Anmälan om kontrollansvarig
Anmälan skickas till:
Bygglovsenheten
Ängelholms kommun
262 80 Ängelholm
Fastighet och sökande

Utser byggherren flera kontrollansvariga ska en anmälan lämnas
för varje kontrollansvarig

Fastighetens adress

Fastighetsbeteckning

Sökandens/Byggherre namn

Telefon dagtid (även riktnr)

Adress
Postnummer

Postort

E-postadress

Uppgifter om kontrollansvarig

Kontrollansvarigs åtaganden, se nedan
Telefon dagtid (även riktnr)

Namn

Adress
Postnummer

Postort

E-postadress

Gäller t o m

Behörighetsklass vid riksbehörighet
Normal art

Certifieringsorgan med certifikat nr

Kvalificerad art

Samordningsansvarig enligt 10 kap 9 § NPBL
Annat ansvarsområde, ange vad

Ansvarsområden
Byggnadsarbete i allmänhet
Övriga upplysningar

Underskrifter

Datum

Sökanden underskrift

Datum

Kontrollansvariges underskrift

Den kontrollansvarige
Den kontrollansvarige ska ha en självständig ställning i förhållande till den som utför den åtgärd som ska kontrolleras.
Om det finns fler kontrollansvariga ska byggherrens se till att någon av dem samordnar de kontrollansvarigas uppgifter.
Den kontrollansvarige ska:
1. biträda byggherren med att upprätta förslag till den kontrollplan som krävs enligt NPBL 10 kap 6 § och
2. i fråga om rivningsplan, biträda vid inventering av farligt avfall och annat avfall
3. se till att kontrollplanen och gällande bestämmelser och villkor för åtgärderna följs samt att nödvändiga kontroller utförs
4. vid avvikelser från föreskrifter och villkor som avses i punkt 3 (ovan) informera byggeherren och vid behov meddela
bygglovsenheten
5. närvara vid
- tekniska samråd,
- besiktningar och andra kontroller samt
- bygglovsenhetens arbetsplatsbesök
6. dokumentera sina arbetsplatsbesök och notera iakttagelser som kan vara av värde vid utvärderingen inför slutbeskedet
7. avge ett yttrande till byggherren och bygglovsenheten som underlag för slutbesked
8. Om den kontrollansvarige lämnar sitt uppdrag, meddela detta till bygglovsenheten

Bygglovsenheten

Postadress Ängelholms kommun, 262 80 Ängelholm Besöksadress Östra Vägen 2
Telefon 0431-87000 E-post bygg@engelholm.se Internet www.engelholm.se
Stäng

Skriv ut

Spara

Information om personuppgiftshantering
De personuppgifter du lämnar kommer att registreras i vårt ärendehanteringssystem. Registreringen görs för att vi på ett säkert sätt ska kunna
hantera din ansökan. Vi kommer hantera dina personuppgifter i enighet med dataskyddsförordningen (GDPR).
Du har alltid rätt att begära ut vilka uppgifter som finns registrerade på dig, få uppgifter raderade samt att få rättelse om något är felaktigt.

Bygglovsenheten

Postadress Ängelholms kommun, 262 80 Ängelholm Besöksadress Östra Vägen 2
Telefon 0431-87000 E-post bygg@engelholm.se Internet www.engelholm.se
Stäng

Skriv ut

Spara

