Datum:
Blanketten finns även som e-tjänst
på vår hemsida www.trelleborg.se

ANMÄLAN AV KONTROLLANSVARIG
Uppgifter om fastighet och sökande
Fastighetsbeteckning:
Sökandens namn:

Person-/organisationsnummer:

Person-/organisationsnummer:

Sökandens utdelningsadress:

Postnummer:

Postort:

Fastighetens adress (om annan än sökandens):

Telefon:

Telefon:

Mejladress:

Uppgifter om kontrollansvarig

Namn:

Företag:

Telefon:

Utdelningsadress:

Postnummer:

Postort:

Behörighetsklass:

Gäller t o m.:

Certifieringsorgan:

□ Normal art □ Komplicerad art
Mejladress:

Om anmälan av kontrollansvarig

Kontrollansvarig ska ha den kunskap, erfarenhet och lämplighet som behövs för uppgiften och ska kunna styrka detta med ett
bevis om certifiering. Kontrollansvarig 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.
En kontrollansvarig ska biträda byggherren med följande:
1. Biträda byggherren med att upprätta förslag till kontrollplan.
2. Biträda vid inventeringen av farligt avfall och annat avfall vid rivning.
3. Se till att kontrollplanen och gällande bestämmelser och villkor för åtgärderna följs samt att nödvändiga kontroller utförs.
4. Informera byggherren och vid behov meddela samhällsbyggnadsnämnden vid avvikelser från föreskrifter och villkor.
5. Närvara vid tekniska samråd, besiktningar och andra kontroller samt vid samhällsbyggnadsnämndens arbetsplatsbesök.
6. Dokumentera sina byggplatsbesök och notera iakttagelser som kan vara av värde vid utvärderingen inför slutbeskedet.
7. Avge ett utlåtande till byggherren och till samhällsbyggnadsnämnden som underlag för slutbesked, och meddela
samhällsbyggnadsnämnden om den kontrollansvarige lämnar sitt uppdrag.
Om en kontrollansvarig inte utför sina uppgifter ska byggherren omedelbart underrätta samhällsbyggnadsnämnden.
Om en kontrollansvarig har lämnat sitt uppdrag, ska byggherren föreslå en ny kontrollansvarig till samhällsbyggnadsnämnden
och som därefter fattar beslut om ny kontrollansvarig.
Namn och övriga uppgifter på certifierade kontrollansvariga finns på Boverkets hemsida.
Enligt plan och bygglagen krävs det ett startbesked för att påbörja en åtgärd som kräver bygglov, marklov, rivningslov eller
anmälan.
För information om avgifter avseende t.ex. startbesked, slutbesked, avvisning, avskrivning, lägeskontroll, utstakning m.m. se av
samhällsbyggnadsnämndens antagen PBL-taxa på www.trelleborg.se.

__________________________________

____________________________________

Sökandens underskrift

Kontrollansvariges underskrift

__________________________________

_____________________________________

Namnförtydligande

Namnförtydligande

Dina personuppgifter registreras och behandlas enligt reglerna i dataskyddsförordningen (GDPR). Detta görs eftersom uppgifterna behövs
för vår myndighetsutövning. Mer information finns på www.trelleborg.se.

Samhällsbyggnadsförvaltningen
E-post samhallsbyggnad@trelleborg.se
Webb www.trelleborg.se

Besöksadress Algatan 13
Postadress 231 83 Trelleborg
Telefon 0410-73 30 00

Fakturaadress
Box 173, 231 23 Trelleborg
Org.nr 212000-1199

