Ansökan om ansvarig arbetsledare
Diariebeteckning: __________________

Ansökan inlämnas i 2 ex. till byggnadsinspektionen.
Se ifyllningsanvisningar på blankettens baksida.

Inkommit: ________________________

□ Ansvarig arbetsledare □ VVS-ansvarig arbetsledare □ Rivningsarbetsledare □ Övrig: ______________________________
1. BYGGPLATS

Stadsdel / By

Kvarter / Lägenhetens namn

Adress

2. SÖKANDE
Byggplatsens
innehavare

Areal m2

Namn
Adress

Telefon

Postnummer

3. ARBETETS
ART

4. ARBETET
UTFÖRS AV

Tomt nr / RNr

Postanstalt

E-post

Tillstånd nr / Datum / §

Bilagor till ansökan

□ Nybyggnadsarbete □ Ändrings- och reparationsarbete □ Rivning av byggnad
□ Schaktning, utfyllnad och sprängning □ VVS-installationer □ Övrigt
Entreprenör
Adress

Telefon

Postnummer

Postanstalt

Namn och yrke
5.
FÖRBINDELSE,
Ansvarige arbets- Adress
ledaren /
Ansvarig för
Postnummer
specialområde

E-post

Telefon
Postanstalt

E-post

t.ex. konstruktions- Undertecknad förbinder sig att som ansvarig handa denna uppgift
övervakare / VVSTid och plats
arbetsledare
_________________________________________________
Namnförtydligande:

6. EXPEDIERING
AV BESLUTET

□ Per post

7. UNDERSKRIFT
för sökanden/
sökandena

Sökandes eller sökandenas underskrifter

□ För avhämtning

Tid och plats

□ Per e-post
_________________________________________________
Namnförtydligande:
_________________________________________________
Namnförtydligande:

Myndigheten fyller i:

8. UTLÅTANDEN

□ Förordas
□ Förordas inte

9. BESLUT

Datum

□ Kompetens enl. PBF □ VVS-arbetsledare Bygg BS, D6 kompetens
□ Ingen högskoleexamen, men tillräckliga kunskaper och erfarenhet för projektet
§

□ Godkänns □ Förkastas

Underskrift
_____________________________________________________
Byggnadsinspektör

ANVISNINGAR FÖR BLANKETTEN
Myndigheten fyller i fältet i övre högra hörnet på blankettens framsida samt punkt 8-9.
Ansökan om ansvarig arbetsledare och ansvarig för specialområde, t.ex. konstruktionsövervakare samt
ansökan om VVS-arbetsledare, ventilation-, vatten- och sanitetsinstallationer inlämnas till:
Mariehamns stad
Byggnadsinspektionen
Torggatan 17
22100 Mariehamn

ANSVARIG ARBETSLEDARE, ANSVARIG RIVNINGSARBETSLEDARE OCH VVS-ARBETSLEDARE
Före byggnadsarbetet påbörjas bör byggnadsinspektören ha godkänt ansvarig arbetsledare och VVS-arbetsledare.
Vilka arbetsledare som erfordras för projektet framgår av byggnadsnämndens beslutsprotokoll. Till ansvarig
arbetsledare kan godkännas en person som fyller kraven i plan- och byggförordningen § 4.
Till en ansvarig arbetsledares skyldigheter hör bland annat att känna till plan- och bygglagen och förordningen,
Ålands byggbestämmelsesamling samt stadens byggnadsordning, att bekanta sig med byggnadsinspektörens
anvisningar och att tillse att bestämmelser som rör byggandet, tillstånd, övervakning av byggnadsarbetet, syner och
försiktighetsåtgärder iakttas.
Förekommer i bygge svårutförbara konstruktioner, kan byggnadsnämnden förordna att övervakningen av sådant
arbete skall anförtros person som har tillräcklig kompetens därtill (spec. konstruktionsövervakare).
VVS-arbetsledare med ansvar för utförandet av ventilation, vatten- och sanitetsinstallationer ska bland annat äga
tillräcklig kännedom om föreskrifterna för VVS-installationer.

Mariehamn 2018 – Byggnadsinspektionen i Mariehamn
____________________________________________________________________________________________
Information om behandling av personuppgifter:
De personuppgifter du lämnar på denna blankett används för att möjliggöra Mariehamns stads administration av
ditt ärende. Uppgifterna sparas i stadens datasystem. För frågor om eller ändring av personuppgifter i
datasystemet, läs mer på www.mariehamn.ax/GDPR

