoratet

Egenerklæring
om konsesjonsfrihet
ved erverv av fast eiendom
mv.

versjon 1.5 -28.08.2017
\
Eananduallodlrektoréhtta
\\

(

,f'f/f/
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"—
vatt).

Fastsatt i medhold av forskrift 8. desember 2003 gitt i medhold
av konses'onsloven
av 28. november
2003 nr. 98
8

.

1.

Erklæringen

2.

Kommunen

3.

Ett skjema for hver ny eier.

1. Erververs
Slektsnavn,

innleveres til kommunen der eiendommen
kontrollerer

at skjema

(ny eiers)
for-

ligger.

er riktig utfylt.

navn

og mellomnavn

Åshild Øjerud
Fødselsnr.

(11 siffer)

Organisasjonsnr.

(9 siffer)

- kun

for

firmaer

261090 48800
Adresse

Postnr.

/

Bekkegattr7a

QDXEVXXKEGÅÅTEÅ/

:?Aq

Poststed

56 BC)

Hotmzä—WÅ

Telefonnummer

E.postadresse

jon.bjerva@gmail.com

(m:)

98 88 08 66

2. Eiendommen ervervet gjelder
Gnr.

Bnr.

Festenr.

Snr.

Andelsnr.

Eierandel

Kommune

343

34

<fnr>

<snr>

<snr>

1/2

Re

ERKL/ERING

FRA ERVERVER (NY EIER) OM KONSESJONSFRIHET

KONSESJONSFRIHET

PÅ

GRUNN AV SLEKTSKAPIEKTESKAPISVOGERSKAPIUSKIFTE
3. Landbrukseiendom
A

med

boplikt

Jeg har overtatt landbrukseiendom fra nær familie. Landbrukseiendom
vil her si en eiendom som:
- har mer enn 35 dekar fulldyrka og/eller overflatedyrka jord eller mer enn 500 dekar produktiv skog, OG

D

- har bebyggelse

som

er eller

har vært

i bruk

som

helårsbolig,

ELLER

- har bebyggelse som er tillatt oppført som helårsbolig, men som ikke er tatt i bruk som det, ELLER
- har bebyggelse

DB

under oppføring der tillatelse er gitt til oppføring av helårsbolig

Jeg er klar over at jeg må søke konsesjon dersom jeg ikke selv skal bosette meg på eiendommen
minimum 5 år

l:lc

Jeg er klar over at konsesjonsfriheten

er betinget av at overdrager/selger/arvelater

innen ett år og bo der i

har sitt konsesjonsforhold

i orden

Kryss av eller fyll ut det/de punktene som passer, under
Jeg har overtatt

eiendommen

fra ektefelle,

partner

eller

samboer

eller i uskifte (hvis du har overtatt i uskifte, se rettledningen

(se rettledningen

punkt

3 cm samboere),

eventuelt

som arv

eventuelt

som arv

punkt 3 om botid)

Jeg har odelsrett til eiendommen

DF

Jeg er beslektet eller besvogret med overdrager/selger/arvelater
Jeg er overdragers:
(fyll ut — eks. "sønn”)

på følgende måte:

4. Annen eiendom

DA
DB

Jeg

har fra nær familie

Jeg er klar over

overtatt

eiendom

at konsesjonsfriheten

som

ikke faller

er betinget

inn under

punkt

av at overdrager/selger

3

har sitt konsesjonsforhold

i orden

Kryss av eller fyll ut det/de punktene som passer, under

BC

Jeg har overtatt

DD

Jeg er beslektet eller besvogret med overdrager/selger/arvelater

eller

Jeg

eiendommen

fra ektefelle,

partner

eller

samboer

(se rettledningen

punkt

3 om samboere),

i uskifte

er overdragers:

Med sikte på å redusere
bli benyttet

også

av andre

delse til 0
LDIR-368

pgaveregisteret
B

næringslivets
offentlige

på følgende måte:

(fyll ut — eks. "sønn")
oppgaveplikter,
organer

som

kan opplysninger

har hjemmel

som avgis i dette skjema i medhold av Iov om Oppgaveregisteret

til å innhente

de samme

opplysningene.

Opplysninger

om eventuell

§§ 5 og 6, helt eller delvis

samordning

kan fås ved henven-

på telefon 75 00 75 00.
side

1 av 4

KONSESJONSFRIHET

PÅ GRUNN AV EIENDOMMENS

KARAKTER

versjon 1.5 - 28.08.2017

5. Bebygd areal, jf § 4 første ledd nr. 4

BEGGE

Eiendommen

R

er bebygd, er ikke større enn 100 dekar totalt og har ikke mer enn 35 dekar fulldyrka og/eller overflatedyrka

Jeg er klar over at konsesjonsfriheten

6. Ubebygd

er betinget av at jeg ikke foretar bruksendring

tomt til bolig, fritidshus

eller naust,jf

jord

i strid med plan

§ 4 første ledd nr. 1

Tomta er ikke større enn 2 dekar og er godkjent fradelt etter plan- og bygningsloven

og jordlova, eller ikke trenger slik godkjenning

etter

jordlova.

[]

Jeg er klar over at konsesjonsfriheten

7. Ubebygd

tomt

til bolig-

er betinget av at tomta blir bebygd innen 5 år

eller fritidsformål

i område

lagt ut til bebyggelse

Tomta ligger i område som i kommuneplanens
arealdel eller reguleringsplan
Tomteinndeling er foretatt eller godkjent av bygningsmyndighetene

8. Andre ubebygde

D

er lagt ut til bebyggelse

jf § 4 første

ledd nr.2

og anlegg.

arealer jf § 4 første ledd nr. 3 (arealsom ikke faller inn underpunkt6 eller 7)

Arealet ligger i område som i reguleringsplan
bebyggelse

og anlegg,

er regulert til annet enn LNFR-, eller som i kommuneplanens

arealdel er Iagt ut til

og anlegg

Jeg er klar over at konsesjonsfriheten

er betinget av at jeg ikke foretar bruksendring

i strid med plan

SIGNATUR
9. Erververs

(ny eiers) signatur

Jeg er kjent med at det etter straffeloven
Dato

. CJ”

Vergens underskrift (for umyndige må vergen også undertegne)

KOMMUNEN

BEKREFTER

10. Kommunen
[l

(må signerespersonligav den nye eier)

(ny eiers) underskrift

ååh/då?

Dato

til straffeansvar

§ 365 er straffbart å avgi uriktig egenerklæring

Ervegers

051.092. 7?

og kjennskap

bekrefter

for det enkelte

punkt:

Punkt 3 - Overdrager

har sitt konsesjonsforhold

i orden

Punkt

har sitt konsesjonsforhold

i orden

4 - Overdrager

Punkt 5 - Eiendommen
jord,

jf. § 4 første

ledd

og det er ikke boplikt

på eiendommen

er bebygd, er ikke større enn 100 dekar totalt og har ikke mer enn 35 dekar fulldyrka og/eller overflatedyrka
nr. 4

Punkt 6 - Tomta er ikke større enn 2 dekar og er godkjent fradelt etter plan- og bygningsloven
odk'ennin
etter 'ordlova 'f. 4 første ledd nr. 1

og jordlova, eller ikke trenger slik

Punkt 7 - Tomta ligger i område som i kommuneplanens
arealdel eller reguleringsplan
Tomteinndeling er foretatt eller godkjent, jf. § 4 første ledd nr. 2

er lagt ut til bebyggelse

Punkt

eller

8 -Arealet

ligger

i område

arealdel er lagt ut til bebyggelse

Kommunen

bekrefter

Overdragelsen
Kommunens

LDIR-360 B

navn

som

i reguleringsplan

er regulert

til annet

enn

LNFR,

som

og anlegg.

i kommuneplanens

og anlegg, jf. § 4 første ledd nr. 3

for alle erverv:

(må alltid fylles ut)

fører ikke til deling av driftsenhet,
Dato

jf. jordlova § 12 sjette ledd
Stempel

og underskrift

si e 2 av 4

