Vedlegg nr.

Kommunens saksnr.

C- CCCC
Gjenpart av nabovarsel
for tiltak etter plan- og bygningsloven (pbl)

Til kommune

For nedenfornevnte eiendom er det i henhold til
bestemmelsene i § 94 nr. 3 i plan- og bygningsloven av 14. juni 1985 nr. 77, sendt følgende
nabovarsel:
Tiltak på eiendommen:
Gnr.

Bnr.

Festenr.

Seksjonsnr.

Adresse
Postnr.

Poststed

Eier/fester

De varsles herved om at følgende søknad/melding er sendt til kommunen:
Tiltak som krever søknad og tillatelse etter plan- og bygningsloven, pbl § 93.
Melding om tiltak etter plan- og bygningsloven – driftsbygning i landbruket, pbl § 81.
Melding om tiltak etter plan- og bygningsloven – mindre byggearbeid på boligeiendom, pbl § 86a.
Nabo eller gjenboer som har innvendinger mot tiltaket, kan kreve at meldingen blir behandlet som søknad. Slikt
krav må være kommet fram til kommunen innen 2 uker etter at dette varsel er sendt.
Frittliggende

Nye bygg og anlegg

Tilbygg, påbygg, underbygg

Parkeringsplass

Tiltakets art
pbl § 93

Konstruksjon

Fasade

Endring av bruk

Bruksendring

Vesentlig endring av tidligere drift

Riving

Hele bygg

Deler av bygg

Anlegg

Nyanlegg

Endring

Reparasjon

Oppdeling

Sammenføyning

Innhegning

Reklame, skilt, innretning e.l.

Deling

Bortfeste

Innhegning, skilt
Eiendomsdeling **)
Annet

Bolig

Størrelse ny
bebyggelse

Våtrom

Sammenføyning

**) Unntatt fra krav om ansvarsrett. Kart- og delingsforretning behandles etter delingsloven
Hjemmelsinnehaver underskriver som tiltakshaver

Annet,
beskriv

Garasje

Gesimshøyde

Mønehøyde

Bruksareal

m2

Søknad om dispensasjon
– pbl § 7 og/eller § 88

Fylles ut ved
søknad om
deling eller
bortfeste

Reparasjon

- beskriv

*) Gjelder kun når installasjonen
ikke er en del av et større tiltak

Planlagt
bruk/formål

Vei

Vesentlige terrenginngrep

Endring av bygg

Bygningstekniske
installasjoner
*)
(flere kryss mulig) Endring av
boligenheter

Anlegg

Angi nærmere hvilken regel/plan det søkes dispensasjon fra

Søknad om delingstillatelse
– pbl § 93, 1. ledd h)

Søknad om tillatelse til å feste bort del
av eiendom (mer enn 10 år) – pbl § 93, 1. ledd h)

Eiendommen skal benyttes til – beskriv

Søknaden/meldingen kan sees på kommunens kontor på adresse:

Eventuelle merknader må være kommet til kommunen innen 2 uker etter at dette varsel er sendt.
Sted
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Dato

Underskrift (tiltakshaver eller ansvarlig søker)
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Kvittering for
nabovarsel

Nabovarsel kan enten sendes som rekommandert sending eller overleveres personlig mot kvittering.
Ved personlig overlevering vil avkryssing gjelde som bekreftelse på at varselet er mottatt, og:
1. Man beholder retten til å komme med innsigelser i inntil 2 uker etter at varselet er overlevert.
2. Man frasier seg aktivt retten til å komme med innsigelser til tiltaket før vedtak er fattet.

Eiendom/byggested
Gnr.

Bnr.

Gnr.

Bnr.

Festenr.

Seksjonsnr.

Adresse

Seksjonsnr.

Eiers/festers navn

Nabo-/gjenboereiendom
Festenr.

Nabo/gjenboereiendoms eiers/festers navn

Adresse

Postnr.

Adresse

Poststed

Personlig kvittering for mottatt varsel

1 Varsel er mottatt
Gnr.

Varsel er mottatt. Jeg sam2 tykker i tiltaket etter pbl § 95 b

Bnr.

Festenr.

Seksjonsnr.

Adresse

Postnr.

Poststed

1 Varsel er mottatt

Varsel er mottatt. Jeg sam2 tykker i tiltaket etter pbl § 95 b

Bnr.

Festenr.

Seksjonsnr.

Adresse

Postnr.

Poststed

1 Varsel er mottatt

Varsel er mottatt. Jeg sam2 tykker i tiltaket etter pbl § 95 b

Bnr.

Festenr.

Seksjonsnr.

Adresse

Postnr.

Poststed

1 Varsel er mottatt

Varsel er mottatt. Jeg sam2 tykker i tiltaket etter pbl § 95 b

Bnr.

Festenr.

Seksjonsnr.

Adresse

Postnr.

Poststed

1 Varsel er mottatt

Varsel er mottatt. Jeg sam2 tykker i tiltaket etter pbl § 95 b

Bnr.

Festenr.

Seksjonsnr.

Adresse

Postnr.

Eiers/festers navn

Postnr.

Poststed

Dato

Sign.

Poststedets reg.nr.

Eiers/festers navn

Postnr.

Poststed

Dato

Sign.

Poststedets reg.nr.

Eiers/festers navn

Postnr.

Poststed

Dato

Sign.

Poststedets reg.nr.

Eiers/festers navn

Adresse

Personlig kvittering for mottatt varsel

Gnr.

Sign.

Adresse

Personlig kvittering for mottatt varsel

Gnr.

Dato

Poststedets reg.nr.

Adresse

Personlig kvittering for mottatt varsel

Gnr.

Poststed

Adresse

Personlig kvittering for mottatt varsel

Gnr.

Postnr.

Postnr.

Poststed

Dato

Sign.

Poststedets reg.nr.

Eiers/festers navn

Adresse

Poststed

Personlig kvittering for mottatt varsel

1 Varsel er mottatt

Varsel er mottatt. Jeg sam2 tykker i tiltaket etter pbl § 95 b

Postnr.

Poststed

Dato

Sign.

Poststedets reg.nr.

Det er dags dato innlevert rekommandert
sending til ovennevnte adressater.
Samlet antall sendinger: __________
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