
Kvittering for nabovarsel sendes kommune n sa mmen med søknaden ti
Nabovarsel kan enten se ndes som rekommandert sending, overleveres personlig mot kvittering eller sendespd e-post mot kvittering.
Med kvittering for mottatt e-post menes en e-post fra  nabo/gjenboer som bekrefter ha mottatt nabova rselet. Ved personllg
overlever ing vii signatur gjelde som bekreftelse pdat va rslet er mottatt. Det kanogsi signerespi at man gir samtykke t ll tiltaket.

TIitaket gjelder
Gnr. I Bnr. I Festenr. I Seksjonsnr. Bygningsnr. I Bo tignr. I Kommune

Eiendom/ t o 364 DO+ Av )
byggested Adresse ¢ %. I Poststed

Rb# v€G M 4 O R4 G Ge
Følgende naboer har mottatt eller ti tt rek. sending av ved lagte nabovarselmed tilhørende ved legg:

Nabo-Igjenboereiendo m Eler/fester av nabo-/gje,nboerelendom

" " 4 c, " "o - 1er , p g .{ 6 c @/ Dato se ndt e-post

Adress e o Adress e o
t/ Su=G 6

Kvittering vedlegges

"%3
PersonMg kvittering ·for Dato J

mottatt varsel "1if--J<

Nabo-Igjenboereiendom

" e "as Festen r. Se ksjonsnr. Eiers/lesters navn

Poststedets reg.nr.

Postnr. Poststed

oeu,q

Dato sendt e-post

Kvittering vedlegges

Poststed

O A ee
Poststedets reg .nr.

Personlig kvittering for )Dato
motat vars / s .CZ

Ilg kvittering for

samtykke til tilaket

Nabo-Igjenboereiendom Eler/fester av nabo-Igjenboereiendom

t " u "r e Eiers/lesters navn JJ...A.'°i::ll)$:. t.V Dato se ndt e-post

Kvittering vedlegges

Gnr. Bnr.
l e, lto4

Eiers/lesters navn

Adresse ¢

Ra v G 53
Adresse

Pr c c 3
Postnr. Poststed

+3o O9$9k Oe

Kvittering vedlegges

Postnr Poststed
6 d_ 7o o @

P9rsonlg kvittering for Dato

k mottatt varsel 5 -2-z...

Poststedets reg.nr.

lcvllterlng for

- samtykke til tilaket

Nabo-Igjenboereiendom Eler/fester  avnabo-/gjenboer91endom
Gnr. Bnr. Festenr. Seksjonsnr. Eiers/lesters navn Dato se ndt e-post

Adresse Adresse Kvittering vedlegges

Postnr. Poststed Postnr. Poststed

Personlig kvittering for Dato

mottatt varsel

Sign.

Poststedets reg .nr.

samtykke til tilaket

Dato Sign.

Det er per dags dato innlevert rekommandert
sending til ovennevnte adressater.

Samlet antall sendinger: - •--'--- - - son.$ 44 Co e
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