
 Anmälan av kontrollansvarig

Byggplats och sökande/byggherre 

Fastighetsbeteckning* Ansökan om lov inlämnad, datum 

Sökandens/Byggherrens e-postadress Ärendenummer på ansökan/anmälan 

Sökandens/Byggherrens namn 

Kontrollansvarig utsedd av sökande/byggherre (behovet styrs av åtgärdens storlek/komplexitet) (kopia av certifikat ska bifogas)

Kontrollansvariges namn, postadress, postnummer och postort 

Kontrollansvariges personnummer Certifieringsnummer Kontrollansvariges telefonnummer 

Kontrollansvariges e-postadress 

Datum 

* Obligatoriska uppgifter

Utdrag ur 10 kap. plan- och bygglagen (PBL) 

5 § Byggherren ska se till att varje bygg-, rivnings- och markåtgärd som byggherren utför eller låter utföra genomförs i enlighet med  
de krav som gäller för åtgärden enligt denna lag eller föreskrifter eller beslut som har meddelats med stöd av lagen. Om åtgärden är 
lov- eller anmälningspliktig, ska byggherren se till att den kontrolleras enligt den kontrollplan som byggnadsnämnden fastställer  
i startbeskedet. 

9 § För den kontroll som avses i 5 § ska det 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. 

10 § Trots 9 § krävs det inte någon kontrollansvarig i fråga om

1. små ändringar av en- eller tvåbostadshus, om byggnadsnämnden inte beslutar annat, eller
2. andra små åtgärder enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av 16 kap. 10 §.

11 § En kontrollansvarig ska 

1. biträda byggherren med att upprätta förslag till den kontrollplan som krävs enligt 6 § och, i fråga om rivningsåtgärder, biträda vid
inventeringen av farligt avfall och annat avfall,

2. se till att kontrollplanen och gällande bestämmelser och villkor för åtgärderna följs samt att nödvändiga kontroller utförs,
3. vid avvikelser från föreskrifter och villkor som avses i 2 informera byggherren och vid behov meddela byggnadsnämnden,
4. närvara vid tekniska samråd, besiktningar och andra kontroller samt vid byggnadsnämndens arbetsplatsbesök,
5. dokumentera sina byggplatsbesök och notera iakttagelser som kan vara av värde vid utvärderingen inför slutbeskedet,
6. avge ett utlåtande till byggherren och byggnadsnämnden som underlag för slutbesked, och
7. om den kontrollansvarige lämnar sitt uppdrag, meddela detta till byggnadsnämnden.

För effektivare och snabbare handläggning föredrar vi digitala handlingar och digital kommunikation. 
Maila gärna din ansökan och dina handlingar till bygglovsavdelningen@helsingborg.se

Ändamålet med personuppgiftsbehandlingen är att kunna administrera anmälan av kontrollansvarig (i enlighet med dataskyddsförordningen artikel 6, punkt 1 e). 
Mottagare av uppgifterna är handläggare inom stadsbyggnadsförvaltningen. Uppgifterna hanteras i enlighet med stadsbyggnadsförvaltningens 
dokumenthanteringsplan. Personuppgiftsansvarig: Stadsbyggnadsnämnden (stadsbyggnadsnamnden@helsingborg.se). 
Dataskyddsombud: dataskyddsombud@helsingborg.se. Mer information om dina rättigheter finner du på helsingborg.se.

http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/20100900.htm#K10P6
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