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Erklaering om ansvarsrett
etter plan- og bygningsloven (pbl) § 23-3
Erklæringen skal sendes til ansvarlig søker.
Alternativt kan erklæringen sendes direkte til kommunen, men da må ansvarlig søker få tilsendt en kopi.
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Foreligger sentral godkjenning?
Dekkes ansvarsområdet av sentral

Xr"

[

godkjenning

ru"i

ffi ffeft f-loetris I

f.fui

Ansvarsområde

Funkslon
(SØK, PRO,
UTF, kontroll)

Tiltaksklasse

Beskrivelse av
ansvarsområdet

PRO

Grunnarbeid inkl. utvendig VA anlegg

1

UTF

Grunnarbeid inkl. utvendig VA anlegg

1

Våre samsvarserklæringer/kontrollerklæringer vil foreligge
ved: (sett X)
Søknad om
rammetillatelse

Søknad om
igangsetti ngstillatelsel
ett-trinns søknad

Søknad om
midledidig
brukstillatelse

Søknad om
ferdigattest

X
X

Erklæringer og underskrifter
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 å stille med nødvendig kompetanse i tiltaket jf. SAK10 kap. 10 og 11

M
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Ansvarlig prosjekterende erklærer at prosjekteringen skal være planlagt,
gjennomført og kvalitetssikret i henhold til pbl jf. SAK1 0 §12-3

1a1 Ansvarlig utførende erklærer at årbeidet ikke skal starte før det foreligger kvalitetssikret
u' \ produksjonsunderlag for respektive del av utførelsen jf SAKl 0 § 1 2-4
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Ansvarlig kontrollerende erklaerer uavhengighet, jf. SAK10 § 14-1,
og vil redegløre for endringer som kan påvirke uavhengigheten jf. SAK10 §12-5
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Samsvarserklæring
etter plan- og bygningsloven (pbl) § 23-'1 , SAK10 kapittel 12
Samsvarserkfæringen skal sendes til ansvarlig søker.
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Funksjon (PRO, UTF)

PRO

Hentet fra

Beskrivelse av ansvarsområde

erklæring om
ansvarsrett

Grunnarbeid inkludert utvendig VA anlegg

Det er ikke avdekket gjenstående arbeider innenfor ansvarsområdet som er til hinder for å gi
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bruksriilåtelse
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Ferdisattest

Ansvarlig for utførelse:

fl

H/iOt",tiOig brukstillatelse

-

Gjenstående arbeider for ansvarsområdet innenfor denne delen av tiltaket frem mot ferdigattest

\ngi gjenstående arbeider av mindre vesentlig betydning, innenfor ansvarsområdet og den delen av tiltaket det søkes midlertidig brLrkstiilatelse for

tiitakei hvor det her ikke søkes om midlertidiq bruksti{lateise

rgt

Sikkerhetsnivå og arbeider som vil bli utført innen 14 dager (Gjelder midlertidig brukstillatelse)
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Gjenstår det arbeid innenfor ansvarsområdet, for at tiltaket skal vaere sikkert å ta i bruk?
For å oppnå tilstrekkelig sikkerhetsnivå, vil følgende arbeider bli utført innen:
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(dato)

Hvis ja, fyll ut
informasjonen
n -od

enfo r

ype arbeider

Ferdigattest
Ferdigattest

-

Det er ikke avdekket feil eller mangler som hindrer ferdigattesi

Bekreftelser
Vi bekrefter at kvalitetssikring er utført og dokumentert i henhold til erklæring om ansvarsrett og foretakets kvalitetssikring.

X

Vi nefrefter at proslektering er i samsvar med ytelser
forskriftens (TE K1 7 ) f un ksjonkrav er oppfylt.

ifEKfi

og preaksepterte ytelser (VTEK) eller ved analyse som viser at

Vi bekrefter at utførelse er i samsvar med produksjonsunderlag.

Erklæring og underskrift
Foretaket er klent med reglene om straffog sanksjoner i plan- og bygningsloven kap 32, og at det kan medføre reaksjoner dersom det er
giit uriktige opplysninger.
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