Osen kommune
Utvikling og Miljø

OSEN KOMMUNE
Kommunehuset
7740 STEINSDALEN
Steinsdalen, 15. juni 2015

TILDELING AV OFFISIELL ADRESSE
I henhold til forvaltningsloven § 16 og matrikkelloven § 21 varsles det med dette om at
eiendommen gnr. 14 bnr. 29 vil bli tildelt følgende offisielle veiadresse:

Vingsandveien 2
Tildelingen gjøres i medhold av matrikkelloven § 21, matrikkelforskriften §§ 49-59 og
adresseforskrift for Osen.
Som eier eller fester av denne eiendommen har du rett til å uttale deg før adressetildelingen
gjøres endelig. Dersom du har innvendinger mot at eiendommen får ovennevnte adresse ber vi
derfor om at disse sendes kommunen innen tre uker fra mottak av dette brevet.
Dersom kommunen innen denne fristen ikke mottar innvendinger anses tildelingen å være
endelig.
Vedtak om selve veinavnet er endelig og kan ikke påklages. Derimot kan du klage på hvilken
vei eiendommen skal ha adresse til og feil tildelt nummer.
Dersom du har en bygning med flere leiligheter med adkomst fra flere ulike ytre innganger,
sjekk at hver enkelt inngang har fått tildelt eget husnummer. Gi tilbakemelding snarest hvis vi
ikke har tildelt riktig antall adresser.
Dersom du ikke har innvendinger til tildelt adresse kan du ta denne i bruk umiddelbart.
Du må selv informere andre beboere på eiendommen om den nye adressen, også eventuelle
leietakere.

Vennlig hilsen

Kirsti Jakobsen
sekretær

Osen kommune
Utvikling og Miljø

STRAND ELSA NIKOLINE
SANDVIKSBERGET
7740 STEINSDALEN
Steinsdalen, 15. juni 2015

TILDELING AV OFFISIELL ADRESSE
I henhold til forvaltningsloven § 16 og matrikkelloven § 21 varsles det med dette om at
eiendommen gnr. 14 bnr. 3 vil bli tildelt følgende offisielle veiadresse:

Vingsandveien 4
Tildelingen gjøres i medhold av matrikkelloven § 21, matrikkelforskriften §§ 49-59 og
adresseforskrift for Osen.
Som eier eller fester av denne eiendommen har du rett til å uttale deg før adressetildelingen
gjøres endelig. Dersom du har innvendinger mot at eiendommen får ovennevnte adresse ber vi
derfor om at disse sendes kommunen innen tre uker fra mottak av dette brevet.
Dersom kommunen innen denne fristen ikke mottar innvendinger anses tildelingen å være
endelig.
Vedtak om selve veinavnet er endelig og kan ikke påklages. Derimot kan du klage på hvilken
vei eiendommen skal ha adresse til og feil tildelt nummer.
Dersom du har en bygning med flere leiligheter med adkomst fra flere ulike ytre innganger,
sjekk at hver enkelt inngang har fått tildelt eget husnummer. Gi tilbakemelding snarest hvis vi
ikke har tildelt riktig antall adresser.
Dersom du ikke har innvendinger til tildelt adresse kan du ta denne i bruk umiddelbart.
Du må selv informere andre beboere på eiendommen om den nye adressen, også eventuelle
leietakere.

Vennlig hilsen

Kirsti Jakobsen
sekretær

Osen kommune
Utvikling og Miljø

STRAND ELSA NIKOLINE
SANDVIKSBERGET
7740 STEINSDALEN
Steinsdalen, 15. juni 2015

TILDELING AV OFFISIELL ADRESSE
I henhold til forvaltningsloven § 16 og matrikkelloven § 21 varsles det med dette om at
eiendommen gnr. 14 bnr. 3 vil bli tildelt følgende offisielle veiadresse:

Vingsandveien 6
Tildelingen gjøres i medhold av matrikkelloven § 21, matrikkelforskriften §§ 49-59 og
adresseforskrift for Osen.
Som eier eller fester av denne eiendommen har du rett til å uttale deg før adressetildelingen
gjøres endelig. Dersom du har innvendinger mot at eiendommen får ovennevnte adresse ber vi
derfor om at disse sendes kommunen innen tre uker fra mottak av dette brevet.
Dersom kommunen innen denne fristen ikke mottar innvendinger anses tildelingen å være
endelig.
Vedtak om selve veinavnet er endelig og kan ikke påklages. Derimot kan du klage på hvilken
vei eiendommen skal ha adresse til og feil tildelt nummer.
Dersom du har en bygning med flere leiligheter med adkomst fra flere ulike ytre innganger,
sjekk at hver enkelt inngang har fått tildelt eget husnummer. Gi tilbakemelding snarest hvis vi
ikke har tildelt riktig antall adresser.
Dersom du ikke har innvendinger til tildelt adresse kan du ta denne i bruk umiddelbart.
Du må selv informere andre beboere på eiendommen om den nye adressen, også eventuelle
leietakere.

Vennlig hilsen

Kirsti Jakobsen
sekretær

Osen kommune
Utvikling og Miljø

STRAND ELSA NIKOLINE
SANDVIKSBERGET
7740 STEINSDALEN
Steinsdalen, 15. juni 2015

TILDELING AV OFFISIELL ADRESSE
I henhold til forvaltningsloven § 16 og matrikkelloven § 21 varsles det med dette om at
eiendommen gnr. 14 bnr. 3 vil bli tildelt følgende offisielle veiadresse:

Vingsandveien 8
Tildelingen gjøres i medhold av matrikkelloven § 21, matrikkelforskriften §§ 49-59 og
adresseforskrift for Osen.
Som eier eller fester av denne eiendommen har du rett til å uttale deg før adressetildelingen
gjøres endelig. Dersom du har innvendinger mot at eiendommen får ovennevnte adresse ber vi
derfor om at disse sendes kommunen innen tre uker fra mottak av dette brevet.
Dersom kommunen innen denne fristen ikke mottar innvendinger anses tildelingen å være
endelig.
Vedtak om selve veinavnet er endelig og kan ikke påklages. Derimot kan du klage på hvilken
vei eiendommen skal ha adresse til og feil tildelt nummer.
Dersom du har en bygning med flere leiligheter med adkomst fra flere ulike ytre innganger,
sjekk at hver enkelt inngang har fått tildelt eget husnummer. Gi tilbakemelding snarest hvis vi
ikke har tildelt riktig antall adresser.
Dersom du ikke har innvendinger til tildelt adresse kan du ta denne i bruk umiddelbart.
Du må selv informere andre beboere på eiendommen om den nye adressen, også eventuelle
leietakere.

Vennlig hilsen

Kirsti Jakobsen
sekretær

Osen kommune
Utvikling og Miljø

HØVIK KNUT
SANDVIKSBERGET
7740 STEINSDALEN
Steinsdalen, 15. juni 2015

TILDELING AV OFFISIELL ADRESSE
I henhold til forvaltningsloven § 16 og matrikkelloven § 21 varsles det med dette om at
eiendommen gnr. 14 bnr. 62 vil bli tildelt følgende offisielle veiadresse:

Vingsandveien 10
Tildelingen gjøres i medhold av matrikkelloven § 21, matrikkelforskriften §§ 49-59 og
adresseforskrift for Osen.
Som eier eller fester av denne eiendommen har du rett til å uttale deg før adressetildelingen
gjøres endelig. Dersom du har innvendinger mot at eiendommen får ovennevnte adresse ber vi
derfor om at disse sendes kommunen innen tre uker fra mottak av dette brevet.
Dersom kommunen innen denne fristen ikke mottar innvendinger anses tildelingen å være
endelig.
Vedtak om selve veinavnet er endelig og kan ikke påklages. Derimot kan du klage på hvilken
vei eiendommen skal ha adresse til og feil tildelt nummer.
Dersom du har en bygning med flere leiligheter med adkomst fra flere ulike ytre innganger,
sjekk at hver enkelt inngang har fått tildelt eget husnummer. Gi tilbakemelding snarest hvis vi
ikke har tildelt riktig antall adresser.
Dersom du ikke har innvendinger til tildelt adresse kan du ta denne i bruk umiddelbart.
Du må selv informere andre beboere på eiendommen om den nye adressen, også eventuelle
leietakere.

Vennlig hilsen

Kirsti Jakobsen
sekretær

Osen kommune
Utvikling og Miljø

BLENGSLI SONJA
SANDVIKSBERGET
7740 STEINSDALEN
Steinsdalen, 15. juni 2015

TILDELING AV OFFISIELL ADRESSE
I henhold til forvaltningsloven § 16 og matrikkelloven § 21 varsles det med dette om at
eiendommen gnr. 14 bnr. 43 vil bli tildelt følgende offisielle veiadresse:

Vingsandveien 13
Tildelingen gjøres i medhold av matrikkelloven § 21, matrikkelforskriften §§ 49-59 og
adresseforskrift for Osen.
Som eier eller fester av denne eiendommen har du rett til å uttale deg før adressetildelingen
gjøres endelig. Dersom du har innvendinger mot at eiendommen får ovennevnte adresse ber vi
derfor om at disse sendes kommunen innen tre uker fra mottak av dette brevet.
Dersom kommunen innen denne fristen ikke mottar innvendinger anses tildelingen å være
endelig.
Vedtak om selve veinavnet er endelig og kan ikke påklages. Derimot kan du klage på hvilken
vei eiendommen skal ha adresse til og feil tildelt nummer.
Dersom du har en bygning med flere leiligheter med adkomst fra flere ulike ytre innganger,
sjekk at hver enkelt inngang har fått tildelt eget husnummer. Gi tilbakemelding snarest hvis vi
ikke har tildelt riktig antall adresser.
Dersom du ikke har innvendinger til tildelt adresse kan du ta denne i bruk umiddelbart.
Du må selv informere andre beboere på eiendommen om den nye adressen, også eventuelle
leietakere.

Vennlig hilsen

Kirsti Jakobsen
sekretær

Osen kommune
Utvikling og Miljø

HØVIK KENT RONNY
STRAND
7740 STEINSDALEN
Steinsdalen, 15. juni 2015

TILDELING AV OFFISIELL ADRESSE
I henhold til forvaltningsloven § 16 og matrikkelloven § 21 varsles det med dette om at
eiendommen gnr. 14 bnr. 90 vil bli tildelt følgende offisielle veiadresse:

Vingsandveien 18
Tildelingen gjøres i medhold av matrikkelloven § 21, matrikkelforskriften §§ 49-59 og
adresseforskrift for Osen.
Som eier eller fester av denne eiendommen har du rett til å uttale deg før adressetildelingen
gjøres endelig. Dersom du har innvendinger mot at eiendommen får ovennevnte adresse ber vi
derfor om at disse sendes kommunen innen tre uker fra mottak av dette brevet.
Dersom kommunen innen denne fristen ikke mottar innvendinger anses tildelingen å være
endelig.
Vedtak om selve veinavnet er endelig og kan ikke påklages. Derimot kan du klage på hvilken
vei eiendommen skal ha adresse til og feil tildelt nummer.
Dersom du har en bygning med flere leiligheter med adkomst fra flere ulike ytre innganger,
sjekk at hver enkelt inngang har fått tildelt eget husnummer. Gi tilbakemelding snarest hvis vi
ikke har tildelt riktig antall adresser.
Dersom du ikke har innvendinger til tildelt adresse kan du ta denne i bruk umiddelbart.
Du må selv informere andre beboere på eiendommen om den nye adressen, også eventuelle
leietakere.

Vennlig hilsen

Kirsti Jakobsen
sekretær

Osen kommune
Utvikling og Miljø

HØVIK LIV KRISTIN
STRAND
7740 STEINSDALEN
Steinsdalen, 15. juni 2015

TILDELING AV OFFISIELL ADRESSE
I henhold til forvaltningsloven § 16 og matrikkelloven § 21 varsles det med dette om at
eiendommen gnr. 14 bnr. 90 vil bli tildelt følgende offisielle veiadresse:

Vingsandveien 18
Tildelingen gjøres i medhold av matrikkelloven § 21, matrikkelforskriften §§ 49-59 og
adresseforskrift for Osen.
Som eier eller fester av denne eiendommen har du rett til å uttale deg før adressetildelingen
gjøres endelig. Dersom du har innvendinger mot at eiendommen får ovennevnte adresse ber vi
derfor om at disse sendes kommunen innen tre uker fra mottak av dette brevet.
Dersom kommunen innen denne fristen ikke mottar innvendinger anses tildelingen å være
endelig.
Vedtak om selve veinavnet er endelig og kan ikke påklages. Derimot kan du klage på hvilken
vei eiendommen skal ha adresse til og feil tildelt nummer.
Dersom du har en bygning med flere leiligheter med adkomst fra flere ulike ytre innganger,
sjekk at hver enkelt inngang har fått tildelt eget husnummer. Gi tilbakemelding snarest hvis vi
ikke har tildelt riktig antall adresser.
Dersom du ikke har innvendinger til tildelt adresse kan du ta denne i bruk umiddelbart.
Du må selv informere andre beboere på eiendommen om den nye adressen, også eventuelle
leietakere.

Vennlig hilsen

Kirsti Jakobsen
sekretær

Osen kommune
Utvikling og Miljø

JEGTVIK LITA HEPSØ
SANDVIKSBERGET
7740 STEINSDALEN
Steinsdalen, 15. juni 2015

TILDELING AV OFFISIELL ADRESSE
I henhold til forvaltningsloven § 16 og matrikkelloven § 21 varsles det med dette om at
eiendommen gnr. 14 bnr. 65 vil bli tildelt følgende offisielle veiadresse:

Vingsandveien 20
Tildelingen gjøres i medhold av matrikkelloven § 21, matrikkelforskriften §§ 49-59 og
adresseforskrift for Osen.
Som eier eller fester av denne eiendommen har du rett til å uttale deg før adressetildelingen
gjøres endelig. Dersom du har innvendinger mot at eiendommen får ovennevnte adresse ber vi
derfor om at disse sendes kommunen innen tre uker fra mottak av dette brevet.
Dersom kommunen innen denne fristen ikke mottar innvendinger anses tildelingen å være
endelig.
Vedtak om selve veinavnet er endelig og kan ikke påklages. Derimot kan du klage på hvilken
vei eiendommen skal ha adresse til og feil tildelt nummer.
Dersom du har en bygning med flere leiligheter med adkomst fra flere ulike ytre innganger,
sjekk at hver enkelt inngang har fått tildelt eget husnummer. Gi tilbakemelding snarest hvis vi
ikke har tildelt riktig antall adresser.
Dersom du ikke har innvendinger til tildelt adresse kan du ta denne i bruk umiddelbart.
Du må selv informere andre beboere på eiendommen om den nye adressen, også eventuelle
leietakere.

Vennlig hilsen

Kirsti Jakobsen
sekretær

Osen kommune
Utvikling og Miljø

STRAND OG OMEGN GRENDALAG
7740 STEINSDALEN
Steinsdalen, 15. juni 2015

TILDELING AV OFFISIELL ADRESSE
I henhold til forvaltningsloven § 16 og matrikkelloven § 21 varsles det med dette om at
eiendommen gnr. 14 bnr. 19 vil bli tildelt følgende offisielle veiadresse:

Vingsandveien 30
Tildelingen gjøres i medhold av matrikkelloven § 21, matrikkelforskriften §§ 49-59 og
adresseforskrift for Osen.
Som eier eller fester av denne eiendommen har du rett til å uttale deg før adressetildelingen
gjøres endelig. Dersom du har innvendinger mot at eiendommen får ovennevnte adresse ber vi
derfor om at disse sendes kommunen innen tre uker fra mottak av dette brevet.
Dersom kommunen innen denne fristen ikke mottar innvendinger anses tildelingen å være
endelig.
Vedtak om selve veinavnet er endelig og kan ikke påklages. Derimot kan du klage på hvilken
vei eiendommen skal ha adresse til og feil tildelt nummer.
Dersom du har en bygning med flere leiligheter med adkomst fra flere ulike ytre innganger,
sjekk at hver enkelt inngang har fått tildelt eget husnummer. Gi tilbakemelding snarest hvis vi
ikke har tildelt riktig antall adresser.
Dersom du ikke har innvendinger til tildelt adresse kan du ta denne i bruk umiddelbart.
Du må selv informere andre beboere på eiendommen om den nye adressen, også eventuelle
leietakere.

Vennlig hilsen

Kirsti Jakobsen
sekretær

Osen kommune
Utvikling og Miljø

DJUPVIK ANNE ELISABET
SELBUVEGEN 25
7550 HOMMELVIK
Steinsdalen, 15. juni 2015

TILDELING AV OFFISIELL ADRESSE
I henhold til forvaltningsloven § 16 og matrikkelloven § 21 varsles det med dette om at
eiendommen gnr. 13 bnr. 5 vil bli tildelt følgende offisielle veiadresse:

Vingsandveien 102
Tildelingen gjøres i medhold av matrikkelloven § 21, matrikkelforskriften §§ 49-59 og
adresseforskrift for Osen.
Som eier eller fester av denne eiendommen har du rett til å uttale deg før adressetildelingen
gjøres endelig. Dersom du har innvendinger mot at eiendommen får ovennevnte adresse ber vi
derfor om at disse sendes kommunen innen tre uker fra mottak av dette brevet.
Dersom kommunen innen denne fristen ikke mottar innvendinger anses tildelingen å være
endelig.
Vedtak om selve veinavnet er endelig og kan ikke påklages. Derimot kan du klage på hvilken
vei eiendommen skal ha adresse til og feil tildelt nummer.
Dersom du har en bygning med flere leiligheter med adkomst fra flere ulike ytre innganger,
sjekk at hver enkelt inngang har fått tildelt eget husnummer. Gi tilbakemelding snarest hvis vi
ikke har tildelt riktig antall adresser.
Dersom du ikke har innvendinger til tildelt adresse kan du ta denne i bruk umiddelbart.
Du må selv informere andre beboere på eiendommen om den nye adressen, også eventuelle
leietakere.

Vennlig hilsen

Kirsti Jakobsen
sekretær

Osen kommune
Utvikling og Miljø

ARNTSEN ODD JARLE
HØVIKA/GRØNNVIKA
7740 STEINSDALEN
Steinsdalen, 15. juni 2015

TILDELING AV OFFISIELL ADRESSE
I henhold til forvaltningsloven § 16 og matrikkelloven § 21 varsles det med dette om at
eiendommen gnr. 13 bnr. 11 vil bli tildelt følgende offisielle veiadresse:

Vingsandveien 136
Tildelingen gjøres i medhold av matrikkelloven § 21, matrikkelforskriften §§ 49-59 og
adresseforskrift for Osen.
Som eier eller fester av denne eiendommen har du rett til å uttale deg før adressetildelingen
gjøres endelig. Dersom du har innvendinger mot at eiendommen får ovennevnte adresse ber vi
derfor om at disse sendes kommunen innen tre uker fra mottak av dette brevet.
Dersom kommunen innen denne fristen ikke mottar innvendinger anses tildelingen å være
endelig.
Vedtak om selve veinavnet er endelig og kan ikke påklages. Derimot kan du klage på hvilken
vei eiendommen skal ha adresse til og feil tildelt nummer.
Dersom du har en bygning med flere leiligheter med adkomst fra flere ulike ytre innganger,
sjekk at hver enkelt inngang har fått tildelt eget husnummer. Gi tilbakemelding snarest hvis vi
ikke har tildelt riktig antall adresser.
Dersom du ikke har innvendinger til tildelt adresse kan du ta denne i bruk umiddelbart.
Du må selv informere andre beboere på eiendommen om den nye adressen, også eventuelle
leietakere.

Vennlig hilsen

Kirsti Jakobsen
sekretær

Osen kommune
Utvikling og Miljø

ERLANDSEN BERIT
HØVIKA/GRØNNVIKA
7740 STEINSDALEN
Steinsdalen, 15. juni 2015

TILDELING AV OFFISIELL ADRESSE
I henhold til forvaltningsloven § 16 og matrikkelloven § 21 varsles det med dette om at
eiendommen gnr. 13 bnr. 11 vil bli tildelt følgende offisielle veiadresse:

Vingsandveien 136
Tildelingen gjøres i medhold av matrikkelloven § 21, matrikkelforskriften §§ 49-59 og
adresseforskrift for Osen.
Som eier eller fester av denne eiendommen har du rett til å uttale deg før adressetildelingen
gjøres endelig. Dersom du har innvendinger mot at eiendommen får ovennevnte adresse ber vi
derfor om at disse sendes kommunen innen tre uker fra mottak av dette brevet.
Dersom kommunen innen denne fristen ikke mottar innvendinger anses tildelingen å være
endelig.
Vedtak om selve veinavnet er endelig og kan ikke påklages. Derimot kan du klage på hvilken
vei eiendommen skal ha adresse til og feil tildelt nummer.
Dersom du har en bygning med flere leiligheter med adkomst fra flere ulike ytre innganger,
sjekk at hver enkelt inngang har fått tildelt eget husnummer. Gi tilbakemelding snarest hvis vi
ikke har tildelt riktig antall adresser.
Dersom du ikke har innvendinger til tildelt adresse kan du ta denne i bruk umiddelbart.
Du må selv informere andre beboere på eiendommen om den nye adressen, også eventuelle
leietakere.

Vennlig hilsen

Kirsti Jakobsen
sekretær

Osen kommune
Utvikling og Miljø

HEPSØ KJELLRUN OLINE
SANDVIKSBERGET
7740 STEINSDALEN
Steinsdalen, 15. juni 2015

TILDELING AV OFFISIELL ADRESSE
I henhold til forvaltningsloven § 16 og matrikkelloven § 21 varsles det med dette om at
eiendommen gnr. 13 bnr. 13 vil bli tildelt følgende offisielle veiadresse:

Vingsandveien 158
Tildelingen gjøres i medhold av matrikkelloven § 21, matrikkelforskriften §§ 49-59 og
adresseforskrift for Osen.
Som eier eller fester av denne eiendommen har du rett til å uttale deg før adressetildelingen
gjøres endelig. Dersom du har innvendinger mot at eiendommen får ovennevnte adresse ber vi
derfor om at disse sendes kommunen innen tre uker fra mottak av dette brevet.
Dersom kommunen innen denne fristen ikke mottar innvendinger anses tildelingen å være
endelig.
Vedtak om selve veinavnet er endelig og kan ikke påklages. Derimot kan du klage på hvilken
vei eiendommen skal ha adresse til og feil tildelt nummer.
Dersom du har en bygning med flere leiligheter med adkomst fra flere ulike ytre innganger,
sjekk at hver enkelt inngang har fått tildelt eget husnummer. Gi tilbakemelding snarest hvis vi
ikke har tildelt riktig antall adresser.
Dersom du ikke har innvendinger til tildelt adresse kan du ta denne i bruk umiddelbart.
Du må selv informere andre beboere på eiendommen om den nye adressen, også eventuelle
leietakere.

Vennlig hilsen

Kirsti Jakobsen
sekretær

Osen kommune
Utvikling og Miljø

KARLSEN STEINAR ENDOR
7740 STEINSDALEN
Steinsdalen, 15. juni 2015

TILDELING AV OFFISIELL ADRESSE
I henhold til forvaltningsloven § 16 og matrikkelloven § 21 varsles det med dette om at
eiendommen gnr. 13 bnr. 1 vil bli tildelt følgende offisielle veiadresse:

Vingsandveien 215
Tildelingen gjøres i medhold av matrikkelloven § 21, matrikkelforskriften §§ 49-59 og
adresseforskrift for Osen.
Som eier eller fester av denne eiendommen har du rett til å uttale deg før adressetildelingen
gjøres endelig. Dersom du har innvendinger mot at eiendommen får ovennevnte adresse ber vi
derfor om at disse sendes kommunen innen tre uker fra mottak av dette brevet.
Dersom kommunen innen denne fristen ikke mottar innvendinger anses tildelingen å være
endelig.
Vedtak om selve veinavnet er endelig og kan ikke påklages. Derimot kan du klage på hvilken
vei eiendommen skal ha adresse til og feil tildelt nummer.
Dersom du har en bygning med flere leiligheter med adkomst fra flere ulike ytre innganger,
sjekk at hver enkelt inngang har fått tildelt eget husnummer. Gi tilbakemelding snarest hvis vi
ikke har tildelt riktig antall adresser.
Dersom du ikke har innvendinger til tildelt adresse kan du ta denne i bruk umiddelbart.
Du må selv informere andre beboere på eiendommen om den nye adressen, også eventuelle
leietakere.

Vennlig hilsen

Kirsti Jakobsen
sekretær

Osen kommune
Utvikling og Miljø

KARLSEN STEINAR ENDOR
7740 STEINSDALEN
Steinsdalen, 15. juni 2015

TILDELING AV OFFISIELL ADRESSE
I henhold til forvaltningsloven § 16 og matrikkelloven § 21 varsles det med dette om at
eiendommen gnr. 13 bnr. 7 vil bli tildelt følgende offisielle veiadresse:

Vingsandveien 217
Tildelingen gjøres i medhold av matrikkelloven § 21, matrikkelforskriften §§ 49-59 og
adresseforskrift for Osen.
Som eier eller fester av denne eiendommen har du rett til å uttale deg før adressetildelingen
gjøres endelig. Dersom du har innvendinger mot at eiendommen får ovennevnte adresse ber vi
derfor om at disse sendes kommunen innen tre uker fra mottak av dette brevet.
Dersom kommunen innen denne fristen ikke mottar innvendinger anses tildelingen å være
endelig.
Vedtak om selve veinavnet er endelig og kan ikke påklages. Derimot kan du klage på hvilken
vei eiendommen skal ha adresse til og feil tildelt nummer.
Dersom du har en bygning med flere leiligheter med adkomst fra flere ulike ytre innganger,
sjekk at hver enkelt inngang har fått tildelt eget husnummer. Gi tilbakemelding snarest hvis vi
ikke har tildelt riktig antall adresser.
Dersom du ikke har innvendinger til tildelt adresse kan du ta denne i bruk umiddelbart.
Du må selv informere andre beboere på eiendommen om den nye adressen, også eventuelle
leietakere.

Vennlig hilsen

Kirsti Jakobsen
sekretær

Osen kommune
Utvikling og Miljø

HOPEN BRITTA
7740 STEINSDALEN
Steinsdalen, 15. juni 2015

TILDELING AV OFFISIELL ADRESSE
I henhold til forvaltningsloven § 16 og matrikkelloven § 21 varsles det med dette om at
eiendommen gnr. 13 bnr. 18 vil bli tildelt følgende offisielle veiadresse:

Vingsandveien 235
Tildelingen gjøres i medhold av matrikkelloven § 21, matrikkelforskriften §§ 49-59 og
adresseforskrift for Osen.
Som eier eller fester av denne eiendommen har du rett til å uttale deg før adressetildelingen
gjøres endelig. Dersom du har innvendinger mot at eiendommen får ovennevnte adresse ber vi
derfor om at disse sendes kommunen innen tre uker fra mottak av dette brevet.
Dersom kommunen innen denne fristen ikke mottar innvendinger anses tildelingen å være
endelig.
Vedtak om selve veinavnet er endelig og kan ikke påklages. Derimot kan du klage på hvilken
vei eiendommen skal ha adresse til og feil tildelt nummer.
Dersom du har en bygning med flere leiligheter med adkomst fra flere ulike ytre innganger,
sjekk at hver enkelt inngang har fått tildelt eget husnummer. Gi tilbakemelding snarest hvis vi
ikke har tildelt riktig antall adresser.
Dersom du ikke har innvendinger til tildelt adresse kan du ta denne i bruk umiddelbart.
Du må selv informere andre beboere på eiendommen om den nye adressen, også eventuelle
leietakere.

Vennlig hilsen

Kirsti Jakobsen
sekretær

Osen kommune
Utvikling og Miljø

HEPSØ IVAR DAGFINN
7740 STEINSDALEN
Steinsdalen, 15. juni 2015

TILDELING AV OFFISIELL ADRESSE
I henhold til forvaltningsloven § 16 og matrikkelloven § 21 varsles det med dette om at
eiendommen gnr. 13 bnr. 12 vil bli tildelt følgende offisielle veiadresse:

Vingsandveien 256
Tildelingen gjøres i medhold av matrikkelloven § 21, matrikkelforskriften §§ 49-59 og
adresseforskrift for Osen.
Som eier eller fester av denne eiendommen har du rett til å uttale deg før adressetildelingen
gjøres endelig. Dersom du har innvendinger mot at eiendommen får ovennevnte adresse ber vi
derfor om at disse sendes kommunen innen tre uker fra mottak av dette brevet.
Dersom kommunen innen denne fristen ikke mottar innvendinger anses tildelingen å være
endelig.
Vedtak om selve veinavnet er endelig og kan ikke påklages. Derimot kan du klage på hvilken
vei eiendommen skal ha adresse til og feil tildelt nummer.
Dersom du har en bygning med flere leiligheter med adkomst fra flere ulike ytre innganger,
sjekk at hver enkelt inngang har fått tildelt eget husnummer. Gi tilbakemelding snarest hvis vi
ikke har tildelt riktig antall adresser.
Dersom du ikke har innvendinger til tildelt adresse kan du ta denne i bruk umiddelbart.
Du må selv informere andre beboere på eiendommen om den nye adressen, også eventuelle
leietakere.

Vennlig hilsen

Kirsti Jakobsen
sekretær

Osen kommune
Utvikling og Miljø

HØVIK MEIER
MELHUSVEGEN 473
7224 MELHUS
Steinsdalen, 15. juni 2015

TILDELING AV OFFISIELL ADRESSE
I henhold til forvaltningsloven § 16 og matrikkelloven § 21 varsles det med dette om at
eiendommen gnr. 13 bnr. 22 vil bli tildelt følgende offisielle veiadresse:

Vingsandveien 279
Tildelingen gjøres i medhold av matrikkelloven § 21, matrikkelforskriften §§ 49-59 og
adresseforskrift for Osen.
Som eier eller fester av denne eiendommen har du rett til å uttale deg før adressetildelingen
gjøres endelig. Dersom du har innvendinger mot at eiendommen får ovennevnte adresse ber vi
derfor om at disse sendes kommunen innen tre uker fra mottak av dette brevet.
Dersom kommunen innen denne fristen ikke mottar innvendinger anses tildelingen å være
endelig.
Vedtak om selve veinavnet er endelig og kan ikke påklages. Derimot kan du klage på hvilken
vei eiendommen skal ha adresse til og feil tildelt nummer.
Dersom du har en bygning med flere leiligheter med adkomst fra flere ulike ytre innganger,
sjekk at hver enkelt inngang har fått tildelt eget husnummer. Gi tilbakemelding snarest hvis vi
ikke har tildelt riktig antall adresser.
Dersom du ikke har innvendinger til tildelt adresse kan du ta denne i bruk umiddelbart.
Du må selv informere andre beboere på eiendommen om den nye adressen, også eventuelle
leietakere.

Vennlig hilsen

Kirsti Jakobsen
sekretær

Osen kommune
Utvikling og Miljø

HOPEN JON
VINGSAND
7740 STEINSDALEN
Steinsdalen, 15. juni 2015

TILDELING AV OFFISIELL ADRESSE
I henhold til forvaltningsloven § 16 og matrikkelloven § 21 varsles det med dette om at
eiendommen gnr. 13 bnr. 25 vil bli tildelt følgende offisielle veiadresse:

Vingsandveien 331
Tildelingen gjøres i medhold av matrikkelloven § 21, matrikkelforskriften §§ 49-59 og
adresseforskrift for Osen.
Som eier eller fester av denne eiendommen har du rett til å uttale deg før adressetildelingen
gjøres endelig. Dersom du har innvendinger mot at eiendommen får ovennevnte adresse ber vi
derfor om at disse sendes kommunen innen tre uker fra mottak av dette brevet.
Dersom kommunen innen denne fristen ikke mottar innvendinger anses tildelingen å være
endelig.
Vedtak om selve veinavnet er endelig og kan ikke påklages. Derimot kan du klage på hvilken
vei eiendommen skal ha adresse til og feil tildelt nummer.
Dersom du har en bygning med flere leiligheter med adkomst fra flere ulike ytre innganger,
sjekk at hver enkelt inngang har fått tildelt eget husnummer. Gi tilbakemelding snarest hvis vi
ikke har tildelt riktig antall adresser.
Dersom du ikke har innvendinger til tildelt adresse kan du ta denne i bruk umiddelbart.
Du må selv informere andre beboere på eiendommen om den nye adressen, også eventuelle
leietakere.

Vennlig hilsen

Kirsti Jakobsen
sekretær

Osen kommune
Utvikling og Miljø

KARLSEN STEINAR ENDOR
7740 STEINSDALEN
Steinsdalen, 15. juni 2015

TILDELING AV OFFISIELL ADRESSE
I henhold til forvaltningsloven § 16 og matrikkelloven § 21 varsles det med dette om at
eiendommen gnr. 13 bnr. 25 vil bli tildelt følgende offisielle veiadresse:

Vingsandveien 331
Tildelingen gjøres i medhold av matrikkelloven § 21, matrikkelforskriften §§ 49-59 og
adresseforskrift for Osen.
Som eier eller fester av denne eiendommen har du rett til å uttale deg før adressetildelingen
gjøres endelig. Dersom du har innvendinger mot at eiendommen får ovennevnte adresse ber vi
derfor om at disse sendes kommunen innen tre uker fra mottak av dette brevet.
Dersom kommunen innen denne fristen ikke mottar innvendinger anses tildelingen å være
endelig.
Vedtak om selve veinavnet er endelig og kan ikke påklages. Derimot kan du klage på hvilken
vei eiendommen skal ha adresse til og feil tildelt nummer.
Dersom du har en bygning med flere leiligheter med adkomst fra flere ulike ytre innganger,
sjekk at hver enkelt inngang har fått tildelt eget husnummer. Gi tilbakemelding snarest hvis vi
ikke har tildelt riktig antall adresser.
Dersom du ikke har innvendinger til tildelt adresse kan du ta denne i bruk umiddelbart.
Du må selv informere andre beboere på eiendommen om den nye adressen, også eventuelle
leietakere.

Vennlig hilsen

Kirsti Jakobsen
sekretær

Osen kommune
Utvikling og Miljø

KARLSEN HARALD GUNVALD
7740 STEINSDALEN
Steinsdalen, 15. juni 2015

TILDELING AV OFFISIELL ADRESSE
I henhold til forvaltningsloven § 16 og matrikkelloven § 21 varsles det med dette om at
eiendommen gnr. 13 bnr. 25 vil bli tildelt følgende offisielle veiadresse:

Vingsandveien 331
Tildelingen gjøres i medhold av matrikkelloven § 21, matrikkelforskriften §§ 49-59 og
adresseforskrift for Osen.
Som eier eller fester av denne eiendommen har du rett til å uttale deg før adressetildelingen
gjøres endelig. Dersom du har innvendinger mot at eiendommen får ovennevnte adresse ber vi
derfor om at disse sendes kommunen innen tre uker fra mottak av dette brevet.
Dersom kommunen innen denne fristen ikke mottar innvendinger anses tildelingen å være
endelig.
Vedtak om selve veinavnet er endelig og kan ikke påklages. Derimot kan du klage på hvilken
vei eiendommen skal ha adresse til og feil tildelt nummer.
Dersom du har en bygning med flere leiligheter med adkomst fra flere ulike ytre innganger,
sjekk at hver enkelt inngang har fått tildelt eget husnummer. Gi tilbakemelding snarest hvis vi
ikke har tildelt riktig antall adresser.
Dersom du ikke har innvendinger til tildelt adresse kan du ta denne i bruk umiddelbart.
Du må selv informere andre beboere på eiendommen om den nye adressen, også eventuelle
leietakere.

Vennlig hilsen

Kirsti Jakobsen
sekretær

Osen kommune
Utvikling og Miljø

DYBSLAND ELI
ÅSVEGEN 27
7715 STEINKJER
Steinsdalen, 15. juni 2015

TILDELING AV OFFISIELL ADRESSE
I henhold til forvaltningsloven § 16 og matrikkelloven § 21 varsles det med dette om at
eiendommen gnr. 12 bnr. 88 vil bli tildelt følgende offisielle veiadresse:

Vingsandveien 342
Tildelingen gjøres i medhold av matrikkelloven § 21, matrikkelforskriften §§ 49-59 og
adresseforskrift for Osen.
Som eier eller fester av denne eiendommen har du rett til å uttale deg før adressetildelingen
gjøres endelig. Dersom du har innvendinger mot at eiendommen får ovennevnte adresse ber vi
derfor om at disse sendes kommunen innen tre uker fra mottak av dette brevet.
Dersom kommunen innen denne fristen ikke mottar innvendinger anses tildelingen å være
endelig.
Vedtak om selve veinavnet er endelig og kan ikke påklages. Derimot kan du klage på hvilken
vei eiendommen skal ha adresse til og feil tildelt nummer.
Dersom du har en bygning med flere leiligheter med adkomst fra flere ulike ytre innganger,
sjekk at hver enkelt inngang har fått tildelt eget husnummer. Gi tilbakemelding snarest hvis vi
ikke har tildelt riktig antall adresser.
Dersom du ikke har innvendinger til tildelt adresse kan du ta denne i bruk umiddelbart.
Du må selv informere andre beboere på eiendommen om den nye adressen, også eventuelle
leietakere.

Vennlig hilsen

Kirsti Jakobsen
sekretær

Osen kommune
Utvikling og Miljø

HAUGDAL KARI
MOVEGEN 4 A
7716 STEINKJER
Steinsdalen, 15. juni 2015

TILDELING AV OFFISIELL ADRESSE
I henhold til forvaltningsloven § 16 og matrikkelloven § 21 varsles det med dette om at
eiendommen gnr. 12 bnr. 88 vil bli tildelt følgende offisielle veiadresse:

Vingsandveien 342
Tildelingen gjøres i medhold av matrikkelloven § 21, matrikkelforskriften §§ 49-59 og
adresseforskrift for Osen.
Som eier eller fester av denne eiendommen har du rett til å uttale deg før adressetildelingen
gjøres endelig. Dersom du har innvendinger mot at eiendommen får ovennevnte adresse ber vi
derfor om at disse sendes kommunen innen tre uker fra mottak av dette brevet.
Dersom kommunen innen denne fristen ikke mottar innvendinger anses tildelingen å være
endelig.
Vedtak om selve veinavnet er endelig og kan ikke påklages. Derimot kan du klage på hvilken
vei eiendommen skal ha adresse til og feil tildelt nummer.
Dersom du har en bygning med flere leiligheter med adkomst fra flere ulike ytre innganger,
sjekk at hver enkelt inngang har fått tildelt eget husnummer. Gi tilbakemelding snarest hvis vi
ikke har tildelt riktig antall adresser.
Dersom du ikke har innvendinger til tildelt adresse kan du ta denne i bruk umiddelbart.
Du må selv informere andre beboere på eiendommen om den nye adressen, også eventuelle
leietakere.

Vennlig hilsen

Kirsti Jakobsen
sekretær

Osen kommune
Utvikling og Miljø

OSEN KOMMUNE
Kommunehuset
7740 STEINSDALEN
Steinsdalen, 15. juni 2015

TILDELING AV OFFISIELL ADRESSE
I henhold til forvaltningsloven § 16 og matrikkelloven § 21 varsles det med dette om at
eiendommen gnr. 12 bnr. 88 vil bli tildelt følgende offisielle veiadresse:

Vingsandveien 342
Tildelingen gjøres i medhold av matrikkelloven § 21, matrikkelforskriften §§ 49-59 og
adresseforskrift for Osen.
Som eier eller fester av denne eiendommen har du rett til å uttale deg før adressetildelingen
gjøres endelig. Dersom du har innvendinger mot at eiendommen får ovennevnte adresse ber vi
derfor om at disse sendes kommunen innen tre uker fra mottak av dette brevet.
Dersom kommunen innen denne fristen ikke mottar innvendinger anses tildelingen å være
endelig.
Vedtak om selve veinavnet er endelig og kan ikke påklages. Derimot kan du klage på hvilken
vei eiendommen skal ha adresse til og feil tildelt nummer.
Dersom du har en bygning med flere leiligheter med adkomst fra flere ulike ytre innganger,
sjekk at hver enkelt inngang har fått tildelt eget husnummer. Gi tilbakemelding snarest hvis vi
ikke har tildelt riktig antall adresser.
Dersom du ikke har innvendinger til tildelt adresse kan du ta denne i bruk umiddelbart.
Du må selv informere andre beboere på eiendommen om den nye adressen, også eventuelle
leietakere.

Vennlig hilsen

Kirsti Jakobsen
sekretær

Osen kommune
Utvikling og Miljø

DYBSLAND INGRID
7256 HEMNSKJELA
Steinsdalen, 15. juni 2015

TILDELING AV OFFISIELL ADRESSE
I henhold til forvaltningsloven § 16 og matrikkelloven § 21 varsles det med dette om at
eiendommen gnr. 12 bnr. 88 vil bli tildelt følgende offisielle veiadresse:

Vingsandveien 342
Tildelingen gjøres i medhold av matrikkelloven § 21, matrikkelforskriften §§ 49-59 og
adresseforskrift for Osen.
Som eier eller fester av denne eiendommen har du rett til å uttale deg før adressetildelingen
gjøres endelig. Dersom du har innvendinger mot at eiendommen får ovennevnte adresse ber vi
derfor om at disse sendes kommunen innen tre uker fra mottak av dette brevet.
Dersom kommunen innen denne fristen ikke mottar innvendinger anses tildelingen å være
endelig.
Vedtak om selve veinavnet er endelig og kan ikke påklages. Derimot kan du klage på hvilken
vei eiendommen skal ha adresse til og feil tildelt nummer.
Dersom du har en bygning med flere leiligheter med adkomst fra flere ulike ytre innganger,
sjekk at hver enkelt inngang har fått tildelt eget husnummer. Gi tilbakemelding snarest hvis vi
ikke har tildelt riktig antall adresser.
Dersom du ikke har innvendinger til tildelt adresse kan du ta denne i bruk umiddelbart.
Du må selv informere andre beboere på eiendommen om den nye adressen, også eventuelle
leietakere.

Vennlig hilsen

Kirsti Jakobsen
sekretær

Osen kommune
Utvikling og Miljø

DYBSLAND SIGRID
MONSTADVEGEN 30
7170 ÅFJORD
Steinsdalen, 15. juni 2015

TILDELING AV OFFISIELL ADRESSE
I henhold til forvaltningsloven § 16 og matrikkelloven § 21 varsles det med dette om at
eiendommen gnr. 12 bnr. 88 vil bli tildelt følgende offisielle veiadresse:

Vingsandveien 342
Tildelingen gjøres i medhold av matrikkelloven § 21, matrikkelforskriften §§ 49-59 og
adresseforskrift for Osen.
Som eier eller fester av denne eiendommen har du rett til å uttale deg før adressetildelingen
gjøres endelig. Dersom du har innvendinger mot at eiendommen får ovennevnte adresse ber vi
derfor om at disse sendes kommunen innen tre uker fra mottak av dette brevet.
Dersom kommunen innen denne fristen ikke mottar innvendinger anses tildelingen å være
endelig.
Vedtak om selve veinavnet er endelig og kan ikke påklages. Derimot kan du klage på hvilken
vei eiendommen skal ha adresse til og feil tildelt nummer.
Dersom du har en bygning med flere leiligheter med adkomst fra flere ulike ytre innganger,
sjekk at hver enkelt inngang har fått tildelt eget husnummer. Gi tilbakemelding snarest hvis vi
ikke har tildelt riktig antall adresser.
Dersom du ikke har innvendinger til tildelt adresse kan du ta denne i bruk umiddelbart.
Du må selv informere andre beboere på eiendommen om den nye adressen, også eventuelle
leietakere.

Vennlig hilsen

Kirsti Jakobsen
sekretær

Osen kommune
Utvikling og Miljø

KARLSEN TERJE
7950 ABELVÆR
Steinsdalen, 15. juni 2015

TILDELING AV OFFISIELL ADRESSE
I henhold til forvaltningsloven § 16 og matrikkelloven § 21 varsles det med dette om at
eiendommen gnr. 12 bnr. 9 vil bli tildelt følgende offisielle veiadresse:

Vingsandveien 343
Tildelingen gjøres i medhold av matrikkelloven § 21, matrikkelforskriften §§ 49-59 og
adresseforskrift for Osen.
Som eier eller fester av denne eiendommen har du rett til å uttale deg før adressetildelingen
gjøres endelig. Dersom du har innvendinger mot at eiendommen får ovennevnte adresse ber vi
derfor om at disse sendes kommunen innen tre uker fra mottak av dette brevet.
Dersom kommunen innen denne fristen ikke mottar innvendinger anses tildelingen å være
endelig.
Vedtak om selve veinavnet er endelig og kan ikke påklages. Derimot kan du klage på hvilken
vei eiendommen skal ha adresse til og feil tildelt nummer.
Dersom du har en bygning med flere leiligheter med adkomst fra flere ulike ytre innganger,
sjekk at hver enkelt inngang har fått tildelt eget husnummer. Gi tilbakemelding snarest hvis vi
ikke har tildelt riktig antall adresser.
Dersom du ikke har innvendinger til tildelt adresse kan du ta denne i bruk umiddelbart.
Du må selv informere andre beboere på eiendommen om den nye adressen, også eventuelle
leietakere.

Vennlig hilsen

Kirsti Jakobsen
sekretær

Osen kommune
Utvikling og Miljø

ENGAN ODD BJØRNAR
7740 STEINSDALEN
Steinsdalen, 15. juni 2015

TILDELING AV OFFISIELL ADRESSE
I henhold til forvaltningsloven § 16 og matrikkelloven § 21 varsles det med dette om at
eiendommen gnr. 12 bnr. 14 vil bli tildelt følgende offisielle veiadresse:

Vingsandveien 406
Tildelingen gjøres i medhold av matrikkelloven § 21, matrikkelforskriften §§ 49-59 og
adresseforskrift for Osen.
Som eier eller fester av denne eiendommen har du rett til å uttale deg før adressetildelingen
gjøres endelig. Dersom du har innvendinger mot at eiendommen får ovennevnte adresse ber vi
derfor om at disse sendes kommunen innen tre uker fra mottak av dette brevet.
Dersom kommunen innen denne fristen ikke mottar innvendinger anses tildelingen å være
endelig.
Vedtak om selve veinavnet er endelig og kan ikke påklages. Derimot kan du klage på hvilken
vei eiendommen skal ha adresse til og feil tildelt nummer.
Dersom du har en bygning med flere leiligheter med adkomst fra flere ulike ytre innganger,
sjekk at hver enkelt inngang har fått tildelt eget husnummer. Gi tilbakemelding snarest hvis vi
ikke har tildelt riktig antall adresser.
Dersom du ikke har innvendinger til tildelt adresse kan du ta denne i bruk umiddelbart.
Du må selv informere andre beboere på eiendommen om den nye adressen, også eventuelle
leietakere.

Vennlig hilsen

Kirsti Jakobsen
sekretær

Osen kommune
Utvikling og Miljø

OSEN KOMMUNE
Kommunehuset
7740 STEINSDALEN
Steinsdalen, 15. juni 2015

TILDELING AV OFFISIELL ADRESSE
I henhold til forvaltningsloven § 16 og matrikkelloven § 21 varsles det med dette om at
eiendommen gnr. 12 bnr. 2 vil bli tildelt følgende offisielle veiadresse:

Vingsandveien 435
Tildelingen gjøres i medhold av matrikkelloven § 21, matrikkelforskriften §§ 49-59 og
adresseforskrift for Osen.
Som eier eller fester av denne eiendommen har du rett til å uttale deg før adressetildelingen
gjøres endelig. Dersom du har innvendinger mot at eiendommen får ovennevnte adresse ber vi
derfor om at disse sendes kommunen innen tre uker fra mottak av dette brevet.
Dersom kommunen innen denne fristen ikke mottar innvendinger anses tildelingen å være
endelig.
Vedtak om selve veinavnet er endelig og kan ikke påklages. Derimot kan du klage på hvilken
vei eiendommen skal ha adresse til og feil tildelt nummer.
Dersom du har en bygning med flere leiligheter med adkomst fra flere ulike ytre innganger,
sjekk at hver enkelt inngang har fått tildelt eget husnummer. Gi tilbakemelding snarest hvis vi
ikke har tildelt riktig antall adresser.
Dersom du ikke har innvendinger til tildelt adresse kan du ta denne i bruk umiddelbart.
Du må selv informere andre beboere på eiendommen om den nye adressen, også eventuelle
leietakere.

Vennlig hilsen

Kirsti Jakobsen
sekretær

Osen kommune
Utvikling og Miljø

OSEN KOMMUNE
Kommunehuset
7740 STEINSDALEN
Steinsdalen, 15. juni 2015

TILDELING AV OFFISIELL ADRESSE
I henhold til forvaltningsloven § 16 og matrikkelloven § 21 varsles det med dette om at
eiendommen gnr. 12 bnr. 2 vil bli tildelt følgende offisielle veiadresse:

Vingsandveien 435
Tildelingen gjøres i medhold av matrikkelloven § 21, matrikkelforskriften §§ 49-59 og
adresseforskrift for Osen.
Som eier eller fester av denne eiendommen har du rett til å uttale deg før adressetildelingen
gjøres endelig. Dersom du har innvendinger mot at eiendommen får ovennevnte adresse ber vi
derfor om at disse sendes kommunen innen tre uker fra mottak av dette brevet.
Dersom kommunen innen denne fristen ikke mottar innvendinger anses tildelingen å være
endelig.
Vedtak om selve veinavnet er endelig og kan ikke påklages. Derimot kan du klage på hvilken
vei eiendommen skal ha adresse til og feil tildelt nummer.
Dersom du har en bygning med flere leiligheter med adkomst fra flere ulike ytre innganger,
sjekk at hver enkelt inngang har fått tildelt eget husnummer. Gi tilbakemelding snarest hvis vi
ikke har tildelt riktig antall adresser.
Dersom du ikke har innvendinger til tildelt adresse kan du ta denne i bruk umiddelbart.
Du må selv informere andre beboere på eiendommen om den nye adressen, også eventuelle
leietakere.

Vennlig hilsen

Kirsti Jakobsen
sekretær

Osen kommune
Utvikling og Miljø

OSEN KOMMUNE
Kommunehuset
7740 STEINSDALEN
Steinsdalen, 15. juni 2015

TILDELING AV OFFISIELL ADRESSE
I henhold til forvaltningsloven § 16 og matrikkelloven § 21 varsles det med dette om at
eiendommen gnr. 12 bnr. 2 vil bli tildelt følgende offisielle veiadresse:

Vingsandveien 435
Tildelingen gjøres i medhold av matrikkelloven § 21, matrikkelforskriften §§ 49-59 og
adresseforskrift for Osen.
Som eier eller fester av denne eiendommen har du rett til å uttale deg før adressetildelingen
gjøres endelig. Dersom du har innvendinger mot at eiendommen får ovennevnte adresse ber vi
derfor om at disse sendes kommunen innen tre uker fra mottak av dette brevet.
Dersom kommunen innen denne fristen ikke mottar innvendinger anses tildelingen å være
endelig.
Vedtak om selve veinavnet er endelig og kan ikke påklages. Derimot kan du klage på hvilken
vei eiendommen skal ha adresse til og feil tildelt nummer.
Dersom du har en bygning med flere leiligheter med adkomst fra flere ulike ytre innganger,
sjekk at hver enkelt inngang har fått tildelt eget husnummer. Gi tilbakemelding snarest hvis vi
ikke har tildelt riktig antall adresser.
Dersom du ikke har innvendinger til tildelt adresse kan du ta denne i bruk umiddelbart.
Du må selv informere andre beboere på eiendommen om den nye adressen, også eventuelle
leietakere.

Vennlig hilsen

Kirsti Jakobsen
sekretær

Osen kommune
Utvikling og Miljø

JENSEN ROLF KÅRE
FINNVOLLDALSVEIEN 1251
7896 BREKKVASSELV
Steinsdalen, 15. juni 2015

TILDELING AV OFFISIELL ADRESSE
I henhold til forvaltningsloven § 16 og matrikkelloven § 21 varsles det med dette om at
eiendommen gnr. 12 bnr. 19 vil bli tildelt følgende offisielle veiadresse:

Vingsandveien 440
Tildelingen gjøres i medhold av matrikkelloven § 21, matrikkelforskriften §§ 49-59 og
adresseforskrift for Osen.
Som eier eller fester av denne eiendommen har du rett til å uttale deg før adressetildelingen
gjøres endelig. Dersom du har innvendinger mot at eiendommen får ovennevnte adresse ber vi
derfor om at disse sendes kommunen innen tre uker fra mottak av dette brevet.
Dersom kommunen innen denne fristen ikke mottar innvendinger anses tildelingen å være
endelig.
Vedtak om selve veinavnet er endelig og kan ikke påklages. Derimot kan du klage på hvilken
vei eiendommen skal ha adresse til og feil tildelt nummer.
Dersom du har en bygning med flere leiligheter med adkomst fra flere ulike ytre innganger,
sjekk at hver enkelt inngang har fått tildelt eget husnummer. Gi tilbakemelding snarest hvis vi
ikke har tildelt riktig antall adresser.
Dersom du ikke har innvendinger til tildelt adresse kan du ta denne i bruk umiddelbart.
Du må selv informere andre beboere på eiendommen om den nye adressen, også eventuelle
leietakere.

Vennlig hilsen

Kirsti Jakobsen
sekretær

Osen kommune
Utvikling og Miljø

DYBSLAND INGRID
7256 HEMNSKJELA
Steinsdalen, 15. juni 2015

TILDELING AV OFFISIELL ADRESSE
I henhold til forvaltningsloven § 16 og matrikkelloven § 21 varsles det med dette om at
eiendommen gnr. 12 bnr. 1 vil bli tildelt følgende offisielle veiadresse:

Vingsandveien 456
Tildelingen gjøres i medhold av matrikkelloven § 21, matrikkelforskriften §§ 49-59 og
adresseforskrift for Osen.
Som eier eller fester av denne eiendommen har du rett til å uttale deg før adressetildelingen
gjøres endelig. Dersom du har innvendinger mot at eiendommen får ovennevnte adresse ber vi
derfor om at disse sendes kommunen innen tre uker fra mottak av dette brevet.
Dersom kommunen innen denne fristen ikke mottar innvendinger anses tildelingen å være
endelig.
Vedtak om selve veinavnet er endelig og kan ikke påklages. Derimot kan du klage på hvilken
vei eiendommen skal ha adresse til og feil tildelt nummer.
Dersom du har en bygning med flere leiligheter med adkomst fra flere ulike ytre innganger,
sjekk at hver enkelt inngang har fått tildelt eget husnummer. Gi tilbakemelding snarest hvis vi
ikke har tildelt riktig antall adresser.
Dersom du ikke har innvendinger til tildelt adresse kan du ta denne i bruk umiddelbart.
Du må selv informere andre beboere på eiendommen om den nye adressen, også eventuelle
leietakere.

Vennlig hilsen

Kirsti Jakobsen
sekretær

Osen kommune
Utvikling og Miljø

DYBSLAND INGRID
7256 HEMNSKJELA
Steinsdalen, 15. juni 2015

TILDELING AV OFFISIELL ADRESSE
I henhold til forvaltningsloven § 16 og matrikkelloven § 21 varsles det med dette om at
eiendommen gnr. 12 bnr. 1 vil bli tildelt følgende offisielle veiadresse:

Vingsandveien 456
Tildelingen gjøres i medhold av matrikkelloven § 21, matrikkelforskriften §§ 49-59 og
adresseforskrift for Osen.
Som eier eller fester av denne eiendommen har du rett til å uttale deg før adressetildelingen
gjøres endelig. Dersom du har innvendinger mot at eiendommen får ovennevnte adresse ber vi
derfor om at disse sendes kommunen innen tre uker fra mottak av dette brevet.
Dersom kommunen innen denne fristen ikke mottar innvendinger anses tildelingen å være
endelig.
Vedtak om selve veinavnet er endelig og kan ikke påklages. Derimot kan du klage på hvilken
vei eiendommen skal ha adresse til og feil tildelt nummer.
Dersom du har en bygning med flere leiligheter med adkomst fra flere ulike ytre innganger,
sjekk at hver enkelt inngang har fått tildelt eget husnummer. Gi tilbakemelding snarest hvis vi
ikke har tildelt riktig antall adresser.
Dersom du ikke har innvendinger til tildelt adresse kan du ta denne i bruk umiddelbart.
Du må selv informere andre beboere på eiendommen om den nye adressen, også eventuelle
leietakere.

Vennlig hilsen

Kirsti Jakobsen
sekretær

Osen kommune
Utvikling og Miljø

DYBSLAND SIGRID
MONSTADVEGEN 30
7170 ÅFJORD
Steinsdalen, 15. juni 2015

TILDELING AV OFFISIELL ADRESSE
I henhold til forvaltningsloven § 16 og matrikkelloven § 21 varsles det med dette om at
eiendommen gnr. 12 bnr. 1 vil bli tildelt følgende offisielle veiadresse:

Vingsandveien 456
Tildelingen gjøres i medhold av matrikkelloven § 21, matrikkelforskriften §§ 49-59 og
adresseforskrift for Osen.
Som eier eller fester av denne eiendommen har du rett til å uttale deg før adressetildelingen
gjøres endelig. Dersom du har innvendinger mot at eiendommen får ovennevnte adresse ber vi
derfor om at disse sendes kommunen innen tre uker fra mottak av dette brevet.
Dersom kommunen innen denne fristen ikke mottar innvendinger anses tildelingen å være
endelig.
Vedtak om selve veinavnet er endelig og kan ikke påklages. Derimot kan du klage på hvilken
vei eiendommen skal ha adresse til og feil tildelt nummer.
Dersom du har en bygning med flere leiligheter med adkomst fra flere ulike ytre innganger,
sjekk at hver enkelt inngang har fått tildelt eget husnummer. Gi tilbakemelding snarest hvis vi
ikke har tildelt riktig antall adresser.
Dersom du ikke har innvendinger til tildelt adresse kan du ta denne i bruk umiddelbart.
Du må selv informere andre beboere på eiendommen om den nye adressen, også eventuelle
leietakere.

Vennlig hilsen

Kirsti Jakobsen
sekretær

Osen kommune
Utvikling og Miljø

HAUGDAL KARI
MOVEGEN 4 A
7716 STEINKJER
Steinsdalen, 15. juni 2015

TILDELING AV OFFISIELL ADRESSE
I henhold til forvaltningsloven § 16 og matrikkelloven § 21 varsles det med dette om at
eiendommen gnr. 12 bnr. 1 vil bli tildelt følgende offisielle veiadresse:

Vingsandveien 456
Tildelingen gjøres i medhold av matrikkelloven § 21, matrikkelforskriften §§ 49-59 og
adresseforskrift for Osen.
Som eier eller fester av denne eiendommen har du rett til å uttale deg før adressetildelingen
gjøres endelig. Dersom du har innvendinger mot at eiendommen får ovennevnte adresse ber vi
derfor om at disse sendes kommunen innen tre uker fra mottak av dette brevet.
Dersom kommunen innen denne fristen ikke mottar innvendinger anses tildelingen å være
endelig.
Vedtak om selve veinavnet er endelig og kan ikke påklages. Derimot kan du klage på hvilken
vei eiendommen skal ha adresse til og feil tildelt nummer.
Dersom du har en bygning med flere leiligheter med adkomst fra flere ulike ytre innganger,
sjekk at hver enkelt inngang har fått tildelt eget husnummer. Gi tilbakemelding snarest hvis vi
ikke har tildelt riktig antall adresser.
Dersom du ikke har innvendinger til tildelt adresse kan du ta denne i bruk umiddelbart.
Du må selv informere andre beboere på eiendommen om den nye adressen, også eventuelle
leietakere.

Vennlig hilsen

Kirsti Jakobsen
sekretær

Osen kommune
Utvikling og Miljø

DYBSLAND ELI
ÅSVEGEN 27
7715 STEINKJER
Steinsdalen, 15. juni 2015

TILDELING AV OFFISIELL ADRESSE
I henhold til forvaltningsloven § 16 og matrikkelloven § 21 varsles det med dette om at
eiendommen gnr. 12 bnr. 1 vil bli tildelt følgende offisielle veiadresse:

Vingsandveien 456
Tildelingen gjøres i medhold av matrikkelloven § 21, matrikkelforskriften §§ 49-59 og
adresseforskrift for Osen.
Som eier eller fester av denne eiendommen har du rett til å uttale deg før adressetildelingen
gjøres endelig. Dersom du har innvendinger mot at eiendommen får ovennevnte adresse ber vi
derfor om at disse sendes kommunen innen tre uker fra mottak av dette brevet.
Dersom kommunen innen denne fristen ikke mottar innvendinger anses tildelingen å være
endelig.
Vedtak om selve veinavnet er endelig og kan ikke påklages. Derimot kan du klage på hvilken
vei eiendommen skal ha adresse til og feil tildelt nummer.
Dersom du har en bygning med flere leiligheter med adkomst fra flere ulike ytre innganger,
sjekk at hver enkelt inngang har fått tildelt eget husnummer. Gi tilbakemelding snarest hvis vi
ikke har tildelt riktig antall adresser.
Dersom du ikke har innvendinger til tildelt adresse kan du ta denne i bruk umiddelbart.
Du må selv informere andre beboere på eiendommen om den nye adressen, også eventuelle
leietakere.

Vennlig hilsen

Kirsti Jakobsen
sekretær

Osen kommune
Utvikling og Miljø

DYBSLAND ELI
ÅSVEGEN 27
7715 STEINKJER
Steinsdalen, 15. juni 2015

TILDELING AV OFFISIELL ADRESSE
I henhold til forvaltningsloven § 16 og matrikkelloven § 21 varsles det med dette om at
eiendommen gnr. 12 bnr. 1 vil bli tildelt følgende offisielle veiadresse:

Vingsandveien 456
Tildelingen gjøres i medhold av matrikkelloven § 21, matrikkelforskriften §§ 49-59 og
adresseforskrift for Osen.
Som eier eller fester av denne eiendommen har du rett til å uttale deg før adressetildelingen
gjøres endelig. Dersom du har innvendinger mot at eiendommen får ovennevnte adresse ber vi
derfor om at disse sendes kommunen innen tre uker fra mottak av dette brevet.
Dersom kommunen innen denne fristen ikke mottar innvendinger anses tildelingen å være
endelig.
Vedtak om selve veinavnet er endelig og kan ikke påklages. Derimot kan du klage på hvilken
vei eiendommen skal ha adresse til og feil tildelt nummer.
Dersom du har en bygning med flere leiligheter med adkomst fra flere ulike ytre innganger,
sjekk at hver enkelt inngang har fått tildelt eget husnummer. Gi tilbakemelding snarest hvis vi
ikke har tildelt riktig antall adresser.
Dersom du ikke har innvendinger til tildelt adresse kan du ta denne i bruk umiddelbart.
Du må selv informere andre beboere på eiendommen om den nye adressen, også eventuelle
leietakere.

Vennlig hilsen

Kirsti Jakobsen
sekretær

Osen kommune
Utvikling og Miljø

DYBSLAND ELI
ÅSVEGEN 27
7715 STEINKJER
Steinsdalen, 15. juni 2015

TILDELING AV OFFISIELL ADRESSE
I henhold til forvaltningsloven § 16 og matrikkelloven § 21 varsles det med dette om at
eiendommen gnr. 12 bnr. 1 vil bli tildelt følgende offisielle veiadresse:

Vingsandveien 456
Tildelingen gjøres i medhold av matrikkelloven § 21, matrikkelforskriften §§ 49-59 og
adresseforskrift for Osen.
Som eier eller fester av denne eiendommen har du rett til å uttale deg før adressetildelingen
gjøres endelig. Dersom du har innvendinger mot at eiendommen får ovennevnte adresse ber vi
derfor om at disse sendes kommunen innen tre uker fra mottak av dette brevet.
Dersom kommunen innen denne fristen ikke mottar innvendinger anses tildelingen å være
endelig.
Vedtak om selve veinavnet er endelig og kan ikke påklages. Derimot kan du klage på hvilken
vei eiendommen skal ha adresse til og feil tildelt nummer.
Dersom du har en bygning med flere leiligheter med adkomst fra flere ulike ytre innganger,
sjekk at hver enkelt inngang har fått tildelt eget husnummer. Gi tilbakemelding snarest hvis vi
ikke har tildelt riktig antall adresser.
Dersom du ikke har innvendinger til tildelt adresse kan du ta denne i bruk umiddelbart.
Du må selv informere andre beboere på eiendommen om den nye adressen, også eventuelle
leietakere.

Vennlig hilsen

Kirsti Jakobsen
sekretær

Osen kommune
Utvikling og Miljø

DYBSLAND INGRID
7256 HEMNSKJELA
Steinsdalen, 15. juni 2015

TILDELING AV OFFISIELL ADRESSE
I henhold til forvaltningsloven § 16 og matrikkelloven § 21 varsles det med dette om at
eiendommen gnr. 12 bnr. 1 vil bli tildelt følgende offisielle veiadresse:

Vingsandveien 456
Tildelingen gjøres i medhold av matrikkelloven § 21, matrikkelforskriften §§ 49-59 og
adresseforskrift for Osen.
Som eier eller fester av denne eiendommen har du rett til å uttale deg før adressetildelingen
gjøres endelig. Dersom du har innvendinger mot at eiendommen får ovennevnte adresse ber vi
derfor om at disse sendes kommunen innen tre uker fra mottak av dette brevet.
Dersom kommunen innen denne fristen ikke mottar innvendinger anses tildelingen å være
endelig.
Vedtak om selve veinavnet er endelig og kan ikke påklages. Derimot kan du klage på hvilken
vei eiendommen skal ha adresse til og feil tildelt nummer.
Dersom du har en bygning med flere leiligheter med adkomst fra flere ulike ytre innganger,
sjekk at hver enkelt inngang har fått tildelt eget husnummer. Gi tilbakemelding snarest hvis vi
ikke har tildelt riktig antall adresser.
Dersom du ikke har innvendinger til tildelt adresse kan du ta denne i bruk umiddelbart.
Du må selv informere andre beboere på eiendommen om den nye adressen, også eventuelle
leietakere.

Vennlig hilsen

Kirsti Jakobsen
sekretær

Osen kommune
Utvikling og Miljø

HAUGDAL KARI
MOVEGEN 4 A
7716 STEINKJER
Steinsdalen, 15. juni 2015

TILDELING AV OFFISIELL ADRESSE
I henhold til forvaltningsloven § 16 og matrikkelloven § 21 varsles det med dette om at
eiendommen gnr. 12 bnr. 1 vil bli tildelt følgende offisielle veiadresse:

Vingsandveien 456
Tildelingen gjøres i medhold av matrikkelloven § 21, matrikkelforskriften §§ 49-59 og
adresseforskrift for Osen.
Som eier eller fester av denne eiendommen har du rett til å uttale deg før adressetildelingen
gjøres endelig. Dersom du har innvendinger mot at eiendommen får ovennevnte adresse ber vi
derfor om at disse sendes kommunen innen tre uker fra mottak av dette brevet.
Dersom kommunen innen denne fristen ikke mottar innvendinger anses tildelingen å være
endelig.
Vedtak om selve veinavnet er endelig og kan ikke påklages. Derimot kan du klage på hvilken
vei eiendommen skal ha adresse til og feil tildelt nummer.
Dersom du har en bygning med flere leiligheter med adkomst fra flere ulike ytre innganger,
sjekk at hver enkelt inngang har fått tildelt eget husnummer. Gi tilbakemelding snarest hvis vi
ikke har tildelt riktig antall adresser.
Dersom du ikke har innvendinger til tildelt adresse kan du ta denne i bruk umiddelbart.
Du må selv informere andre beboere på eiendommen om den nye adressen, også eventuelle
leietakere.

Vennlig hilsen

Kirsti Jakobsen
sekretær

Osen kommune
Utvikling og Miljø

DYBSLAND SIGRID
MONSTADVEGEN 30
7170 ÅFJORD
Steinsdalen, 15. juni 2015

TILDELING AV OFFISIELL ADRESSE
I henhold til forvaltningsloven § 16 og matrikkelloven § 21 varsles det med dette om at
eiendommen gnr. 12 bnr. 1 vil bli tildelt følgende offisielle veiadresse:

Vingsandveien 456
Tildelingen gjøres i medhold av matrikkelloven § 21, matrikkelforskriften §§ 49-59 og
adresseforskrift for Osen.
Som eier eller fester av denne eiendommen har du rett til å uttale deg før adressetildelingen
gjøres endelig. Dersom du har innvendinger mot at eiendommen får ovennevnte adresse ber vi
derfor om at disse sendes kommunen innen tre uker fra mottak av dette brevet.
Dersom kommunen innen denne fristen ikke mottar innvendinger anses tildelingen å være
endelig.
Vedtak om selve veinavnet er endelig og kan ikke påklages. Derimot kan du klage på hvilken
vei eiendommen skal ha adresse til og feil tildelt nummer.
Dersom du har en bygning med flere leiligheter med adkomst fra flere ulike ytre innganger,
sjekk at hver enkelt inngang har fått tildelt eget husnummer. Gi tilbakemelding snarest hvis vi
ikke har tildelt riktig antall adresser.
Dersom du ikke har innvendinger til tildelt adresse kan du ta denne i bruk umiddelbart.
Du må selv informere andre beboere på eiendommen om den nye adressen, også eventuelle
leietakere.

Vennlig hilsen

Kirsti Jakobsen
sekretær

Osen kommune
Utvikling og Miljø

HAUGDAL KARI
MOVEGEN 4 A
7716 STEINKJER
Steinsdalen, 15. juni 2015

TILDELING AV OFFISIELL ADRESSE
I henhold til forvaltningsloven § 16 og matrikkelloven § 21 varsles det med dette om at
eiendommen gnr. 12 bnr. 1 vil bli tildelt følgende offisielle veiadresse:

Vingsandveien 456
Tildelingen gjøres i medhold av matrikkelloven § 21, matrikkelforskriften §§ 49-59 og
adresseforskrift for Osen.
Som eier eller fester av denne eiendommen har du rett til å uttale deg før adressetildelingen
gjøres endelig. Dersom du har innvendinger mot at eiendommen får ovennevnte adresse ber vi
derfor om at disse sendes kommunen innen tre uker fra mottak av dette brevet.
Dersom kommunen innen denne fristen ikke mottar innvendinger anses tildelingen å være
endelig.
Vedtak om selve veinavnet er endelig og kan ikke påklages. Derimot kan du klage på hvilken
vei eiendommen skal ha adresse til og feil tildelt nummer.
Dersom du har en bygning med flere leiligheter med adkomst fra flere ulike ytre innganger,
sjekk at hver enkelt inngang har fått tildelt eget husnummer. Gi tilbakemelding snarest hvis vi
ikke har tildelt riktig antall adresser.
Dersom du ikke har innvendinger til tildelt adresse kan du ta denne i bruk umiddelbart.
Du må selv informere andre beboere på eiendommen om den nye adressen, også eventuelle
leietakere.

Vennlig hilsen

Kirsti Jakobsen
sekretær

Osen kommune
Utvikling og Miljø

DYBSLAND SIGRID
MONSTADVEGEN 30
7170 ÅFJORD
Steinsdalen, 15. juni 2015

TILDELING AV OFFISIELL ADRESSE
I henhold til forvaltningsloven § 16 og matrikkelloven § 21 varsles det med dette om at
eiendommen gnr. 12 bnr. 1 vil bli tildelt følgende offisielle veiadresse:

Vingsandveien 456
Tildelingen gjøres i medhold av matrikkelloven § 21, matrikkelforskriften §§ 49-59 og
adresseforskrift for Osen.
Som eier eller fester av denne eiendommen har du rett til å uttale deg før adressetildelingen
gjøres endelig. Dersom du har innvendinger mot at eiendommen får ovennevnte adresse ber vi
derfor om at disse sendes kommunen innen tre uker fra mottak av dette brevet.
Dersom kommunen innen denne fristen ikke mottar innvendinger anses tildelingen å være
endelig.
Vedtak om selve veinavnet er endelig og kan ikke påklages. Derimot kan du klage på hvilken
vei eiendommen skal ha adresse til og feil tildelt nummer.
Dersom du har en bygning med flere leiligheter med adkomst fra flere ulike ytre innganger,
sjekk at hver enkelt inngang har fått tildelt eget husnummer. Gi tilbakemelding snarest hvis vi
ikke har tildelt riktig antall adresser.
Dersom du ikke har innvendinger til tildelt adresse kan du ta denne i bruk umiddelbart.
Du må selv informere andre beboere på eiendommen om den nye adressen, også eventuelle
leietakere.

Vennlig hilsen

Kirsti Jakobsen
sekretær

Osen kommune
Utvikling og Miljø

NÆSS KARL JOAR
7740 STEINSDALEN
Steinsdalen, 15. juni 2015

TILDELING AV OFFISIELL ADRESSE
I henhold til forvaltningsloven § 16 og matrikkelloven § 21 varsles det med dette om at
eiendommen gnr. 12 bnr. 7 vil bli tildelt følgende offisielle veiadresse:

Vingsandveien 459
Tildelingen gjøres i medhold av matrikkelloven § 21, matrikkelforskriften §§ 49-59 og
adresseforskrift for Osen.
Som eier eller fester av denne eiendommen har du rett til å uttale deg før adressetildelingen
gjøres endelig. Dersom du har innvendinger mot at eiendommen får ovennevnte adresse ber vi
derfor om at disse sendes kommunen innen tre uker fra mottak av dette brevet.
Dersom kommunen innen denne fristen ikke mottar innvendinger anses tildelingen å være
endelig.
Vedtak om selve veinavnet er endelig og kan ikke påklages. Derimot kan du klage på hvilken
vei eiendommen skal ha adresse til og feil tildelt nummer.
Dersom du har en bygning med flere leiligheter med adkomst fra flere ulike ytre innganger,
sjekk at hver enkelt inngang har fått tildelt eget husnummer. Gi tilbakemelding snarest hvis vi
ikke har tildelt riktig antall adresser.
Dersom du ikke har innvendinger til tildelt adresse kan du ta denne i bruk umiddelbart.
Du må selv informere andre beboere på eiendommen om den nye adressen, også eventuelle
leietakere.

Vennlig hilsen

Kirsti Jakobsen
sekretær

Osen kommune
Utvikling og Miljø

NÆSS MARIT AUNE
7740 STEINSDALEN
Steinsdalen, 15. juni 2015

TILDELING AV OFFISIELL ADRESSE
I henhold til forvaltningsloven § 16 og matrikkelloven § 21 varsles det med dette om at
eiendommen gnr. 12 bnr. 7 vil bli tildelt følgende offisielle veiadresse:

Vingsandveien 459
Tildelingen gjøres i medhold av matrikkelloven § 21, matrikkelforskriften §§ 49-59 og
adresseforskrift for Osen.
Som eier eller fester av denne eiendommen har du rett til å uttale deg før adressetildelingen
gjøres endelig. Dersom du har innvendinger mot at eiendommen får ovennevnte adresse ber vi
derfor om at disse sendes kommunen innen tre uker fra mottak av dette brevet.
Dersom kommunen innen denne fristen ikke mottar innvendinger anses tildelingen å være
endelig.
Vedtak om selve veinavnet er endelig og kan ikke påklages. Derimot kan du klage på hvilken
vei eiendommen skal ha adresse til og feil tildelt nummer.
Dersom du har en bygning med flere leiligheter med adkomst fra flere ulike ytre innganger,
sjekk at hver enkelt inngang har fått tildelt eget husnummer. Gi tilbakemelding snarest hvis vi
ikke har tildelt riktig antall adresser.
Dersom du ikke har innvendinger til tildelt adresse kan du ta denne i bruk umiddelbart.
Du må selv informere andre beboere på eiendommen om den nye adressen, også eventuelle
leietakere.

Vennlig hilsen

Kirsti Jakobsen
sekretær

Osen kommune
Utvikling og Miljø

AUNE FRIDTJOF ARTHUR
7740 STEINSDALEN
Steinsdalen, 15. juni 2015

TILDELING AV OFFISIELL ADRESSE
I henhold til forvaltningsloven § 16 og matrikkelloven § 21 varsles det med dette om at
eiendommen gnr. 12 bnr. 30 vil bli tildelt følgende offisielle veiadresse:

Vingsandveien 461
Tildelingen gjøres i medhold av matrikkelloven § 21, matrikkelforskriften §§ 49-59 og
adresseforskrift for Osen.
Som eier eller fester av denne eiendommen har du rett til å uttale deg før adressetildelingen
gjøres endelig. Dersom du har innvendinger mot at eiendommen får ovennevnte adresse ber vi
derfor om at disse sendes kommunen innen tre uker fra mottak av dette brevet.
Dersom kommunen innen denne fristen ikke mottar innvendinger anses tildelingen å være
endelig.
Vedtak om selve veinavnet er endelig og kan ikke påklages. Derimot kan du klage på hvilken
vei eiendommen skal ha adresse til og feil tildelt nummer.
Dersom du har en bygning med flere leiligheter med adkomst fra flere ulike ytre innganger,
sjekk at hver enkelt inngang har fått tildelt eget husnummer. Gi tilbakemelding snarest hvis vi
ikke har tildelt riktig antall adresser.
Dersom du ikke har innvendinger til tildelt adresse kan du ta denne i bruk umiddelbart.
Du må selv informere andre beboere på eiendommen om den nye adressen, også eventuelle
leietakere.

Vennlig hilsen

Kirsti Jakobsen
sekretær

Osen kommune
Utvikling og Miljø

HOPEN ARNOLD MAGNUS
7740 STEINSDALEN
Steinsdalen, 15. juni 2015

TILDELING AV OFFISIELL ADRESSE
I henhold til forvaltningsloven § 16 og matrikkelloven § 21 varsles det med dette om at
eiendommen gnr. 12 bnr. 15 vil bli tildelt følgende offisielle veiadresse:

Vingsandveien 463
Tildelingen gjøres i medhold av matrikkelloven § 21, matrikkelforskriften §§ 49-59 og
adresseforskrift for Osen.
Som eier eller fester av denne eiendommen har du rett til å uttale deg før adressetildelingen
gjøres endelig. Dersom du har innvendinger mot at eiendommen får ovennevnte adresse ber vi
derfor om at disse sendes kommunen innen tre uker fra mottak av dette brevet.
Dersom kommunen innen denne fristen ikke mottar innvendinger anses tildelingen å være
endelig.
Vedtak om selve veinavnet er endelig og kan ikke påklages. Derimot kan du klage på hvilken
vei eiendommen skal ha adresse til og feil tildelt nummer.
Dersom du har en bygning med flere leiligheter med adkomst fra flere ulike ytre innganger,
sjekk at hver enkelt inngang har fått tildelt eget husnummer. Gi tilbakemelding snarest hvis vi
ikke har tildelt riktig antall adresser.
Dersom du ikke har innvendinger til tildelt adresse kan du ta denne i bruk umiddelbart.
Du må selv informere andre beboere på eiendommen om den nye adressen, også eventuelle
leietakere.

Vennlig hilsen

Kirsti Jakobsen
sekretær

Osen kommune
Utvikling og Miljø

RØDØY TERJE
JENS JENSENS VEI 11
7740 STEINSDALEN
Steinsdalen, 15. juni 2015

TILDELING AV OFFISIELL ADRESSE
I henhold til forvaltningsloven § 16 og matrikkelloven § 21 varsles det med dette om at
eiendommen gnr. 12 bnr. 36 vil bli tildelt følgende offisielle veiadresse:

Vingsandveien 464
Tildelingen gjøres i medhold av matrikkelloven § 21, matrikkelforskriften §§ 49-59 og
adresseforskrift for Osen.
Som eier eller fester av denne eiendommen har du rett til å uttale deg før adressetildelingen
gjøres endelig. Dersom du har innvendinger mot at eiendommen får ovennevnte adresse ber vi
derfor om at disse sendes kommunen innen tre uker fra mottak av dette brevet.
Dersom kommunen innen denne fristen ikke mottar innvendinger anses tildelingen å være
endelig.
Vedtak om selve veinavnet er endelig og kan ikke påklages. Derimot kan du klage på hvilken
vei eiendommen skal ha adresse til og feil tildelt nummer.
Dersom du har en bygning med flere leiligheter med adkomst fra flere ulike ytre innganger,
sjekk at hver enkelt inngang har fått tildelt eget husnummer. Gi tilbakemelding snarest hvis vi
ikke har tildelt riktig antall adresser.
Dersom du ikke har innvendinger til tildelt adresse kan du ta denne i bruk umiddelbart.
Du må selv informere andre beboere på eiendommen om den nye adressen, også eventuelle
leietakere.

Vennlig hilsen

Kirsti Jakobsen
sekretær

Osen kommune
Utvikling og Miljø

VINGSANDKROA AS
7740 STEINSDALEN
Steinsdalen, 15. juni 2015

TILDELING AV OFFISIELL ADRESSE
I henhold til forvaltningsloven § 16 og matrikkelloven § 21 varsles det med dette om at
eiendommen gnr. 12 bnr. 1 fnr. 23 vil bli tildelt følgende offisielle veiadresse:

Vingsandveien 465
Tildelingen gjøres i medhold av matrikkelloven § 21, matrikkelforskriften §§ 49-59 og
adresseforskrift for Osen.
Som eier eller fester av denne eiendommen har du rett til å uttale deg før adressetildelingen
gjøres endelig. Dersom du har innvendinger mot at eiendommen får ovennevnte adresse ber vi
derfor om at disse sendes kommunen innen tre uker fra mottak av dette brevet.
Dersom kommunen innen denne fristen ikke mottar innvendinger anses tildelingen å være
endelig.
Vedtak om selve veinavnet er endelig og kan ikke påklages. Derimot kan du klage på hvilken
vei eiendommen skal ha adresse til og feil tildelt nummer.
Dersom du har en bygning med flere leiligheter med adkomst fra flere ulike ytre innganger,
sjekk at hver enkelt inngang har fått tildelt eget husnummer. Gi tilbakemelding snarest hvis vi
ikke har tildelt riktig antall adresser.
Dersom du ikke har innvendinger til tildelt adresse kan du ta denne i bruk umiddelbart.
Du må selv informere andre beboere på eiendommen om den nye adressen, også eventuelle
leietakere.

Vennlig hilsen

Kirsti Jakobsen
sekretær

Osen kommune
Utvikling og Miljø

SVEE HELGE AKSEL
GJERDEVEGEN 3
6475 MIDSUND
Steinsdalen, 15. juni 2015

TILDELING AV OFFISIELL ADRESSE
I henhold til forvaltningsloven § 16 og matrikkelloven § 21 varsles det med dette om at
eiendommen gnr. 12 bnr. 20 vil bli tildelt følgende offisielle veiadresse:

Vingsandveien 467
Tildelingen gjøres i medhold av matrikkelloven § 21, matrikkelforskriften §§ 49-59 og
adresseforskrift for Osen.
Som eier eller fester av denne eiendommen har du rett til å uttale deg før adressetildelingen
gjøres endelig. Dersom du har innvendinger mot at eiendommen får ovennevnte adresse ber vi
derfor om at disse sendes kommunen innen tre uker fra mottak av dette brevet.
Dersom kommunen innen denne fristen ikke mottar innvendinger anses tildelingen å være
endelig.
Vedtak om selve veinavnet er endelig og kan ikke påklages. Derimot kan du klage på hvilken
vei eiendommen skal ha adresse til og feil tildelt nummer.
Dersom du har en bygning med flere leiligheter med adkomst fra flere ulike ytre innganger,
sjekk at hver enkelt inngang har fått tildelt eget husnummer. Gi tilbakemelding snarest hvis vi
ikke har tildelt riktig antall adresser.
Dersom du ikke har innvendinger til tildelt adresse kan du ta denne i bruk umiddelbart.
Du må selv informere andre beboere på eiendommen om den nye adressen, også eventuelle
leietakere.

Vennlig hilsen

Kirsti Jakobsen
sekretær

Osen kommune
Utvikling og Miljø

HOPEN THOR WALTHER
7740 STEINSDALEN
Steinsdalen, 15. juni 2015

TILDELING AV OFFISIELL ADRESSE
I henhold til forvaltningsloven § 16 og matrikkelloven § 21 varsles det med dette om at
eiendommen gnr. 12 bnr. 6 vil bli tildelt følgende offisielle veiadresse:

Vingsandveien 469
Tildelingen gjøres i medhold av matrikkelloven § 21, matrikkelforskriften §§ 49-59 og
adresseforskrift for Osen.
Som eier eller fester av denne eiendommen har du rett til å uttale deg før adressetildelingen
gjøres endelig. Dersom du har innvendinger mot at eiendommen får ovennevnte adresse ber vi
derfor om at disse sendes kommunen innen tre uker fra mottak av dette brevet.
Dersom kommunen innen denne fristen ikke mottar innvendinger anses tildelingen å være
endelig.
Vedtak om selve veinavnet er endelig og kan ikke påklages. Derimot kan du klage på hvilken
vei eiendommen skal ha adresse til og feil tildelt nummer.
Dersom du har en bygning med flere leiligheter med adkomst fra flere ulike ytre innganger,
sjekk at hver enkelt inngang har fått tildelt eget husnummer. Gi tilbakemelding snarest hvis vi
ikke har tildelt riktig antall adresser.
Dersom du ikke har innvendinger til tildelt adresse kan du ta denne i bruk umiddelbart.
Du må selv informere andre beboere på eiendommen om den nye adressen, også eventuelle
leietakere.

Vennlig hilsen

Kirsti Jakobsen
sekretær

Osen kommune
Utvikling og Miljø

AUNET ELI SOKNES
HANNA SOLAAS VEG 2
7604 LEVANGER
Steinsdalen, 15. juni 2015

TILDELING AV OFFISIELL ADRESSE
I henhold til forvaltningsloven § 16 og matrikkelloven § 21 varsles det med dette om at
eiendommen gnr. 12 bnr. 11 vil bli tildelt følgende offisielle veiadresse:

Vingsandveien 471
Tildelingen gjøres i medhold av matrikkelloven § 21, matrikkelforskriften §§ 49-59 og
adresseforskrift for Osen.
Som eier eller fester av denne eiendommen har du rett til å uttale deg før adressetildelingen
gjøres endelig. Dersom du har innvendinger mot at eiendommen får ovennevnte adresse ber vi
derfor om at disse sendes kommunen innen tre uker fra mottak av dette brevet.
Dersom kommunen innen denne fristen ikke mottar innvendinger anses tildelingen å være
endelig.
Vedtak om selve veinavnet er endelig og kan ikke påklages. Derimot kan du klage på hvilken
vei eiendommen skal ha adresse til og feil tildelt nummer.
Dersom du har en bygning med flere leiligheter med adkomst fra flere ulike ytre innganger,
sjekk at hver enkelt inngang har fått tildelt eget husnummer. Gi tilbakemelding snarest hvis vi
ikke har tildelt riktig antall adresser.
Dersom du ikke har innvendinger til tildelt adresse kan du ta denne i bruk umiddelbart.
Du må selv informere andre beboere på eiendommen om den nye adressen, også eventuelle
leietakere.

Vennlig hilsen

Kirsti Jakobsen
sekretær

Osen kommune
Utvikling og Miljø

AUNET ERIK
HANNA SOLAAS VEG 2
7604 LEVANGER
Steinsdalen, 15. juni 2015

TILDELING AV OFFISIELL ADRESSE
I henhold til forvaltningsloven § 16 og matrikkelloven § 21 varsles det med dette om at
eiendommen gnr. 12 bnr. 11 vil bli tildelt følgende offisielle veiadresse:

Vingsandveien 471
Tildelingen gjøres i medhold av matrikkelloven § 21, matrikkelforskriften §§ 49-59 og
adresseforskrift for Osen.
Som eier eller fester av denne eiendommen har du rett til å uttale deg før adressetildelingen
gjøres endelig. Dersom du har innvendinger mot at eiendommen får ovennevnte adresse ber vi
derfor om at disse sendes kommunen innen tre uker fra mottak av dette brevet.
Dersom kommunen innen denne fristen ikke mottar innvendinger anses tildelingen å være
endelig.
Vedtak om selve veinavnet er endelig og kan ikke påklages. Derimot kan du klage på hvilken
vei eiendommen skal ha adresse til og feil tildelt nummer.
Dersom du har en bygning med flere leiligheter med adkomst fra flere ulike ytre innganger,
sjekk at hver enkelt inngang har fått tildelt eget husnummer. Gi tilbakemelding snarest hvis vi
ikke har tildelt riktig antall adresser.
Dersom du ikke har innvendinger til tildelt adresse kan du ta denne i bruk umiddelbart.
Du må selv informere andre beboere på eiendommen om den nye adressen, også eventuelle
leietakere.

Vennlig hilsen

Kirsti Jakobsen
sekretær

Osen kommune
Utvikling og Miljø

VINGSAND HANDELSFORENING SA
7740 STEINSDALEN
Steinsdalen, 15. juni 2015

TILDELING AV OFFISIELL ADRESSE
I henhold til forvaltningsloven § 16 og matrikkelloven § 21 varsles det med dette om at
eiendommen gnr. 12 bnr. 32 vil bli tildelt følgende offisielle veiadresse:

Vingsandveien 473
Tildelingen gjøres i medhold av matrikkelloven § 21, matrikkelforskriften §§ 49-59 og
adresseforskrift for Osen.
Som eier eller fester av denne eiendommen har du rett til å uttale deg før adressetildelingen
gjøres endelig. Dersom du har innvendinger mot at eiendommen får ovennevnte adresse ber vi
derfor om at disse sendes kommunen innen tre uker fra mottak av dette brevet.
Dersom kommunen innen denne fristen ikke mottar innvendinger anses tildelingen å være
endelig.
Vedtak om selve veinavnet er endelig og kan ikke påklages. Derimot kan du klage på hvilken
vei eiendommen skal ha adresse til og feil tildelt nummer.
Dersom du har en bygning med flere leiligheter med adkomst fra flere ulike ytre innganger,
sjekk at hver enkelt inngang har fått tildelt eget husnummer. Gi tilbakemelding snarest hvis vi
ikke har tildelt riktig antall adresser.
Dersom du ikke har innvendinger til tildelt adresse kan du ta denne i bruk umiddelbart.
Du må selv informere andre beboere på eiendommen om den nye adressen, også eventuelle
leietakere.

Vennlig hilsen

Kirsti Jakobsen
sekretær

Osen kommune
Utvikling og Miljø

VINGSAND OG OMEGN GRENDAL
Steinsdalen, 15. juni 2015

TILDELING AV OFFISIELL ADRESSE
I henhold til forvaltningsloven § 16 og matrikkelloven § 21 varsles det med dette om at
eiendommen gnr. 12 bnr. 17 fnr. 2 vil bli tildelt følgende offisielle veiadresse:

Vingsandveien 477
Tildelingen gjøres i medhold av matrikkelloven § 21, matrikkelforskriften §§ 49-59 og
adresseforskrift for Osen.
Som eier eller fester av denne eiendommen har du rett til å uttale deg før adressetildelingen
gjøres endelig. Dersom du har innvendinger mot at eiendommen får ovennevnte adresse ber vi
derfor om at disse sendes kommunen innen tre uker fra mottak av dette brevet.
Dersom kommunen innen denne fristen ikke mottar innvendinger anses tildelingen å være
endelig.
Vedtak om selve veinavnet er endelig og kan ikke påklages. Derimot kan du klage på hvilken
vei eiendommen skal ha adresse til og feil tildelt nummer.
Dersom du har en bygning med flere leiligheter med adkomst fra flere ulike ytre innganger,
sjekk at hver enkelt inngang har fått tildelt eget husnummer. Gi tilbakemelding snarest hvis vi
ikke har tildelt riktig antall adresser.
Dersom du ikke har innvendinger til tildelt adresse kan du ta denne i bruk umiddelbart.
Du må selv informere andre beboere på eiendommen om den nye adressen, også eventuelle
leietakere.

Vennlig hilsen

Kirsti Jakobsen
sekretær

Osen kommune
Utvikling og Miljø

VINGSAND HANDELSFORENING SA
7740 STEINSDALEN
Steinsdalen, 15. juni 2015

TILDELING AV OFFISIELL ADRESSE
I henhold til forvaltningsloven § 16 og matrikkelloven § 21 varsles det med dette om at
eiendommen gnr. 12 bnr. 17 vil bli tildelt følgende offisielle veiadresse:

Vingsandveien 478
Tildelingen gjøres i medhold av matrikkelloven § 21, matrikkelforskriften §§ 49-59 og
adresseforskrift for Osen.
Som eier eller fester av denne eiendommen har du rett til å uttale deg før adressetildelingen
gjøres endelig. Dersom du har innvendinger mot at eiendommen får ovennevnte adresse ber vi
derfor om at disse sendes kommunen innen tre uker fra mottak av dette brevet.
Dersom kommunen innen denne fristen ikke mottar innvendinger anses tildelingen å være
endelig.
Vedtak om selve veinavnet er endelig og kan ikke påklages. Derimot kan du klage på hvilken
vei eiendommen skal ha adresse til og feil tildelt nummer.
Dersom du har en bygning med flere leiligheter med adkomst fra flere ulike ytre innganger,
sjekk at hver enkelt inngang har fått tildelt eget husnummer. Gi tilbakemelding snarest hvis vi
ikke har tildelt riktig antall adresser.
Dersom du ikke har innvendinger til tildelt adresse kan du ta denne i bruk umiddelbart.
Du må selv informere andre beboere på eiendommen om den nye adressen, også eventuelle
leietakere.

Vennlig hilsen

Kirsti Jakobsen
sekretær

Osen kommune
Utvikling og Miljø

VINGSAND HANDELSFORENING SA
7740 STEINSDALEN
Steinsdalen, 15. juni 2015

TILDELING AV OFFISIELL ADRESSE
I henhold til forvaltningsloven § 16 og matrikkelloven § 21 varsles det med dette om at
eiendommen gnr. 12 bnr. 17 vil bli tildelt følgende offisielle veiadresse:

Vingsandveien 479
Tildelingen gjøres i medhold av matrikkelloven § 21, matrikkelforskriften §§ 49-59 og
adresseforskrift for Osen.
Som eier eller fester av denne eiendommen har du rett til å uttale deg før adressetildelingen
gjøres endelig. Dersom du har innvendinger mot at eiendommen får ovennevnte adresse ber vi
derfor om at disse sendes kommunen innen tre uker fra mottak av dette brevet.
Dersom kommunen innen denne fristen ikke mottar innvendinger anses tildelingen å være
endelig.
Vedtak om selve veinavnet er endelig og kan ikke påklages. Derimot kan du klage på hvilken
vei eiendommen skal ha adresse til og feil tildelt nummer.
Dersom du har en bygning med flere leiligheter med adkomst fra flere ulike ytre innganger,
sjekk at hver enkelt inngang har fått tildelt eget husnummer. Gi tilbakemelding snarest hvis vi
ikke har tildelt riktig antall adresser.
Dersom du ikke har innvendinger til tildelt adresse kan du ta denne i bruk umiddelbart.
Du må selv informere andre beboere på eiendommen om den nye adressen, også eventuelle
leietakere.

Vennlig hilsen

Kirsti Jakobsen
sekretær

Osen kommune
Utvikling og Miljø

VINGSAND HANDELSFORENING SA
7740 STEINSDALEN
Steinsdalen, 15. juni 2015

TILDELING AV OFFISIELL ADRESSE
I henhold til forvaltningsloven § 16 og matrikkelloven § 21 varsles det med dette om at
eiendommen gnr. 12 bnr. 17 vil bli tildelt følgende offisielle veiadresse:

Vingsandveien 481
Tildelingen gjøres i medhold av matrikkelloven § 21, matrikkelforskriften §§ 49-59 og
adresseforskrift for Osen.
Som eier eller fester av denne eiendommen har du rett til å uttale deg før adressetildelingen
gjøres endelig. Dersom du har innvendinger mot at eiendommen får ovennevnte adresse ber vi
derfor om at disse sendes kommunen innen tre uker fra mottak av dette brevet.
Dersom kommunen innen denne fristen ikke mottar innvendinger anses tildelingen å være
endelig.
Vedtak om selve veinavnet er endelig og kan ikke påklages. Derimot kan du klage på hvilken
vei eiendommen skal ha adresse til og feil tildelt nummer.
Dersom du har en bygning med flere leiligheter med adkomst fra flere ulike ytre innganger,
sjekk at hver enkelt inngang har fått tildelt eget husnummer. Gi tilbakemelding snarest hvis vi
ikke har tildelt riktig antall adresser.
Dersom du ikke har innvendinger til tildelt adresse kan du ta denne i bruk umiddelbart.
Du må selv informere andre beboere på eiendommen om den nye adressen, også eventuelle
leietakere.

Vennlig hilsen

Kirsti Jakobsen
sekretær

Osen kommune
Utvikling og Miljø

VINGSAND HANDELSFORENING SA
7740 STEINSDALEN
Steinsdalen, 15. juni 2015

TILDELING AV OFFISIELL ADRESSE
I henhold til forvaltningsloven § 16 og matrikkelloven § 21 varsles det med dette om at
eiendommen gnr. 12 bnr. 17 vil bli tildelt følgende offisielle veiadresse:

Vingsandveien 483
Tildelingen gjøres i medhold av matrikkelloven § 21, matrikkelforskriften §§ 49-59 og
adresseforskrift for Osen.
Som eier eller fester av denne eiendommen har du rett til å uttale deg før adressetildelingen
gjøres endelig. Dersom du har innvendinger mot at eiendommen får ovennevnte adresse ber vi
derfor om at disse sendes kommunen innen tre uker fra mottak av dette brevet.
Dersom kommunen innen denne fristen ikke mottar innvendinger anses tildelingen å være
endelig.
Vedtak om selve veinavnet er endelig og kan ikke påklages. Derimot kan du klage på hvilken
vei eiendommen skal ha adresse til og feil tildelt nummer.
Dersom du har en bygning med flere leiligheter med adkomst fra flere ulike ytre innganger,
sjekk at hver enkelt inngang har fått tildelt eget husnummer. Gi tilbakemelding snarest hvis vi
ikke har tildelt riktig antall adresser.
Dersom du ikke har innvendinger til tildelt adresse kan du ta denne i bruk umiddelbart.
Du må selv informere andre beboere på eiendommen om den nye adressen, også eventuelle
leietakere.

Vennlig hilsen

Kirsti Jakobsen
sekretær

Osen kommune
Utvikling og Miljø

VINGSAND HANDELSFORENING SA
7740 STEINSDALEN
Steinsdalen, 15. juni 2015

TILDELING AV OFFISIELL ADRESSE
I henhold til forvaltningsloven § 16 og matrikkelloven § 21 varsles det med dette om at
eiendommen gnr. 12 bnr. 17 vil bli tildelt følgende offisielle veiadresse:

Vingsandveien 485
Tildelingen gjøres i medhold av matrikkelloven § 21, matrikkelforskriften §§ 49-59 og
adresseforskrift for Osen.
Som eier eller fester av denne eiendommen har du rett til å uttale deg før adressetildelingen
gjøres endelig. Dersom du har innvendinger mot at eiendommen får ovennevnte adresse ber vi
derfor om at disse sendes kommunen innen tre uker fra mottak av dette brevet.
Dersom kommunen innen denne fristen ikke mottar innvendinger anses tildelingen å være
endelig.
Vedtak om selve veinavnet er endelig og kan ikke påklages. Derimot kan du klage på hvilken
vei eiendommen skal ha adresse til og feil tildelt nummer.
Dersom du har en bygning med flere leiligheter med adkomst fra flere ulike ytre innganger,
sjekk at hver enkelt inngang har fått tildelt eget husnummer. Gi tilbakemelding snarest hvis vi
ikke har tildelt riktig antall adresser.
Dersom du ikke har innvendinger til tildelt adresse kan du ta denne i bruk umiddelbart.
Du må selv informere andre beboere på eiendommen om den nye adressen, også eventuelle
leietakere.

Vennlig hilsen

Kirsti Jakobsen
sekretær

Osen kommune
Utvikling og Miljø

LINDSTRØM LARS RUNE
Steinsdalen, 15. juni 2015

TILDELING AV OFFISIELL ADRESSE
I henhold til forvaltningsloven § 16 og matrikkelloven § 21 varsles det med dette om at
eiendommen gnr. 13 bnr. 9 vil bli tildelt følgende offisielle veiadresse:

Vingsandveien 275
Tildelingen gjøres i medhold av matrikkelloven § 21, matrikkelforskriften §§ 49-59 og
adresseforskrift for Osen.
Som eier eller fester av denne eiendommen har du rett til å uttale deg før adressetildelingen
gjøres endelig. Dersom du har innvendinger mot at eiendommen får ovennevnte adresse ber vi
derfor om at disse sendes kommunen innen tre uker fra mottak av dette brevet.
Dersom kommunen innen denne fristen ikke mottar innvendinger anses tildelingen å være
endelig.
Vedtak om selve veinavnet er endelig og kan ikke påklages. Derimot kan du klage på hvilken
vei eiendommen skal ha adresse til og feil tildelt nummer.
Dersom du har en bygning med flere leiligheter med adkomst fra flere ulike ytre innganger,
sjekk at hver enkelt inngang har fått tildelt eget husnummer. Gi tilbakemelding snarest hvis vi
ikke har tildelt riktig antall adresser.
Dersom du ikke har innvendinger til tildelt adresse kan du ta denne i bruk umiddelbart.
Du må selv informere andre beboere på eiendommen om den nye adressen, også eventuelle
leietakere.

Vennlig hilsen

Kirsti Jakobsen
sekretær

Osen kommune
Utvikling og Miljø

BERG KARIN BIRGITTA
Steinsdalen, 15. juni 2015

TILDELING AV OFFISIELL ADRESSE
I henhold til forvaltningsloven § 16 og matrikkelloven § 21 varsles det med dette om at
eiendommen gnr. 13 bnr. 9 vil bli tildelt følgende offisielle veiadresse:

Vingsandveien 275
Tildelingen gjøres i medhold av matrikkelloven § 21, matrikkelforskriften §§ 49-59 og
adresseforskrift for Osen.
Som eier eller fester av denne eiendommen har du rett til å uttale deg før adressetildelingen
gjøres endelig. Dersom du har innvendinger mot at eiendommen får ovennevnte adresse ber vi
derfor om at disse sendes kommunen innen tre uker fra mottak av dette brevet.
Dersom kommunen innen denne fristen ikke mottar innvendinger anses tildelingen å være
endelig.
Vedtak om selve veinavnet er endelig og kan ikke påklages. Derimot kan du klage på hvilken
vei eiendommen skal ha adresse til og feil tildelt nummer.
Dersom du har en bygning med flere leiligheter med adkomst fra flere ulike ytre innganger,
sjekk at hver enkelt inngang har fått tildelt eget husnummer. Gi tilbakemelding snarest hvis vi
ikke har tildelt riktig antall adresser.
Dersom du ikke har innvendinger til tildelt adresse kan du ta denne i bruk umiddelbart.
Du må selv informere andre beboere på eiendommen om den nye adressen, også eventuelle
leietakere.

Vennlig hilsen

Kirsti Jakobsen
sekretær

Osen kommune
Utvikling og Miljø

LINDSTRØM JOHN BERTIL
Steinsdalen, 15. juni 2015

TILDELING AV OFFISIELL ADRESSE
I henhold til forvaltningsloven § 16 og matrikkelloven § 21 varsles det med dette om at
eiendommen gnr. 13 bnr. 9 vil bli tildelt følgende offisielle veiadresse:

Vingsandveien 275
Tildelingen gjøres i medhold av matrikkelloven § 21, matrikkelforskriften §§ 49-59 og
adresseforskrift for Osen.
Som eier eller fester av denne eiendommen har du rett til å uttale deg før adressetildelingen
gjøres endelig. Dersom du har innvendinger mot at eiendommen får ovennevnte adresse ber vi
derfor om at disse sendes kommunen innen tre uker fra mottak av dette brevet.
Dersom kommunen innen denne fristen ikke mottar innvendinger anses tildelingen å være
endelig.
Vedtak om selve veinavnet er endelig og kan ikke påklages. Derimot kan du klage på hvilken
vei eiendommen skal ha adresse til og feil tildelt nummer.
Dersom du har en bygning med flere leiligheter med adkomst fra flere ulike ytre innganger,
sjekk at hver enkelt inngang har fått tildelt eget husnummer. Gi tilbakemelding snarest hvis vi
ikke har tildelt riktig antall adresser.
Dersom du ikke har innvendinger til tildelt adresse kan du ta denne i bruk umiddelbart.
Du må selv informere andre beboere på eiendommen om den nye adressen, også eventuelle
leietakere.

Vennlig hilsen

Kirsti Jakobsen
sekretær

Osen kommune
Utvikling og Miljø

HØVIK ELSA JOHANSEN
OFFERDALSVEG 12 D
83531 KROKOM SVERIGE
Steinsdalen, 15. juni 2015

TILDELING AV OFFISIELL ADRESSE
I henhold til forvaltningsloven § 16 og matrikkelloven § 21 varsles det med dette om at
eiendommen gnr. 13 bnr. 9 vil bli tildelt følgende offisielle veiadresse:

Vingsandveien 275
Tildelingen gjøres i medhold av matrikkelloven § 21, matrikkelforskriften §§ 49-59 og
adresseforskrift for Osen.
Som eier eller fester av denne eiendommen har du rett til å uttale deg før adressetildelingen
gjøres endelig. Dersom du har innvendinger mot at eiendommen får ovennevnte adresse ber vi
derfor om at disse sendes kommunen innen tre uker fra mottak av dette brevet.
Dersom kommunen innen denne fristen ikke mottar innvendinger anses tildelingen å være
endelig.
Vedtak om selve veinavnet er endelig og kan ikke påklages. Derimot kan du klage på hvilken
vei eiendommen skal ha adresse til og feil tildelt nummer.
Dersom du har en bygning med flere leiligheter med adkomst fra flere ulike ytre innganger,
sjekk at hver enkelt inngang har fått tildelt eget husnummer. Gi tilbakemelding snarest hvis vi
ikke har tildelt riktig antall adresser.
Dersom du ikke har innvendinger til tildelt adresse kan du ta denne i bruk umiddelbart.
Du må selv informere andre beboere på eiendommen om den nye adressen, også eventuelle
leietakere.

Vennlig hilsen

Kirsti Jakobsen
sekretær

