ANMÄLAN OM KONTROLLANSVARIG

Information om personuppgiftslagen (1998:204) (PuL): För att kunna handlägga och administrera din ansökan sparar vi de personuppgifter du lämnar till oss. Det är
stadsbyggnadsnämnden som ansvara för uppgifterna. Uppgifterna behandlas i enlighet med PuL. Du har rätt att gratis en gång per kalenderår, få besked om vilka
personuppgifter vi har om dig. Du har också rätt att begära rättelse av uppgifterna.

Diarienummer

BYGGHERRE
Företag

Organisations-/Personnr.

Namn

Telefon (även riktnummer)

Utdelningsadress

Postnummer

Ort

KONTROLLANSVARIG UTSEDD AV BYGGHERREN
Företag

Organisations-/Personnummer

Namn

Adress

Telefon arbete/bostad (även riktnummer)

Postnummer

Ort

Vill ni att stadsbyggnadskontoret kommunicerar med er via e-post? Om”Ja”, skriv din e-postadress.

Ja

Nej

E-post

ÄRENDE
Fastighetsbeteckning

Fastighetsägare (om annan än byggherre)

Ärendemening

Kontrollansvarig utsedd för ansvarsområde

Behörighetskrav

Certifieringsorgan/nr.

Gäller t.o.m.

Om fler än en kontrollansvarig anmäles skall ansvarsområde anges ovan. Speciellt skall anges vem som utsetts till
samordnare.
UNDERSKRIFT - BYGGHERRE
Ort och datum

Namnteckning

Namnförtydligande

UNDERSKRIFT - KONTROLLANSVARIG
Ort och datum

Namnteckning

Namnförtydligande

* För att underlätta handläggningen införes personnumret i stadsbyggnadskontorets dataregister om det anges här ovan. Om du ej vill ange hela
personnumret, kan Du utelämna de fyra sista siffrorna. Uppgifterna är ej obligatoriska.

Utdrag ur PBL, 10 kap. (SFS 2010:900)
5§ Byggherren ska se till att varje bygg-, rivnings- och markåtgärd som byggherren utför eller låter utföra genomförs i enlighet med de
krav som gäller för åtgärden enligt denna lag eller föreskrifter eller beslut som har meddelats med stöd av lagen.
Om åtgärden är lov- eller anmälningspliktigt, ska byggherren se till att den kontrolleras enligt den kontrollplan som byggnadsnämnden
fastställer i startbeskedet.
9§ För den kontroll som avses i 5 § ska det finnas en eller flera kontrollansvariga som
1. har den kunskap, erfarenhet och lämplighet som behövs för uppgiften och kan styrka detta
med ett bevis om certifiering
2. har en självständig ställning i förhållande till den som utför den åtgärd som ska kontrolleras.

STADSBYGGNADSKONTORET
August Palms plats 1
205 80 Malmö
Tel. 040-34 10 00
Org.nr. 212000-1124
stadsbyggnadskontoret@malmo.se
www.malmo.se
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