ANMÄLAN OM KVALITETSANSVARIG
Malmö stad

Stadsbyggnadskontoret
Information om personuppgiftslagen (PuL): För att administrera din ansökan krävs registrering i vårt dataregister. Du har rätt att ta del av de uppgifter som berör dig och även begära
rättelse av dessa. Personuppgiftsansvarig: Stadsbyggnadskontoret. Personuppgiftsombud: Ronny Lundkvist, telefon: 040-34 10 24.

Diarienummer

BYGGHERRE
Företag
Namn
Adress

Postnummer

Ort

Adress

Postnummer

Ort

Telefon arbete/bostad (även riktnummer)

Telefon mobil (även riktnummer)

KVALITETSANSVARIG UTSEDD AV BYGGHERREN
Företag
Namn

ÄRENDE
Fastighetsbeteckning

Hlägg

Bygglov datum och besluts/protokollnummer

Bygganmälan datum

Ärendemening

Kvalitetsansvarig utsedd för ansvarsområde

Behörighetskrav

Om fler än en kvalitetsansvarig anmäles skall ansvarsområde anges ovan. Speciellt skall anges vem som utsetts till
samordnare.
Om kvalitetsansvarig ej tidigare är godkänd av Malmö stadsbyggnadsnämnd, skall erforderliga kompetenshandlingar
medfölja anmälan (gäller även eventuella intyg om riksbehörighet).
UNDERSKRIFT
Ort och datum
Namnteckning, byggherren

Namnförtydligande

UNDERSKRIFT
Ort och datum
Namnteckning, kvalitetsansvarige

Personnummer *
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, 9 kap.
13§

För sådana byggnadsåtgärder som anges i 2 § första stycket 1-6 och som kräver bygganmälan skall en
kvalitetsansvarig utses av byggherren. För skilda delar av ett byggprojekt kan olika kvalitetsansvariga utses. En av dem
skall samordna deras uppgifter. Byggherren skall underlätta byggnadsnämnden om vem som är kvalitetsansvarig.
Den kvalitetsansvarige skall, om det finns sådan kontrollplan som avses i 9 §, se till att planen följs och att annan
kontroll som avses i 8 § första stycket 2 utförs. Han skall vara närvarande vid byggsamråd enligt 7 § samt vid
besiktningar och andra kontroller.

14§

Till kvalitetsansvarig får utses endast den som har fått godkännande (riksbehörighet) av ett organ som har ackrediterats
för detta ändamål enligt 14 § lagen (1992:1119) om teknisk kontroll eller den som byggnadsnämnden godkänt för visst
arbete.
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