Erklæring om ansvarsrett
etter plan- og bygningslovens §23-3

Erklæringen gjelder
Eiendom/Byggested
Kommune

Gnr.

Porsgrunn 32

Bnr.

146

Adresse

Ingen adresse funnet

Foretak
Organisasjonsnummer

914539846

Kontaktperson

Navn

Adresse

FJORD WS AS Bjønnveien 23, 3962 STATHELLE

Telefon

Mobiltelefon

Harald Halvorsen 46422476 90716636

e-postadresse

harald@fjordvvs.no

Foretaket har sentral godkjenning for
funksjon

fagområde

tiltaksklasse

Utførelse

Varme- og kuldeinstallasjoner.

1

Utførelse

Slukkeinstallasjoner.

1

Utførelse

Sanitærinstallasjoner.

1

Ansvarsområde
Prosjekterende
Ansvarsområde

Tiltakski.

Samsvarserklæring foreligger ved

Sanitæranlegg 1
Igangsetting
Ansvarsområdet er dekket av sentral godkjenning.
Utførelse
Ansvarsområde

Tiltakskl.

Sanitæranlegg 1
Ansvarsområdet er dekket av sentral godkjenning.
Erklæring og signering
Foretaket er kjent med reglene om straff og sanksjoner i plan- og bygningsloven kap 32 og at det kan medføre
reaksjoner dersom det gis uriktige opplysninger.
Foretaket forplikter seg til å stille med nødvendig kompetanse i tiltaket, jf.SAK10 kap. 10 og 11.
Ansvarlig prosjekterende erklærer at prosjekteringen skal være planlagt, gjennomført og kvalitetssikret i henhold
til plan- og bygningsloven jf. SAK10 §12-3.
Ansvarlig utførende erklærer at arbeidet ikke skal starte før det foreligger kvalitetssikret produksjonsunderlag for
respektive del av utførelsen, jf. SAK10 § 12-4
Ansvarlig foretak
Dato

OÆ 03 .Zoz I

Signatur

Direktoratet for byggkvalitet

i

#

----
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Samsvarserklæring
Plan- og bygningsloven§ 23-1, SAK10 kapittel 12

Erklæringen gjelder
Eiendom/Byggested
Kommune

Gnr.

Porsgrunn

32

Bnr.

Adresse

146 Ingen adresse funnet

Foretak
Organisasjonsnummer

914539846

Navn

FJORD WS AS

Ansvar for prosjektering
Ansvarsrett erklært dato

Beskrivelse av ansvarsområde

Arbeidet innen ansvarsrområdet er avsluttet

08.03.2021
Sanitæranlegg
Ja
Det er ikke avdekket gjenstående arbeider innenfor ansvarsområdet som er til hinder for å gi tillatelse til:
igangsettingstillatelse
Bekreftelser

Vi bekrefter at kvalitetssikring er utført og dokumentert i henhold til erklæring om ansvarsrett og foretakets
kvalitetssikring.
Prosjektering er IKKE bekreftet å være i samsvar med ytelser i TEK og preaksepterte ytelser (VTEK) eller ved
analyse som viser at forskriftens (TEK) funksjonskrav er oppfylt.
Erklæring og signering

Foretaket er kjent med reglene om straff og sanksjoner i plan- og bygningsloven kap 32, og at det kan medføre
reaksjoner dersom det er gitt uriktige opplysninger.
Dato

O P. o::s .

t__o

cI

Signatur�

Direktoratet for byggkvalitet
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