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Erklæring og underskrift
Foretaket er kjent med reglene om straff og sanksjoner i plan- og bygningsloven kap 32, og at det kan medføre reaksjoner
dersom vi har gitt uriktige opplysninger.

Foretakets underskrift Gjentas med blokkbokstaverDato

Bekreftelser

Det bekreftes at kontrollen er utført i henhold til søknad om ansvarsrett .

Det bekreftes at det foreligger kontrolldokumenter.
Angi hvilke kontrolldokumenter som foreligger

Sluttkontrollen har ikke avdekket vesentlige feil og mangler som hindrer midlertidig brukstillatelse:
Følgende mangler av mindre vesentlig betydning gjenstår

Sluttkontrollen har ikke avdekket feil eller mangler som hindrer ferdigattest

Ansvarlig kontrollerende for prosjektering:

Ansvarlig kontrollerende for utførelse:

Rammetillatelse Igangsettingstillatelse Midlertidig brukstillatelse Ferdigattest
Ansvarsområdet er ferdig kontrollert for 

Ansvarlig kontrollerendes ansvarsområder knyttet til tiltaket

Foretak
Organisasjonsnr.Foretakets navn

Erklæringen gjelder

Eiendom/
byggested

Gnr. Bnr. Festenr. Seksjonsnr.

Postnr. PoststedAdresse

Bygningsnr. Bolignr. Kommune

Kontrollerklæring
Det fylles ut kontrollerklæringer for hvert kontrollområde. Kontrollerklæring skal
sendes ansvarlig søker når ansvarsområdet er ferdig kontrollert for en delsøknad.

Kontrollerklæringer for UTFØRELSE skal danne grunnlag for søknad om
midlertidig brukstillatelse og ferdigattest.

Relevante kontrollerklæringer for PROSJEKTERING skal danne grunnlag for søknad om
rammetillatelse, igangsettingstillatelse, tillatelse til tiltak, midlertidig brukstillatelse og ferdigattest.

Vedlegg nr.

G-
Kommunens saksnr.
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