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Erklæringom ansvarsrett
etter plan- og bygningsloven (pbl) $ 23-3

Erklæringen skal sendes tit ansvarlig søker.
Alternativt kan erklæringen sendes direkte til kommunen, men da må ansvarlig søker få tilsendt en kopi.
Erklæringen gjelder
Eiendom/
byggested

Gnr.

Bnr.

32

108

Festenr.
0

Kommune

Bolignr.

Bygningsnr.

Seksjonsnr.

Porsgrunn

0
Poststed

Postr

Adresse

Bjørkøya 143
Foretak
Foretakets navn

Organisasjonsnr.

HALVORSLI FJELL OG GRUNN AS

934355733

Adresse

Postnr.

Posist ed

Versvikvegen 14

3937

PORSGRUNN

Kontakterson

Teleton

Motiltelefon

Martin Halvorsli

905 66 596

905 66 596

E-post

mhalvorsli@gmail.com
Foreligger sentral godkjenning ?
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Hvis ja, dekkes ansvarsområdene av sentral godkjenning?

[_j Nei

Ansvarsområde
Funksjon
(SØK, PRO,
UTF kontroll)

Tltaksklasse

Beskriv arbeidet
foretaket skal ha ansvar for

PRO

Grunnarbeider,inkl. stikkledningfor VA

UTF

Grunnarbeider,inkl. stikkledningfor VA

Våre samsvarserkfæringer/kontrollerklæringer
vil foreligge ved: (sett X)
Søknad om
Søknad om
Søknad om
Søknad om
igangsettingsmidlertidig
rammeferdigattest
1illatelse/
brukstillatelse
tillatelse
ett-trinns søknad

X

X
X

X

Erklæring og underskrift
Foretaket er kjent med reglene om straff og sanksjoner i pbl kap 32 og at det kan medføre reaksjoner dersom det gis uriktige opplysninger.
Foretaket forplikter seg til a stille med nødvendig kompetanse i tiltaket jf. SAK1 kap. 10 og 11
[z7

Ansvarlig prosjekterende erklærer at prosjekteringen skal være planlagt,
gjennomførtog kvalitetssikret I henhold til pbl jf. SAK10 §12-3

f"Vl Ansvarlig utførende erklærer at arbeidet ikke skal starte tør del foreligger kvalitetssikret
LZl produksjonsunderlag for respektive del av utførelsen jf SAK10 § 12-4
Ansvarligkontrollerende erklærer uavhengighet, jf. SAK10 § 14-1,
og vil redegjøre for endringer som kan påvirke uavhengigheten jf. SAK1 O § 12-5
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Sentralt godkjent foretak for ansvarsrett
etter plan- og bygningsloven

Sentral godkjenning for: HALVORSLI FJELL OG GRUNN AS

Foretaket, med organisasjonsnummer 934355733, er gitt følgende sentrale godkjenning i medhold av plan- og bygningsloven av
27. juni 2008 § 22-1 og forskrift om byggesak av 26. mars 2010 nr 488 (SAK10)

›

Utførelse av Riving og miljøsanering i tiltaksklasse 1

›

Utførelse av Vannforsynings- og avløpsanlegg i tiltaksklasse 2

›

Utførelse av Veg- og grunnarbeider i tiltaksklasse 2

HALVORSLI FJELL OG GRUNN AS:
›

Yrkesskadeforsikring

›

Ansvarsforsikring

Godkjenningen er gyldig til 21.03.2022

Godkjenningen er bare gyldig dersom fastsatte gebyr for å inneha sentral godkjenning betales innen fristene. Det gjøres
oppmerksom på at sentral godkjenning for ansvarsrett skal trekkes tilbake ved alvorlige eller gjentatte overtredelser av
bestemmelser gitt i eller i medhold av plan- og bygningsloven.
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