ANMÄLAN KONTROLLANSVARIG
När du ska genomföra en bygg-, rivnings- eller markåtgärd krävs i många fall en kontrollansvarig (KA) i ärendet. En KA behövs när du ska
bygga en ny byggnad men du kan även behöva en KA vid till exempel större tillbyggnader eller när du ska göra en ändring i en byggnad som
innebär att byggnadens bärande delar berörs. Det behövs vanligtvis ingen kontrollansvarig vid mindre åtgärder som till exempel nybyggnad
av mindre uthus och garage, mindre tillbyggnader och andra små ändringar av bostadshus och komplementbyggnader. Det är byggnadsnämnden som avgör om det behövs en KA i ärendet. Kontakta gärna oss om du är osäker på om du behöver anlita en kontrollansvarig.
Du som byggherre är alltid den som har det yttersta ansvaret att gällande bygglagstiftning följs men den kontrollansvarige ska vara dig
behjälplig och medverka till att bygglagstiftningens krav uppfylls. Den kontrollansvarige ska bland annat tillsammans med dig upprätta förslag
på kontrollplan och se till att den och gällande bestämmelser följs samt vara med vid tekniskt samråd, besiktningar och vid byggnadsnämndens arbetsplatsbesök.
Som sökande är du ansvarig för att den kontrollansvarige du föreslår är kontaktad och har åtagit sig uppdraget. Den kontrollansvarige ska
ha en oberoende ställning till den som utför den åtgärd som ska kontrolleras samt vara certifierad. Certifierade kontrollansvariga hittar du på
Boverkets hemsida www.boverket.se

Sökande
Kommun och fastighetsbeteckning

Fastighetens adress

Namn

Personnummer/org.nr

Postadress (utdelningsadress, postnummer och postort)

Telefon

Uppgifter om certifierad kontrollansvarig enligt PBL
Namn

Personnummer

Postadess (utdelningsadress, postnummer och postort)

Telefon

Certifieringsnivå
Normal

Certifieringsnummer

E-postadress

E-postadress

Certifiering gilltig t.o.m.

Komplicerad

Har samordningsansvar
Övriga upplysningar

Sökandens underskrift

Kontrollansvariges underskrift

Information om hur Västmanland-Dalarna miljö- och byggnadsnämnd behandlar dina personuppgifter och hur du tar tillvara på dina rättigheter
enligt Dataskyddsförordningen (GDPR - General Data Protection Regulation) finns på Avesta kommuns hemsida www.avesta.se
Du kan också kontakta Avesta kommuns servicecenter tel. 0226-64 50 00.
Västmanland-Dalarna miljö- och byggförvaltning, 774 81 Avesta, tel: 0226-64 54 54, e-post: miljo-bygg@avesta.se

