Instruktioner

Kommun och myndighet

Töm blanketten

BEDÖMNING AV PROJEKTERARNAS BEHÖRIGHET
Lovets signum
Ifyllnadsanvisningar
på omstående sida

Byggplats

Bilaga till ansökan
Projektinledaren önskar separat beslut
Lägenhetens namn / kvarterets nr
Lägenhetens RNr / tomtens nr/
byggplatsens nr

By/kommundel

Adress

Den som
ansöker om
tillstånd /
byggherre
Byggprojektets
egenskaper
och planeringsuppdragets
svårighetsgrad

Namn

Telefon

Adress

Fax

Byggnadens eller lokalernas ändamål samt kvalitet och omfattning på ändrings- och reparationsarbetet

Byggnadens volym, m3

Byggnadens totala yta, m3

Miljö-, säkerhets-, hälso-, energi- eller andra krav
Höga krav
Normala krav
AA

A

Antal våningar, st

Mindre krav

Ringa krav

B

C

Byggnadsarbetet inleds,
datum
Typ av projekteringsuppdrag
Ny byggnad
Ändring och
reparation

Byggnadsplanering
Konstruktionsplanering
Ventilationsplanering
Vatten- och avloppsplanering
Namn

Huvudprojekterare
som ansvarar Erfarenhet av byggnadsprojektering, år
för planeringen
som helhet
Kompletterande utbildning och kurser, sv

Yrkesexamen
Annan yrkeserfarenhet, år

Betyg och intyg, st
Telefon / fax

Adress

FINLANDS KOMMUNFÖRBUND

ke1600-s-e

10.2004

Namn
Ansvarig för
konstruktionsprojekteringen Erfarenhet av byggnadsprojektering, år
som helhet

Uppdraget inleds, datum

Yrkesexamen
Annan yrkeserfarenhet, år

Uppdraget inleds, datum

Kompletterande utbildning och kurser, sv

Betyg och intyg, st

Adress

Telefon / fax

Namn
Ansvarig för
ventilationsprojekteringen Erfarenhet av ventilationsprojektering, år
som helhet

Yrkesexamen
Annan yrkeserfarenhet, år

Uppdraget inleds, datum

Kompletterande utbildning och kurser, sv

Betyg och intyg, st

Adress

Telefon / fax

Namn
Ansvarig för
vatten- och
Erfarenhet av vatten- och avloppsprojektering, år
avloppsprojekteringen
som helhet
Kompletterande utbildning och kurser, sv
Adress

Yrkesexamen
Annan yrkeserfarenhet, år

Uppdraget inleds, datum
Betyg och intyg, st
Telefon / fax

Följande sida

Övriga planerare
4 (forts.)
Projekterare för Namn
byggprojektet
Yrkesexamen

Telefon tjänstetid / fax
Erfarenhet inom projektering, år

Projekteringsområde /-byrå

Betyg och intyg, st

Adress

Telefon / fax

Namn

Telefon tjänstetid / fax

Yrkesexamen

Erfarenhet inom projektering, år

Projekteringsområde /-byrå

Betyg och intyg, st

Adress

Telefon / fax

Namn

Telefon tjänstetid / fax

Yrkesexamen

Erfarenhet inom projektering, år

Projekteringsområde /-byrå

Betyg och intyg, st

Adress

Telefon / fax

Namn

Telefon tjänstetid / fax

Yrkesexamen

Erfarenhet inom projektering, år

Projekteringsområde /-byrå

Betyg och intyg, st

Adress

Telefon / fax

FYLLS I AV MYNDIGHETEN
Mottagen, datum och underskrift

BEDÖMNING AV PLANERARNAS BEHÖRIGHET SAMT ANVÄNDNINGEN AV BLANKETTEN

Behörig personal skall anlitas
Denna blankett kan användas vid bedömmningen av behörigheten hos
de projekterare som anlitas av den som påbörjar ett byggprojekt.
Personen i fråga skall ha tillräckliga förutsättningar att genomföra
projektet med hänsyn till dess svårighetsgrad samt ha tillgång till
kompetent personal (119 § MarkByggL).

Huvudprojekteraren, byggnadsprojekteraren (=den som utarbetar
huvudritningarna) och den som utarbetar specialbeskrivningar skall ha
den utbildning och erfarenhet som byggprojektets art och uppgiftens
svårighetsgrad förutsätter (123 § MarkByggL). Bestämmelser om
minimibehörigheten finns i 48 § markanvändnings- och byggförordningen.

I bygglovet eller på det inledande mötet kan
omsorgsplikten preciseras
Den som inleder ett byggprojekt kan med denna blankett ge
byggnadstillsynsmyndigheten uppgifter om de projekterare som han
har tillgång till. Byggnadstillsynsmyndigheten kan i bygglovet eller vid
det inledande möte som ordnas innan byggnadsarbetet påbörjas
precisera vad som krävs av den som inleder ett byggprojekt för att
omsorgsplikten skall uppfyllas.

Bilagor
Som bilagor kan inlämnas examensbetyg och arbetsintyg, referenser
eller annat intyg.

Behörighetsvillkoren för projekterarna
Vid utformningen av byggnaden skall det finnas en kompetent person
som ansvarar för utformningen som helhet och dess kvalitet och som
ser till att projektbeskrivningen och specialbeskrivningarna utgör en
helhet som uppfyller de krav som ställs på den (huvudprojekterare) (120
§ 2 mom. MarkByggL).

Den kommunala byggnadstillsynsmyndigheten avgör genom ett seperat
förfarande eller i anslutning till bygglovet om det finns grund för sådana
krav på projekteringen som nämns i punkt 3.

Kontakt till byggnadsinspektören på förhand
Kontakt tas på förhand till kommunens byggnadsinspektör i frågor som
hänför sig till bedömningen av projekterarna och likaså när det gäller
de i punkt 3 nämnda krav på projekteringen som bedöms utgående från
det allmänna intresset.

Skriv ut

Till början

