ANMÄLAN KONTROLLANSVARIG (EB.7:3)
(Inlämnas i 2 ex. Utser byggherren flera kontrollansvariga ska en anmälan
lämnas för varje kontrollansvarig)

Datum

Samhällsbyggnadsnämnden
275 80 SJÖBO

Fastighet

Sökande

Fastighetsbeteckning

Sökandens namn

Fastighetens adress

Adress

Fastighetsägaren om annan än sökanden

Postnr och adressort

Adress

Telefon bostaden

Telefon arbete

Telefon nr

Telefon mobil

E-post

Uppgifter om kontrollansvarig
Namn:

Kontrollansvarigs åtagande se nästa sida
Personnummer:

Postadress:

Telefon bostad:
Telefon arbete:

Behörighetsklass vid riksbehörighet:

 Normal art

Personnr/orgnr

Certifieringsorgan:

Gäller tom:


Komplicerad art

 Har en självständig ställning enligt 10 kap 9 § PBL 
Samordningsansvar enligt 9 kap 13 § PBL
Ansvarsområde

 Byggnadsarbete i allmänhet

Annat ansvarsområde, ange:

Övriga kontrollansvariga i projektet (separata ansökningar)
Namn:

Personnummer:

Postadress:

Telefon arbete:

 Certifierad 
Samordningsansvar 
För…

Ansvarsområde:

Namn:

Personnummer:

Postadress:

Telefon arbete:

 Certifierad 
Samordningsansvar 
För…

bostad:

bostad:

Ansvarsområde:

Övriga upplysningar:

Byggherrens underskrift :

Kontrollansvarigs underskrift:

Information om behandling av personuppgifter
Med anledning av dataskyddsförordningen (GDPR) kommer de personuppgifter som lämnas i denna ansökan/anmälan att behandlas i ett databaserat
register hos Stadsbyggnadsförvaltningen i Sjöbo kommun. Behandlingen av personuppgifter sker på grund av att förvaltningen ska handlägga
ansökan/anmälan, annan myndighetsutövning och rättsliga förpliktelser. När personuppgifterna inte längre behövs för ändamålet kommer de gallras
eller fortsatt bevaras utifrån arkivändamål. Mer info om GDPR finns att läsa på Sjöbo kommuns hemsida; www.sjobo.se

RÅD OCH VIKTIG INFORMATION FÖR KONTROLLANSVARIGES ÅTAGANDE I
SJÖBO KOMMUN

Den kontrollansvarige ska ha en självständig ställning i förhållande till den som utför den åtgärd som
ska kontrolleras.
Om det finns flera kontrollansvariga ska byggherren 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 PBL
(2010:900) 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 byggherren och
vid behov meddela byggnadsnämnden

5.

närvara vid:
*tekniska samråd
*besiktningar och andra kontroller samt
*byggnadsnämndens arbetsplatsbesök

6.

dokumentera sina arbetsplatsbesök och notera iakttagelser som kan vara av värde vid
utvärderingen inför slutbeskedet

7.

avge ett yttrande till byggherren och byggnadsnämnden som underlag för slutbesked

8.

om den kontrollansvarige lämnar sitt uppdrag, meddela detta till byggnadsnämnden

