
ANMÄLAN om
kontrollansvarig 

I samband med att Du lämnar uppgifterna på blanketten medger Du att miljö- och byggnadsnämnden i Ronneby kommun behandlar dessa 
personuppgifter om Dig vid behandling av Din anmälan. Enligt §§ 26 och 28 personuppgiftslagen har Du rätt att, på begäran, få information 
om och rättelse av de uppgifter som behandlas. 

För kontroll av lov- och anmälningspliktiga åtgärder skall finnas en eller flera kontrollansvariga som 1) har den kunskap, erfarenhet och 
lämplighet som behövs för uppgiften och kan styrka detta med ett bevis om certifiering, och 2) har 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. Den certifiering som avses i punkt 1 skall vara gjord av någon som har ackrediterats för detta ändamål enligt 
14 § lagen (1992:1119) om teknisk kontroll eller av någon som uppfyller motsvarande krav enligt bestämmelser i ett annat land inom 
Europeiska unionen eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Certifieringen ska vara tidsbegränsad och avse ett visst slag av arbete. 

Enligt 7 kap 4 § plan- och byggförordningen skall byggnadsnämnden godta certifierade kontrollansvariga vars kompetens har styrkts genom 
certifiering. Nämnden ska även godta kontrollansvariga som har styrkt sin kompetens på annat motsvarande sätt enligt bestämmelser i ett 
annat land inom Europeiska unionen eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.   

Undantag från krav på certifiering finns i övergångsbestämmelserna till PBL. 

Undantag från kravet på kontrollansvarig finns i 10 kap 10 § PBL och i 7 kap 4 § PBL. 

Byggherre Kontrollansvarig utsedd av byggherren 

Namn Namn 

Adress Adress 

Postnummer Ort Postnummer Ort 

E-postadress E-postadress 

Telefon bostad Telefon arbetet Mobiltelefon Telefon bostad Telefon arbetet Mobiltelefon 

Fastighetsbeteckning Ansvarsområde för kontrollansvarig Certifiering 

Anmälan avser (t.ex. nybyggnad enbostadshus med garage) Anmälan datum och diarienummer 

Om fler än en kontrollansvarig anmäles ska ansvarsområdet anges ovan. Speciellt ska anges vem som utsetts till samordnare. 

Uppgifter om kontrollansvarigs anställning (ifylls i förekommande fall) 
Företag Postadress 

Undertecknad kontrollansvarig intygar sin självständiga ställning samt att 
att villkoren i KAAR 1 (BFS 2012.8) uppfylls 

________________________________________________ 
Byggherrens underskrift och datum

_______________________________________________ 
Kontrollansvarigs underskrift och datum

Miljö- och byggnadsnämndens anteckningar 

Miljö- & byggnadsförvaltningen

Ronneby Kommun
Miljö- & byggnadsförvaltningen
www.ronneby.se

Tel vxl: 0457-61 80 00
E-post: mbf@ronneby.se

Adress
Ronneby kommun

372 80 Ronneby

Uppdaterad: 201502
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