
Side____ Standardskjema for henvendelse til styret angående byggesøknad Rev. 27.10.2016 

 
Jærnes Terrasse Borettslag v/styret  
Jærnesheia 5  
4634 Kristiansand 

Søknad om byggetillatelse 
 
Informasjon om beboer 

Navn:  

Adresse:  

Telefon/Mobil:   

(Det er viktig at styret kan komme i kontakt på telefon for a avtale befaring.) 

Informasjon om vedlikeholdet 
Informasjon om hva dere ønsker å endre/bygge 

 

 
Følgende må legges ved: 
 Utfylt situasjonskart (klikk for å gå direkte til nettsiden) 
 Målsatt tegning (Bruk separat ark)  

Dato/signatur: 

___________________________________________________________________ 

 
Dette skjemaet må leveres i postkassen til styret (Jærnesheia 5).  

http://webhotel3.gisline.no/WebInnsyn_Kristiansand/Vis/Situasjonskart
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Jærnes Terrasse Borettslag v/styret  
Jærnesheia 5  
4634 Kristiansand 

Søknad om byggetillatelse 
 
Informasjon om beboer 

Navn:  

Adresse:  

Telefon/Mobil:   

(Det er viktig at styret kan komme i kontakt på telefon for a avtale befaring.) 

 
Berørt nabo 

Navn:  Jeg (andelseier) samtykker 
for byggetillatelsen Signatur:  

Adresse:  JA NEI 
Telefon:    

Berørt nabo 
Navn:  Jeg (andelseier) samtykker 

for byggetillatelsen Signatur:  
Adresse:  JA NEI 
Telefon:    

Berørt nabo 
Navn:  Jeg (andelseier) samtykker 

for byggetillatelsen Signatur:  
Adresse:  JA NEI 
Telefon:    

Berørt nabo 
Navn:  Jeg (andelseier) samtykker 

for byggetillatelsen Signatur:  
Adresse:  JA NEI 

Telefon:    

Berørt nabo 
Navn:  Jeg (andelseier) samtykker 

for byggetillatelsen Signatur:  
Adresse:  JA NEI 
Telefon:    

 
(Skriv ut skjema i et ekstra kopi hvis du trenger.)  
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Jærnes Terrasse Borettslag v/styret  
Jærnesheia 5  
4634 Kristiansand 

Søknad om byggetillatelse 
 
Informasjon om beboer 

Navn:  

Adresse:  

Telefon/Mobil:   

(Det er viktig at styret kan komme i kontakt på telefon for a avtale befaring.) 

Annet/mer informasjon til søknaden.   


	Søknad om byggetillatelse
	Informasjon om beboer

	Informasjon om vedlikeholdet
	Informasjon om hva dere ønsker å endre/bygge
	Følgende må legges ved:

	Søknad om byggetillatelse
	Informasjon om beboer
	Berørt nabo
	Berørt nabo
	Berørt nabo
	Berørt nabo
	Berørt nabo

	Søknad om byggetillatelse
	Informasjon om beboer


	Navn: 
	Adresse: 
	TelefonMobil: 
	Informasjon om hva dere ønsker å endrebygge: 
	Datosignatur: 
	Side: 
	Navn_2: 
	Adresse_2: 
	TelefonMobil_2: 
	Navn_3: 
	Adresse_3: 
	Telefon: 
	Navn_4: 
	Adresse_4: 
	Telefon_2: 
	Navn_5: 
	Adresse_5: 
	Telefon_3: 
	Navn_6: 
	Adresse_6: 
	Telefon_4: 
	Navn_7: 
	Adresse_7: 
	Telefon_5: 
	Side_2: 
	Navn_8: 
	Adresse_8: 
	TelefonMobil_3: 
	Side_3: 


