
*Fastighet och sökande/byggherre
Fastighetsbeteckning Telefon, dagtid Telefon, mobil

E-postadress

Personnummer/ Organisationsnummer

Fastighetens adress

Fastighetsägare, tomträttsinnehavare

Telefon

Kontaktperson (om annan än sökande) Telefon

Om sökande/byggherren är ett företag  
ska bevis om firmateckning medsändas

Anmälan kontrollansvarig    1 (2)Datum

Anmälan skickas till: 
eller: 

bygglov@harryda.se 
Härryda kommun 
Bygglovsenheten 
435 80 Mölnlycke

Kontakta oss gärna: Besöksadress: Råda torg 1 
Hemsida: www.harryda.se 
e-post: bygglov@harryda.se

Telefon: 031-724 61 00 

Övriga upplysningar

Postort

Personuppgifter kommer att behandlas i enlighet med dataskyddsförordningen.

Sökande: (förnamn, efternamn) / Företag

Godkänner du/ni kommunikation via e-post
Ja Nej

Postnummer

Utdelningsadress

Faktureringsadress (om annan än ovan) fullmakt krävs

Medsökande: (förnamn, efternamn)

E-postadress (kontaktperson)

*Obligatoriska fält

Information hur vi behandlar dina personuppgifter: 
De personuppgifter som du lämnar till oss behandlas i enlighet med dataskyddsförordningen. Mer information om vad detta innebär för dig 
hittar du på kommunens hemsida, www.harryda.se/gdpr. 

Om sökande/byggherren utser flera kontrollansvariga  
ska en anmälan lämnas för varje kontrollansvarig

*Uppgifter om kontrollansvarig
Förnamn

Efternamn

Telefon, dagtid Telefon, mobil

E-postadress

Personnummer

Har en självständig ställning enligt 10 kap 9 § PBLPostort

Normal art Komplicerad art

Postnummer

Utdelningsadress

Gäller t o m

Behörighetsklass vid riksbehörighet

Certifieringsorgan

Certifieringsnummer

Samordningsansvar enligt 10 kap 9 § PBL

................................................................

................................................................
.................................................................
................................................................

Sökandes/byggherrens underskrift Namnförtydligande

................................................................

................................................................
.................................................................
................................................................

Kontrollansvarigs underskrift Namnförtydligande

Underskrifter

Information om "Kontrollansvariges åtaganden" finns på nästa sida



Bilaga 1

Den kontrollansvariges åtagande

Den kontrollansvarige ska ha en självständig ställning i förhållande till den som utför den åtgärd som ska kontrolleras. 
 
Den kontrollansvarige ska: 
 
1.   biträda byggherren med att upprätta förslag till den kontrollplan som krävs enligt PBL (2010:900) 10 kap 6 § 
 
2.   i fråga om rivningsplan, biträda vid inventering av farligt avfall och annan avfall 
 
3.   se till att kontrollplanen, gällande bestämmelser ocg 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 
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 
 
Om den kontrollansvarige lämnar sitt uppdrag, meddela detta till byggnadsnämnden


*Fastighet och sökande/byggherre
Fastighetsbeteckning
Telefon, dagtid
Telefon, mobil
E-postadress
Personnummer/ Organisationsnummer
Fastighetens adress
Fastighetsägare, tomträttsinnehavare
Telefon
Kontaktperson (om annan än sökande) 
Telefon
Om sökande/byggherren är ett företag 
ska bevis om firmateckning medsändas
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Anmälan kontrollansvarig   
1 (2)
Datum
Anmälan skickas till:
eller:
bygglov@harryda.se
Härryda kommun
Bygglovsenheten
435 80 Mölnlycke
Kontakta oss gärna:
Besöksadress: Råda torg 1
Hemsida: www.harryda.se
e-post: bygglov@harryda.se
Telefon: 031-724 61 00
Övriga upplysningar
Postort
Personuppgifter kommer att behandlas i enlighet med dataskyddsförordningen.
Sökande: (förnamn, efternamn) / Företag
Godkänner du/ni kommunikation via e-post
Ja
Nej
Postnummer
Utdelningsadress
Faktureringsadress (om annan än ovan) fullmakt krävs 
Medsökande: (förnamn, efternamn)
E-postadress (kontaktperson)
*Obligatoriska fält
Information hur vi behandlar dina personuppgifter:
De personuppgifter som du lämnar till oss behandlas i enlighet med dataskyddsförordningen. Mer information om vad detta innebär för dig hittar du på kommunens hemsida, www.harryda.se/gdpr.
Om sökande/byggherren utser flera kontrollansvariga 
ska en anmälan lämnas för varje kontrollansvarig
*Uppgifter om kontrollansvarig
Förnamn
Efternamn
Telefon, dagtid
Telefon, mobil
E-postadress
Personnummer
Har en självständig ställning enligt 10 kap 9 § PBL
Postort
Normal art
Komplicerad art
Postnummer
Utdelningsadress
Gäller t o m
Behörighetsklass vid riksbehörighet
Certifieringsorgan
Certifieringsnummer
Samordningsansvar enligt 10 kap 9 § PBL
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
Sökandes/byggherrens underskrift
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
Kontrollansvarigs underskrift
Underskrifter
Information om "Kontrollansvariges åtaganden" finns på nästa sida
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Bilaga 1
Den kontrollansvariges åtagande
Den kontrollansvarige ska ha en självständig ställning i förhållande till den som utför den åtgärd som ska kontrolleras.
Den kontrollansvarige ska:
1.   biträda byggherren med att upprätta förslag till den kontrollplan som krävs enligt PBL (2010:900) 10 kap 6 §
2.   i fråga om rivningsplan, biträda vid inventering av farligt avfall och annan avfall
3.   se till att kontrollplanen, gällande bestämmelser ocg 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 behovbyggnadsnämnden
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
Om den kontrollansvarige lämnar sitt uppdrag, meddela detta till byggnadsnämnden
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