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Gran Kommune , Plan og Bygningsmyndighet

Rådhusvegen 39, 2770 Jaren 24.12.2016

VEDR. BYGGING AV  FRITIDSBOLIG  PÅ GNR 55 BNR  BNR 28, FJORDLI, KLEIVA  45, 3522

BJONEROA

SØKNAD  OM DISPENSASJON  FRA BYGGEFORBUDSSONE FOR VANN  OG  VASSDRAG  OG FRA

MAX TILLATI' BEBYGD AREALE, BESTEMT  I  KOMMUNENS AREALDEL

Eiendommen ble solgt fra småbruket 55/24 Kleven Søndre av min bestefar  i  1940 med

tilbakekjøpsklausul. Det ble bygd en liten sommerhytte samt utedo og båthus på denne

tomten under krigen, og tomten er skylddelt i 1945 og har et areal på ca. 1,5 mål. Det er feil

i kommunes kart så dette har jeg rettet på, og vedlegger kopi av skylddelingspapiret slik at

arealet vises riktig. Ny oppmåling vil bli rekvirert. Jeg har eid Kleven Søndre fra 1973 og

benyttet meg sommeren 2015 av tilbakekjøpsretten til denne hytteeiendommen.

Sommerhytta på eiendommen er på BYA 27 og BRA  17,8 kvm samt trapp og platting. Videre

er det en utedo på BYA 1,6 kvm og et båthus på  BYA  22 kvm. Tilsammen BYA 50,6 kvm. Jeg

vedlegger bilde uttatt i kommunen av hytte og båthus. Alle tre bygninger på tomten er i en

svært dårlig befatning og må enten rives eller restaureres både av miljømessige og

sikkerhetsmessige grunner. Det vil gi tryggere boforhold også helsemessig.

Jeg ønsker å rive eksisterende sommerhytte og utedo (er ikke merket på kartet) og bygge en

ny hytte med størrelse BYA 60,9 kvm BRA 48,6 samt en terrasse på 24,2 kvm så langt fra

vannet som tomta tillater og 4 meter fra grensen. Dette hvis jeg velger ferdighytte Rana  -

PanoRana 1A men det er per nå ikke bestemt.

Båthuset ønsker jeg å restaurere. 10 båthus i nærheten står og forfaller så her er det viktig

at noen kommer igang med restaurering.

Tomta/hytta ligger i et område med 11 fritidsboliger på rekke og dette er den siste hytta i

rekka , men den første som ble bygd under krigen. Ellers er det mer spredt hyttebebyggelse.

Hytta ligger i et område både med fastboende , fritidseiendommer og naust/båthus i

nærområdet.

Tiltaket forringer ikke tilgjengelighet eller bruk av friområde. Ljosdalsvegen går rett ovenfor

(Øst) langs vannet. Hytta berører ikke dyrket mark og tomten er for det meste fjellgrunn.

Hytta har stått ubrukt i mange år og er endel skadet av råte. Den egner seg ikke til påbygg

og ved et nybygg forbedres arkitektur, byggeskikk og estetikk vesentlig.

Dette er en flott og stor hyttetomt ved Fjorda og tomten trenger virkelig bedre bygninger

enn i dag. Det er viktig for den lille bygda med få fastboende at det er et visst hytteliv. Det

skaper trivsel og vennskap.

Dersom rivetillatelse innvilges søker jeg om byggetillatelse i neste omgang ett r avtaÆDLEGG
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møte med etaten v/Ann Kristin Mjør. I forbindelse med evt. nybygg vil det også bli søkt om

utslippstillatelse av gråvann.

Jeg mener det bør være enklere å gi dispensasjon da det nylig er gitt lignende

dispensasjoner i nærområdet.

Ser fram til et positivt svar.

Mvh

Birger Sevaldrud

Vedlegg ;

Skylddelingspapirer A 1

Nabovarsel C 1

Kart D 1-2

Tegninger E 1

Bilder Q 1-2
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Mottaker

Birger Sevaldrud

Torshovgata 37

0476 OSLO

Vår ref. Arkiv Deres  ref. Vår dato
17/ 00088-5 55/ 28, ‘-, L42 09.05.2017

akmj

55/28  -  Dispensasjonsbehandling -  Tiltak innenfor byggeforbudssonen og hensynssone Fjorda  -
Rive  og gjenoppføre fritidsbolig

Gnr. Bnr.: Gnr.  55  Bnr. 28

Byggested: Kleiva 45, Bjoneroa

‘filtakstype: Dispensasjonsbehandling -  Tiltak innenfor byggeforbudssone og

hensynssone Fjorda

Tiltakshaver: Birger Sevaldrud

Hjemmelshaver: Birger Sevaldrud

Vedtak:
Med hjemmel i plan- og bygningsloven (pbl) kapitel 19 innvilger Gran kommune søknad om

dispensasjon fra kommuneplanens arealdel vedrørende tiltak innenfor LNF-formålet (landbruks-,
natur- og friluftsområde). Det foreligger en overvekt av hensyn som tilsier at dispensasjon kan gis,

da eiendommen er en eksisterende fritidsboligeiendom, da det er riving og gjennoppføring av

fritidsbolig.

Med hjemmel i plan- og bygningsloven (pbl) kapittel 19 innvilger Gran kommune søknad om

dispensasjon fra kommuneplanens arealdel ved rørende tiltak innenfor byggeforbudssonen langs

R  idhusvegen 30. 2770 Jaren  -  Telefon: 61  33  B403  -  Telefaks:8133 85 74  -  poslmoflak@gran.kommune.na  -  Barkgio: 202013704216  -
wwm.gran.k ommuneno

vann og vassdrag, i  forbindelse med riving av eksisterende fritidsbolig og gjenoppføring ny. Det

foreligger en overvekt av hensyn som tilsier at dispensasjon kan gis. Dispensasjon innvilges på

følgende vilkår:

1. Samlet bebygd areal for eiendommen skal ikke overstiger BYA  =  80m), og største bygning på

eiendommen skal ikke overstiger 60m’.
2. Samlet areal for terrassen må ikke overstiger 20m2.

3.  Søknad om byggetillatelse må innsendes og innvilges før arbeidene kan igangsettes.

Byggesaksgebyret på kr. 7.950,- må betales til kommunen. Gebyret er redusert med 25  %  med

bakgrunn i at vedtaket er fattet  1  uke ette vedtatt frist. Faktura sendes tiltakshaver separat. Det

vises til kommunens gebyrregulativ for plan- og byggesaker m.m:, vedtatt med hjemmel i pbl  § 33-1.

VEDLEGG
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'fillatelsen faller bort dersom arbeidene ikke er igangsatt senest  3  år etter at tillatelsen er gitt, eller

om  arbeidene innstilles i lengre tid enn  2  år, jfr. pbl  §  21-9.

Vedtaket er fattet etter delegering gitt av Gran kommunestyre. Vedtaket kan påklages til
overordnet forvaltningsorgan i.h.t. pbl  §  1-9, jfr. forvaltningslovens kap. Vl. En eventuell klage må

framsettes skriftlig til Gran kommune innen 3 uker fra mottak av dette vedtaket. Ansvar og risiko for
igangsatte arbeider påhviler utbygger, så lenge klagefristen ikke er utløpt og eventuelle klager ikke
er avgjort av klageinstansen.

Med hilsen

Samfunnsutvikling, plan og bygg

Ann-Kristin Mjør

Fagleder byggesak

Dokumentet er godkjent elektronisk og har derfor ingen händskrevne signaturer.

Mottaker Adresse Post

Birger Sevaldrud Torshovgata  37 0476  OSLO

Kopi til:

Op land fylkeskommune Postboks 988 2626 LILLEHAMMER

Fylkesmannen i Oppland Postboks 987 2604  LILLEHAMMER
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Tiltakshaver, Birger Sevaldrud, søker om /"~\ _ k f,
cispensasjon vedrørende tiltak innenfor i_ ' j.. -.` '
bygeforbudssonen for vann og vassdrag ‘  _  _

og hensynssone for Fjorda, på if

eiendommen 55/28. Søknaden ble i

'i
J

mottatt 10.01.17. Tiltakshaver ønsker  å K Å VX
rive og gjenoppføre fritidsbolig. k

Pilen på kartet til høyre viser _

eiendommens lokalisering i Gran _/ `  V  i f'

kommune. i' `

Pilene nedenfor viser omsøkt tiltak.

M  r/IJ/ kr Eksisterende fritidsbolig

/ /  som ønskes revet -

f  , 2
//  ///

1.2 Planstatus i området
Eiendommen ligger i uregulert område og er i

kommuneplanens arealdel avsatt til LNF-område (Iandbruks-, natur- og friluftsområde), og er ikke i
samsvar med avsatt formål. Samtidig ligger eiendommen innenfor hensynssone for Fjorda og

nærmere enn 100 meter fra strandlinje, det vil si tiltaket ligger innenfor byggeforbudssonen til vann

og vassdrag, jf. kommuneplanbestemmelsens
§  5.1.

Det fremgår av plan- og bygningsloven  §  1-6 at "iverksetting av tiltak som omfattes av denne lov,
kan bare skje dersom de ikke er istrid med lovens bestemmelser med tilhørende forskrifter,
kommuneplanens arealdel og reguleringsplan, jf. kapittel 20 om søknadsplíkt og tillatelse". Et awik

fra kommuneplanens arealdel må behandles som dispensasjonssak i hht reglene i plan- og
bygningsloven kapitel 19.
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1.3 Fíiflm- og bygningsloven kapittel 19
Vefi xfipensasjon skal begrunnes. Det faste utvalg for plansaker må  i  hvert enkelt tilfelle
ioràaíret og reell vurdering av alle relevante forhold.  I  vurderingen er det viktig å vektlegge
inn kånelle området er utlagt til i planen og den begrunnelsen som er gitt for dette.
ly i-qbygningsloven  §  19-2 angir hvilke hensyn som skal tillegges vekt i dispensasjonssaker.

Finmnen skriver følgende i brev vedrørende "Nye regler for dispensasjon fra 1.juli 2009" til
minnene, av 20.08.09:

Det må foreligge en klar oven/ekt av hensyn som taler for dispensasjon:

Dispensasjon kan ikke gis dersom hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra, eller hensynene i
lovens formålsbestemmelse, blir vesentlig tilsidesatt.

Fordelene ved å gi dispensasjon må være klart større enn ulempene etter en samlet vurdering.

Det kan ikke dispenseres fra saksbehandlingsregler.

Det kan dispenseres fra plankrav under forutsetning av at planen ikke krever konsekvensutredning.

Det skal legges særlig vekt på dispensasjonens konsekvenser for helse, miljø, sikkerhet og
tilgjengelighet.

Ved vurderingen av om det skal gis dispensasjon skal statlige og regionale rammer og mål tillegges
særlig vekt.

Kommunen bør ikke gi dispensasjon når en direkte berørt statlig eller regional myndighet har uttalt seg
negativt om dispensasjonssøknaden.

Konsekvenser for helse, mi/IØ, sikkerhet og tilgjengelighet er spesielt nevnt som hensyn som skal
vektlegges.

Når kommunen mener at vilkårene for dispensasjon er tilstede, følger det av pbl  §  19-1 at regionale
og statlige myndigheter skal ha mulighet til å uttale seg før det blir gitt dispensasjon.

1.4 Begrunnelse for dispensasjon
Ansvarlig søker skriver følgende i sin dispensasjonssøknad:

Eiendommen ble solgt fra småbruket 55/24 Kleven Søndre av min bestefari 1940 med
tilbakekjøpsklausul. Det ble bygd en liten sommerhytte samt utedo og båthus på denne

tomten under krigen, og tomten erskylddelt i1945 og har et areal på ca. 1,5 mål. Det er feil
i kommunes kart så dette har jeg rettet på, og vedlegger kopi av skylddelingspapiret slik at arealet
vises riktig. Ny oppmåling vil bli rekvirert. Jeg har eid Kleven Søndre fra 1973 og benyttet meg

sommeren 2015 av tilbakekjøpsretten til denne hytteeiendommen.

Sommerhytta på eiendommen er på BYA 27  og BRA 17,8 kvm samt  trapp og platting. Videre er det en
utedo på BYA 1,6 kvm og et båthus på BYA 22  kvm. Tilsammen BYA 50,6 kvm. Jeg vedlegger bilde
uttatt i kommunen av hytte og båthus. Alle tre bygninger på tomten er i en svært dårlig befatning og
må enten rives eller restaureres både av miljømessige og sikkerhetsmessige grunner. Det vil gi
tryggere boforhold også helsemessig.

Jeg ønsker å rive eksisterende sommerhytte og utedo (er  ikke merket  på kartet) og bygge en ny hytte
med størrelse BYA 60,9 kvm  BRA  48,6 samt en terrasse på  24,2  kvm så langt fra vannet som tomta

tillater og 4  meter fra grensen. Dette hvis jeg velger ferdighytte Rana -PanoRana  1A  men det er per nå
ikke bestemt. ‘

Båthuset ønsker jeg å restaurere. 10 båthus i nærheten står og forfaller så her er det viktig at noen
kommer i gang med restaurering.

Tomta/hytta ligger i et område med 11 fritidsboliger på rekke og dette er den siste hytta i rekk, men
den første som ble bygd under krigen. Ellers er det mer spredt hyttebebyggelse.

Hytta ligger i et område både med fastboende, fritidseiendommer og naust/båthus i nærområdet.
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.like tilgjengelighet eller bruk av friområde. Ljosdalsvegen går rett ovenfor (øst)

íiit Hytta berører ikke dyrket mark og tomten er for det meste fiellgmnn.

lyt harstått ubnikt  i  mange  år og er endel skadet av råte. Den egner seg ikke til påbygg

og med et nybygg forbedres arkitektur, byggeskikk og estetikk vesentlig.

Dette er en flott og stor hyttetomt ved Fjorda og tomten trenger virkelig bedre bygninger enn i dag.
Det er viktig for den  Iille  bygda med få fastboende at det er et visst hytteliv. Det skaper trivsel og

vennskap.

Dersom rivetillatelse innvilges søker jeg om byggetillatelse i neste omgang etter avtale i møte med
etaten v/Ann-Kristin Mjør. l forbindelse med evt. nybygg vil det også bli søkt om utslippstillatelse av
grávann.

leg mener det bør være enklere å gi dispensasjon da det nylig er gitt lignende dispensasjoner i

nærområdet.

2.  FAGUG  VURDERING

2.1 Landbruksfaglige opplysninger

Tiltaket berører ikke landbruksinteresser.

2.2 Naturinteresser, friluftsliv, landskaps- og estetiske
hensyn

Kommunen skal sikre at estetiske hensyn blir ivaretatt i

planleggingen og se til at et hvert arbeid som omfattes av

loven skal ha en god estetisk utforming i samsvar med

tiltakets funksjon og med respekt for naturgitte og bygde

omgivelser, jfr. pbl §§ 29-1 og 29-2.  Omsøkt tiltak vil ikke få _ f,
negativ betydning for gitte forhold. Foto nedenfor viser 3+; .

eksisterende bebyggelse på eiendommen. » I        
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Salsnr: 17/00088-5

Fasadetegninger nedenfor viser skissert tiltak.

2.3 Kulturminner:

Det er ikke kjent at det er automatisk fredede kulturminner som blir berørt av tiltaket. Kommunen
er heller ikke kjent med at det finnes nyere tids kulturminner av betydning i området som blir berørt

av tiltaket.

2.4 Biologisk mangfold

Gran Kommunen er ikke kjent med at tiltaket berører områder som er viktige for ivaretakelse av
biologisk mangfold.

3. HØRING
Gran kommune sendte saken på høring til statlige og regionale myndigheter den 18.04.17.

Fylkesmannen i Oppland og Oppland fylkeskommune støtter kommunens vurderinger i  saken  og har
ingen merknader til at dispensasjon innvilges.

4. VURDERING

Selv om vilkåret for grunngitt søknad med overvekt av hensyn, taler for at dispensasjon kan gis, har
søkeren ikke rettskrav på å få dispensasjon. Kommunen kan avslå en dispensasjonssøknad fordi den
foretrekker å awente planbehandling eller ønsker å være lojal mot gjeldende plan. Kommunen kan
også avslå en dispensasjonssøknad fordi en ønsker utarbeidet ny reguleringsplan for tiltaket.

Vurderingen om dispensasjon bør gis er ikke helt fri, men avgrenses av politiske føringer og

myndighetsmisbrukslæren. Myndighetsmisbruk vil være utenforliggende hensyn, vilkårlighet,

urimelighet og usaklig forskjellsbehandling.

Eksempelvis vil utstrakt dispensasjonspraksis kunne føre til usaklig forskjellsbehandling ved senere
avslag. Det kan da være nødvendig ä revidere plangrunnlaget, dersom en ønsker å innføre en
strengere dispensasjonspraksis. Når en skal vurdere om det foreligger en overvekt av hensyn, må en

foreta en aweining av de momenter som taler for dispensasjon mot de som taler i mot. Dersom de
interesser planen skal ivareta ikke blir skadelidende, så taler det i retning av at det foreligger
overvekt av hensyn.

Tiltak på eksisterende bebygde fritidsboligeiendommer i LNF-områdene må behandles som
dispensasjonssaker i forhold til LNF-formålet. Det er vedtatt følgende retningslinjer for behandling
av slike dispensasjonssaker:

Det tillates kun én fritidsbolig pr. eiendom og deling tillates ikke.

Fritidsboliger bør ha en klar Iengderetning som følger høydekotene og ha hovedmøne-retning
som følger byggets lengderetning. Bygning bør ha tradisjonelt saltak tekket med mørkt, matt

materiale og takvinkel mellom  22  og 36 grader. Maksimal mønehøyde bør ikke overstige 5,5
meter målt fra planert terrengs gjennomsnittsnivá (jfr. TEK), og opprinnelig terreng bør ikke
endres mer enn 1,5 meter.

Maksimal BYA=80 m2, største bygning 60 mz, maks  3  bygninger, men  dette gjelder ikke
innenfor Hensynssone Fjorda.

Det presiseres at det er byggeforbud i JOD-meters beltet på l-'jorda, og det fastsettes derfor
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ikke noen maks. grense for hyttestørrelse innenfor Hensynssone Fjorda.

0  Pa" fritidseiendommer  i  byggeforbudssonen langs vassdrag (jfr. § 5) bør samlet area/for
terrasser og verandaer ikke overstige 20 m2, og på eiendommer utenfor byggeforbudssonen

bør samlet area/for termsser og verandaer ikke overstige 30 m2. Terrasser og verandaer skal tilpasses

det naturlige terrenget og ligge så lavt som mulig. Det tillates ikke etablering av frittliggende
terrasser og vemndaer.

0  Det kan tillates å gjerde inn en naturlig del av tunet rundt en fritidsbolig, inntil 200 mz, hvor
bygningene danner en del av inngjerdingen. Gjerde bør være av tre og grind/part bør slå utover og

kunne åpnes innenfra av dyr.

Eiendommen er bebygd med en eksisterende fritidsbolig (ønskes revet) som har et bebygd areal,

BYA, på ca. 27m‘, samt et utedo ca. 2 mz (ønskes revet) og et båthus på 22mz. Samlet eksisterende
bebygd areal for eiendommen er S1 ml. Skissert tiltak har et bebygd areal, BYA, på 61m2, samt
terrasse på 24m2. Samlet vil eiendommen få et bebygd areal på 83m2. Eiendommen vil få et større
bebygd areal enn det den har i dag, samt at bebyggelsen kommer nærmere vannkanten enn

eksisterende bebyggelse. l tillegg er skissert terrasse større enn hva retningslinjer angir. Omsøkt

tiltak er ikke i henhold til vedtatte retningslinjer for saksbehandlingspraksis for fritidsboliger på

Fjorda, og større enn det retningslinjene for dispensasjon igenerell byggeforbudssone. Det er ikke
maksarelaer innenfor Fjorda, da alle tiltak skal vurderes særskilt.

filtaket strider ikke mot intensjonene bak hensynssone for Fjorda:

Områdene på Fjorda er friluftsområder av stor lokal og regional betydning, og ogsá med til dels nasjonal

betydning.

o  I  disse områdene kan det gjennomføres tiltak som tilrettelegger for frilufLs/ivet.

0  Friluftslivstiltak skal ikke iverksettes dersom de kommer i konflikt med kulturminner, biologisk

mangfold eller driftsmessige forhold iskogbruket.

Nye områder for fritidsbebyggelse skal avklares gjennom kommuneplanens arealdel.

Hensynet til friluftslivet skal tillegges spesiell vekt, også sett i forhold til adkomst til områdene.

Det tillates ikke ny spredt fritidsbebyggelse.

I henhold til Levende skog standarden og Skogbniksstandarden skal det ved etablering av nye

driftsveger for skogbruket tas hensyn til eksisterende skiløyper og merkede turstier. Ved kryssing

av slike skal det tilrettelegges for nødvendig passasje av skjærínger og fyllinger langs vegen. Etter

avsluttet skogsdnft i området skal skiløyper og merkede turstier ryddes og i størst mulig grad
tilbakeføres til opprinnelig stand.

Hovedformålet med byggeforbudssonene til vassdrag er å hindre forurensning til vassdragene inntil

forurensningssituasjonen i vassdragene er kartlagt av kommunen, sikre allmennhetens tilgang til
vassdragene og sikre kantvegetasjonen. Gran kommune ønsker å ha en streng

dispensasjonspraksisen itiltak innenfor byggeforbudssonen til vann og vassdrag, men samtidig
tilrettelegge for utvikling av allerede eksisterende eiendommer. l dette tilfellet må det vurderes om

allmennhetens tilgang blir svekket. Tiltak innenfor byggeforbudssonen til vann og vassdrag skal ikke

etableres nærmere strandlinje enn eksisterende bebyggelse. Omsøkt tiltak blir plassert nærmere
enn dagens fritidsbolig, men tiltaket medfører ingen ytterligere privatisering av eiendommen. Gran
kommune kan ikke se at skissert tiltak vil medføre at intensjonene bak byggeforbudssonen blir ikke
skadeildene, da Kleiva preges av en god del bebyggelse, både boliger- og fritidseiendommer og noen

landbrukseiendommer.

Gran kommune konkluderer med at tiltaket ikke medfører at intensjonen bak byggeforbudssonen
og hensynssone for Fjorda blir skadeildene, samt at tiltaket ikke sjenerer naboer og øvrig
bygningsmiljø i området. Statlige og regionale myndigheter støtter kommunens vurderinger i saken.
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Vedlegg Side l  -  av

0-!
Kvittering fOf nabovarsel sendes kommunen sammen med søknaden

Nullstill

DIREKTCJFATET

FOR BVCCKVALITET

V
 

Nabovarsel kan enten sendes som rekommandert sending, overleveres personlig mot kvittering eller sendes på e-post mot kvittering.
Med kvittering for mottatt e-post menes en e-post fra nabolglenboer som bekrefter  å  ha mottatt nabovarselet. Ved personlig
overleverlng vil signatur glelde som bekreftelse på at varslet er mottatt. Det kan også signeres på at man gir samtykke til tiltaket.

Tiltaket glelder
Festenr.Bnnøzg

M/ei./A ’'/§

55
Adresse

Eiendoml

byggested

Seksjonsnr. Bygningsnr.

P"3"'s'1

Bolignr.

Følgende naboer har mottatt eller fått rek. sending av vedlagte nabovarsel med tilhørende vedlegg:

Nabo-/glenboereiendom
G  . B  .  ,nr nr

Adresse,  . «

Klan VOV 'f

Posing 2 Posfgq ø  A  L? da

Festenr. Seksjonsnr.

Personlig kvittering for Dato  / Sigur" 2  I  7  Personlig kvittering for l)/no
, __.  f  I  1 .. 6/ _ _ _ 1 _

mottatt varsel J: f .t  0 ‘  i £t»€/ ‘  la’ samtykke til tiltaket .  {  ..  V

Nabo-lglenboereiendom Eier/fester av nabo-/gienboereiendom

Gnr. .~ Bnr. . Festenr. Seksjonsnr. Eier f ter n n 57 `  '  .-

5  D t/ la , O  t' 1/41 i! n/1  -
Adresse  .  _ I Adress . .

K/an/<2  V3 Ã/ kfokHfÉ-"a ///
Postnr. Po ed Post. . Post d

3522 í? .wffam 18% fiolgzgcb
Personlig kvittering for Dat f, í  I? Sign. ,ø  ̀  V  l Personlig kvittering .for Datg/ n

mottatt varsel / i' A  b samtykke til tiltaket -f g  '  A

Nabo-/glenboereiendom Eier/fester av nabo-/glenboereiendom
Gnr. Bnr. Festenr. Seksjonsnr. Eiers/festers navn

Adresse Adresse

Postnr. Poststed Postnr. Poststed

Personlig kvittering for Dato Sign. Personlig kvittering for Dato

mottatt varsel samtykke til tiltaket

Nabo-Iglenboereiendom Eier/fester av nabo-Igjenboereiendom

Gnr. Bnr. Festenr. Seksjonsnr. Eiers/festers navn

Adresse Adresse

Postnr. Poststed Postnr. Poststed

Personlig kvittering for Dato Sign. Personlig kvittering for Dato

mottatt varsel samtykke til tiltaket

Nabo-/glenboereiendom Eier/fester av nabo-lgienboereiendom

Gnr. Bnr. Festenr. Seksjonsnr. Eiers/festers navn

Adresse Adresse

Postnr. Poststed Postnr. Poststed

Personlig kvittering for Dato Sign. Personlig kvittering for Dato

mottatt varsel samtykke til tiltaket

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

Samlet antall sendinger: Sign.

Eier/fester av nabo-/glenboereiendom

Eier sters navn , _

o  V LK fCt/a/Jfm/

AdresV§'/5".»/ovc Zn /7'//
Poststedm3 Va glir. »

//\
J

`_,/

/

Blankett  5156  Bokmål  ©  Utgitt av Direktoratet for byggkvalltet 01.07.2015

Kommune

Posts

2  g  ‘g n c  rock,

Sign.
O  .

Sign.

Sign.

Sign.

17

Saksnr;

Dato sendt e-post

Kvittering vedlegges

Poststedets reg.nr.

'/' }¢.Q/C f' L'

Dato sendt e-post

Kvittering vedlegges

Poststedets reg.nr.

n  '  4  I,‘, _Å

bl  /  Ltd  .

Dato sendt e-post

Kvittering vedlegges

Poststedets reg.nr.

Dato sendt e-post

Kvittering vedlegges

Poststedets reg.nr.

Dato sendt e-post

Kvittering vedlegges

Poststedets reg.nr.
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