Erklæring 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
Søknaden gjelder
Gnr.

I

Bnr.

I

Festenr.

Byqningsnr. lBollgnr.

I Seksjonsnr.

lKommune

Porsgrunn

148

32

Eiendom/
byggested

Postnr.

Adresse

I Poststed

3950

B)ørkøya

Brevik

Foretak
Organisaslonsnr

Foretakets navn

Ole M. Kristiansen

971 00991 8

Poslnr.
3967

Adresse

Høenveien 53

I Poststed

Stathelle

Tele,o-

^onlaKtperson

|
I

Ole M. Kristiansen

Nloh ltele'on

9928421C

E-posi

olem-k@online. no

X,"

Foreligger sentral godkjenning?
Dekkes ansvarsområdet av sentral

godkjenning

[

ru"i

ffi n"rt

[-lo"trir I

rtr"i

Ansvarsområde

Våre samsvarserklær,nger/kontrollerklæringer vil foreligge
ved: (sett X)

Funkslon

(SØK, PRO

Beskrivelse av
ansvarsområdet

UTF, kontroll)

PRO

Grunnarbeid inkl. utvendig VA anlegg

UTF

runnarbeid inkl. utvendig VA anlegg

Tiltaksklasse

Søknad om
rammetillatelse

Søknad om
igangsettingstillatelse/
ett-trinns søknad

Søknad om
midlertidiE
brukstillatelse

Søknad om

ferdigattesi

1

1

X

erXlæri n ger ogxmderskrifter
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 '1 1

M
Z\

Ansvarlig proslekterende erklærer at pros.jekteringen skal vaere planlagt,
gjennomført og kvalitetssikret i henhold til pbl jf. SAK1 0 §12-3

p7
Al

Ansvarlig utførende erklærer at arbeidet ikke skal starte før det foreligger kvalitetssikret
produksjonsunderlag for respektive del av utførelsen jf SAKl O § 1 2-4

T-l
U

Ansvarlig kontrollerende erklaerer uavhengighet, lf. SAK10 § 14-1
og vil redegjøre for endringer som kan påvirke uavhengigheten jf. SAK10 §12-5
,

iø lf. ffi'Mør.rto.-OLE M" KRISTIANSEN

Blankett 5181

Bokmål

O Utgitt av Direktoratet for byggkvalitet

01.01.2016

Sicie

'1

av 2

standardfu
§amsvarserklæring
etter plan- og bygningsloven (pbl) § 23-1 , SAK1 0 kapittel 12
Samsvarserklæringen skal sendes til ansvarlig søker.

Erklaeringen gjelder
Gnr.

I

a,

Eiendom/
byggested

Bnr.

I

Festenr.

I Seksjonsnr.

Bygningsnr. lBolignr.

lKommune

148

Porsgrunn

Postnr.

AdTESSE

3950

Biørkøya

I Poststed

Brevik

Foretak

aretAketilw

saslonsnr.

Ole M. Kristiansen

Ansvarsrett
erktært dato

I

|

971 00991 B

#ffii;,.';;;*,"'" lXru
Arbeidet innen ansvars-

08.03.2021

|

[Htei

FLinksjon (PRO, UTF

PRO

Hentet fra

Beskrivelse av ansvarsområde

erklæring om
ansvarsrett

Grunnarbeid inkl. utvendig VA anlegg

Det er ikke avciekket gjenstående arlleider innenfor ansvarsområdet som er til hinder for å gi

Rammetiilatetse tr L1il,t,"'r"jtl1lå::1'S"''" l-l vror"rtioig brukstiilaterse X

Ferdisattest

Ansvarlig for utførelse:

l-l

Vial"ttiOig brukstillatelse - Gjenstående arbeider for ansvarsområdet innenfor denne deien av tiltaket frem mot ferdigattest
\ngi gjenstående arbeider av mindre vesentlig beiydning. innenfor ansvarsområdet og den delen av tiliaket det søkes midlerlidig brukstillateise for

\ngr resterende deler av iiltaket hvor det her ikke Søkes om midlertidig brukstillateise

Sikkerhetsnivå og arbeider som vil bli utført innen 14 dager (Gjelder midlertidig brukstillatelse)

[,"

Gjenstår det arbeid innenfor ansvarsområdet, for at tiltaket skal være sikkert å ta i bruk?
For å oppnå tilstrekkelig sikkerhetsnivå, vil følgende arbeider bli utfØrt innen:

l-llr"i

(dato)

Hvis ja. fytt ut
tnTormaslonen
ned e nfor

ype arbeider

Ferdigattest
Ferdigattest

-

Det er ikke avdekket feil eller mangler som hindrer ferdigattest

Bekreftelser
Vi bekrefter at kvalitetssikring er utført og dokumentert i henhold til erklæring om ansvarsrett og foretakets kvalitetssikrrng.
Vi bekrefter at proslektering er i samsvar med ytelser ifEK17 og preaksepterte ytelser (VTEK) eller ved analyse som viser at
forskriftens (TEK17) funksjonkrav er oppfylt.
Vi bekrefter at utførelse er i samsvar med produksjonsunderlag.

Erklæring og underskrift
Foretaket er lent med reglene om straff og sanksjoner i plan- og bygnlngsloven kap 32, og at dei kan medføre reaksjoner dersom Cet er
giit uriktige opplysninger.
Dato

Foretakets underskrift

08.03.2021
Blankett 5148

,fi,
bokmål

ø Ø,r'rtæ*rrr^-^-

O Utgitt etter tillatelse fra Direktoratet for

Gjentas med blokkbokstaver

OLE IV. KRISTIANSEN

Byggkvalitet.

03.01 .201 g
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