Kommunens saksnr.

Vedlegg nr.

G-

Side

1 av 1

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.
Erklæringen gjelder

Gnr. / Bnr. / Fnr.

Eiendom/
byggested

Seksjonsnr.

Bygningsnr.

Bolignr.

Kommune

Adresse

Foretak

Foretakets navn

Organisasjonsnr.

Adresse
Kontaktperson

Telefon

Mobiltelefon

E-post

Foreligger sentral godkjenning ?

Ja

Nei

Hvis ja, dekkes ansvarsområdene av sentral godkjenning?

Helt

Delvis

Nei

SØK,
PRO,
UTF,
KONTROLL

Beskriv arbeidet foretaket skal ha ansvar for

Tiltaksklasse

Ansvarsområde
Funksjon:

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

Ramme- IG / søknad Midlertidig
tillatelse i ett trinn brukstillatelse Ferdigattest

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 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 pbl. (jfr. SAK10 kap. 10 og 11)
Ansvarlig utførende erklærer at arbeidet ikke skal starte før det foreligger kvalitetssikret produksjonsunderlag for respektive del av utførelsen (jfr. SAK10 § 12-4)
Ansvarlig kontrollerende erklærer uavhengighet, jf. SAK10 § 14-1, og vil redegjøre for endringer som kan påvirke uavhengigheten (jfr. SAK10 § 12-5)
Dato

Underskrift

Gjentas med blokkbokstaver
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Kommunens saksnr.

Prosjektnr.

Samsvarserklæring

etter plan- og bygningsloven (pbl) § 23-1, SAK10 kapittel 12
Samsvarserklæringen skal sendes til ansvarlig søker.
Erklæringen gjelder

Seksjonsnr. Bygningsnr.

Gnr. / Bnr. / F.nr

Eiendom/
byggested

Bolignr.

Kommune

Adresse

Foretak

Foretakets navn

Organisasjonsnr.

Ansvarsrett
erklært dato
Ansvarsområde
Hentet fra
erklæring om
ansvarsrett

Arbeidet innen ansvarsområdet er avsluttet

Ja

Nei

Funksjon (PRO, UTF)
Beskrivelse av ansvarsområde

Ansvarlig for prosjektering:

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

Igangsettingstillatelse/
ett-trinns tillatelse

Rammetillatelse

Midlertidig brukstillatelse

Ferdigattest

Ansvarlig for utførelse:
Midlertidig brukstillatelse – Gjenstående arbeider for ansvarsområdet innenfor denne delen av tiltaket frem mot ferdigattest

Angi gjenstående arbeider av mindre vesentlig betydning, innenfor ansvarsområdet og den delen av tiltaket det søkes midlertidig brukstillatelse for

Angi resterende deler av tiltaket hvor det her ikke søkes om midlertidig brukstillatelse

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:

Dato

Ja

Nei

Type arbeider

Hvis ja, fyll ut
informasjonen
nedenfor

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 kvalitetssikring.
Vi bekrefter at prosjektering er i samsvar med ytelser i TEK og preaksepterte ytelser (VTEK) eller ved analyse som viser at
forskriftens (TEK) funksjonkrav er oppfylt
Vi bekrefter at utførelse er i samsvar med produksjonsunderlag.
Erklæring og underskrift
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

Foretakets underskrift

Gjentas med blokkbokstaver
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