Gnr. / Bnr. / Fnr. / Snr. / Bygnr.:

Vedlegg G1

Side 1 av

Beskrivelse av ansvarsområdet hentet fra erklæring om ansvarsrett

Søkers signatur

(2)

Samsvarserklæring / kontrollerklæring vil foreligge ved
søknad om (erstattes med dato når denne foreligger):
Foretakets navn og organisasjonsnummer

rammetillatelse
(4)

(5)

IG / søknad i
ett trinn (6)

midlertidig
brukstillatelse (7)

ferdigattest
(8)

Fram Ingeniørkontor AS

(1)

Dato:

Kommune:

Adresse:

Beskrivelse av fagområde og ansvarsområde i henholdsvis prosjektering, utførelse og kontroll
Alle fagområder i tiltaket

Versjonsnr.:

Arbeidet er
avsluttet (9)

Eiendom / adresse

Kommunens saksnr.:

Tiltaksklasse (3)

Gjennomføringsplan

Blankett 5185 Bokmål
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