Anmälan kontrollansvarig

1. Byggherre

Kontrollansvarig

Företag

Namn (efternamn, förnamn)

Namn (efternamn, förnamn)

Företag)

Adress

Adress

Postadress

Postadress

E-postadress

E-postadress:

Telefon, dagtid

Certifierad
nivå:

Behörighetsnr:
N

K

Certifieringsorgan:

Giltigt t.o.m.:

2. Anmälan avser
Fastighetsbeteckning

Fastighetsadress

Typ av byggnad/anläggning

3. Åtagande med underskrift av kontrollansvarig
Jag åtar mig uppdraget från byggherren att enligt 10 kap. plan- och bygglagen personligen vara kontrollansvarig
Hela uppdraget

Del av uppdraget, ange vilken del:

Jag åtar mig även att samordna övriga kontrollansvarigas uppgifter
Datum

Underskrift

Namnförtydligande

4. Anmälan med underskrift av byggherren
Datum

Underskrift

Namnförtydligande

Fylls i av byggenheten Herrljunga kommun
Krav på behörighet

N

K

Kontroll av certifiering av kontrollansvarig

Sign.

Kontrollansvarig godkänns på bygg- och
miljönämndens vägnar

Datum

Underskrift

Råd och viktig information
Herrljunga kommun, Byggenheten, Box 201, 524 23 Herrljunga - Tel växel: 0513-170 00

Blanketten ska användas för anmälan av kontrollansvarig och lämnas till byggenheten med ansökan
om bygglov, marklov, rivningslov eller anmälningspliktig åtgärd. Om byggherren byter
kontrollansvarig under projektets genomförande ska byggenheten genast informeras och en ny anmälan
om kontrollansvarig göras.
För vissa enklare ärenden krävs inte en kontrollansvarig.
Den kontrollansvarige ska vara certifierad riksbehörig. Under en övergångsperiod t.o.m. 2012-12-31
kan även tidigare kvalitetsansvariga godkännas för ett projekt. Då ska intyg från utbildning i plan- och
bygglagen, PBL (2010:900), redovisas med anmälan.
På boverkets webbplats, www.boverket.se, finns en databas över certifierade kontrollansvariga.
Observera att både byggherre och kontrollansvarig ska signera blanketten.

Anvisningar till blanketten
1. Byggherre
Byggherre är den som för egen räkning utför eller låter utföra projekterings-, byggnads-, rivnings- eller
markarbeten. Byggherre är alltså oftast fastighetsägaren som anlitar entreprenörer som utför arbetet.
Namn: Om ett företag är byggherre ska dessutom alltid ett personnamn anges.

Kontrollansvarig
Certifierad nivå: Kryssa i rutan för den nivå kontrollansvarig är certifierad, N för normal eller K för
kvalificerad.
Behörighetsnr: Ange behörighetsnummer i certifikatet för den kontrollansvarige.
Certifieringsorgan: Ange vilket certifieringsorgan som har utfärdat certifikatet.
Giltigt t o m: Ange till vilket datum certifikatet gäller.

2. Anmälan avser
Fastighetsbeteckning: Ange fastighetsbeteckningen som består av stadsdel och nummer, t.ex.
Herrljunga 2:8. Den framgår t.ex. av lagfarten på fastigheten.
Typ av byggnad/anläggning: Ange byggnadens/anläggningens huvudsakliga användning t ex
enbostadshus, flerbostadshus, garage, kontor, skola etc.

3. Åtagande/underskrift
För skilda delar av ett projekt kan olika kontrollansvariga utses. En av dem ska samordna deras
uppgifter. Kontrollansvarig ska signera anmälan. Texta alltid namnförtydligande.

4. Härmed anmäler jag ovanstående person som kontrollansvarig
Byggherren ska signera anmälan. Texta alltid namnförtydligande.

Herrljunga kommun, Byggenheten, Box 201, 524 23 Herrljunga - Tel växel: 0513-170 00

