Vedlegg

G-

Søknad om personlig ansvarsrett som selvbygger av
egen bolig eller fritidsbolig
Pbl § 20-3 og SAK § 6-8
Kommunen kan godkjenne person for ansvarsrett som selvbygger av egen bolig eller fritidsbolig, dersom personen sannsynliggjør at arbeidet vil
bli utført i samsvar med bestemmelser gitt i eller med hjemmel i plan- og bygningsloven.
Søknaden gjelder
Seksjonsnr.

Eiendom/
byggested

Bygningsnr.

Bolignr.

Kommune

Adresse

Omfang av selvbyggeransvar
Søker du om selvbyggeransvar for alle funksjoner og ansvarsområder i tiltaket?

Ja

Nei

Hvis nei, angi nedenfor hvilke deler av tiltaket det søkes om ansvar for.
Søker
Prosjekterende
Ansvarsområde (prosjektering) - Opplysningene overføres til gjenomføringsplan, kolonne 2)

Tiltaksklasse,
kolonne 3)

1
1

Egenerklæring for
prosjektering leveres
til ansvarlig søker.
Benytt blankett 5187.

1
Utførende
Ansvarsområde (utførelse) - Opplysningene overføres til gjennomføringsplan, kolonne 2)

Tiltaksklasse,
kolonne 3)

1
1

Egenerklæring for
utførelse leveres til
ansvarlig søker.
Benytt blankett 5187.

1
Jeg kan sannsynliggjøre nødvendig kompetanse ved

Redegjørelse for egen utdannelse og/eller praksis (kurs):

Redegjørelse for bruk av medhjelpers utdannelse og/eller praksis:

Redegjørelse for bruk av innleid foretak:

Erklæring og underskrift for tiltakshaver
Jeg er kjent med reglene om straff og sanksjoner i plan- og bygningsloven kapittel 32, og at det kan medføre reaksjoner dersom det gis uriktige opplysninger. Jeg
erklærer at tiltaket vil bli gjennomført iht. plan- og bygningsloven, herunder byggteknisk forskrift (TEK17).
Navn
Adresse
Mobil

E-post
Dato

Telefon

Underskrift
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Kommunens saksnr.

Prosjektnr.

Vedlegg

G-

Egenerklæring for selvbygger
SAK10 kapittel 12 og § 6-8

Erklæringen leveres til ansvarlig søker etter at selvbyggeren er ferdig med sine arbeider

Erklæringen gjelder

Gnr. / Bnr. / F.nr

Eiendom/
byggested

Seksjonsnr. Bygningsnr.

Bolignr.

Kommune

Adresse

Dato
Personlig
ansvarsrett som
selvbygger gitt

Erklæring og underskrift
Det bekreftes herved at mitt ansvarsområde er utført i samsvar med tillatelsen og bestemmelser gitt i eller med hjemmel i plan- og bygningsloven.
Jeg 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

Tiltakshavers underskrift

Gjentas med blokkbokstaver
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