
standard
norge

Soknad om ansvarsrett
etter plan- og bygningsloven

Søknaden gjelder
Gnr. Bnr. Festenr. Seksjonsnr. Bygningsnr. Bolignr. Kommune
40 4 Hareid KommuneEiendom/

byggested Adresse Postnr. Poststed
Skrivarvegen / Pe-vegen 6062 Brandal

Foretak
Foretak
Dakark AS

Adresse Postnr. Poststed
Vigra næringspark 6040 Vigra

Kontaktperson
Harald Gjærde
E-post
epost@byggmann.no

Ansvarsområde (skal overtimes til gjennomføringsplan, med unntak av forste og siste kolonne)

Våre samsvarserklæringer vil foreligge ved: (sett X)
Funksjon

(PRO, SOK,
UTF, kontroll)

Beskrivelse av
ansvarsområdet

Tiltaks-
klasse

PRO/KPR Prosjekterer og kontrollerer arkitektur,trearbeid, 1

byggeskikk og grunnmur over fundament,

eksl takstoler ihht. TEK 2007.

Tar ikke ansvar for kart,plassering og

naturpåkjenninger

Søknad om
ramme-
tillatelse

Her oppgis kompetanse som vil bli brukt i tiltaket for oppfyllelse av SAK10 §§ 10-2, 11-1 og 11-3

1. Universitet/heyskole høyere grad
2. Universitet/heyskole lavere grad 4. Fagbrev/svennebrev

Godkjenning av foretak

Foreligger sentral godkjenning innenfor ansvarsområdene? Ja H Nei

Dekkes ansvarsområdet av sentral godkjenning [S] He It H Delvis n Nei

Hvis delvis, beskriv det som ikke dekkes (Er det behov for ytterligere plass, beskriv i eget vedlegg):

Ansvarlig foretak
Foretak
Dakark AS

Dato

23,09,2010

Gjentas med blokkbokstaver
BJORN FLOVIK

Underskrift

rt.
/

0 Standard Norge. Byggblankett 5181-1 Jull 2010, utgave 1

Vedlegg nr.

G-

Organisasjonsnr.
976598407

Telefon Mobiltelefon
70181200

Søknad om
igangsettings-
tillatelse/

tt-trinns søknad

3. Mesterbrev/fagskole 5. Annen kompetanse, se vedlegg:

Hvis nei eller delvis, legg ved "Vedlegg til søknad om ansvarsrett der foretaket ikke har sentral godkjenning".

Søknad om
ferdigattest

Ansvarlig søker for tiltaket
Foretak

Px--r- 64) h y-)  cpt,)?
Dato Underskrift

I al-,
Gjentas med blokkbokstaver

: . •

Side

av 1

Vedleggnr.
G-

Vedlegg nr.

G-
Vedlegg nr.
G-

Erklæringer og underskrifter
Foretaket er kjent med reglene om straff og sanksjoner i pbl kap 32 og at det kan medføre reaksjoner dersom det gis uriktige opplysninger.

Kompetanse
i tiltaket

Ansvarlig prosjekterende erklærer at prosjekteringen skal være planlagt, gjennomfort og kvalitetssikret i henhold til pbl

Ansvarlig utforende eri(lærer at arbeidet ikke skal starte for det foreligger kvalitetssikret produksjonsundeilag for respektive del av utforelsen

Vi forplikter oss astille med kompetanse som angitt for ansvarsområde og kvalitetssikringen er tilpasset tiltaket

ats.


