VÖRÅ

Byggnads- och miljönämnden
Vöråvägen 18, 66600 Vörå

KOMMUN
Ansvarig arbetsledare, MBL § 122, MBF § 73
1. Byggnadsplats

Fastighetsbeteckning

Fastighetsnamn

946 —________—________—________
2. Byggnadsplatsens
innehavare

Namn

Telefon

Adress o. postnr
3 Arbetsledare

Namn
Adress o. postnr

4. Ansvarsområde

Telefon tjänstetid

Ansvarig arbetsledare (MBL 122 §)
Arbetsledare för installation av fastighetens vatten- och avloppsanordningar (MBL 122 §, MBF 71 §)
Arbetsledare för installation av ventilationsanordningar (MBL 122 §, MBF 71 §)
Arbetsledare för annat specialområde: _______________________________________________________

5. Bygglovssökandes Datum och underskrift
underskrift
____ / ____ 20____ _________________________________________________________________________
6. Arbetsledarens
underskrift

Jag förbinder mig att som ansvarsskyldig leda ovannämnda arbete och meddelar att jag har satt mig in i
markanvändnings- och bygglagen och - förordningen till de delar de anknyter till denna uppgift samt i de
föreskrifter och anvisningar i Finlands byggbestämmelsesamling som getts med stöd av denna lag.

Datum och underskrift

MBF § 73

____ / ____ 20____ _________________________________________________________________________
Byggarbetsledningen
Den ansvariga arbetsledaren ska så som projektets art och omfattning förutsätter se till att:
1. myndighetssyn begärs i tillräckligt god tid och att inspektioner och åtgärder utförs vid adekvata
arbetsskeden,
2. godkända huvudritningar, behövliga specialbeskrivningar, ett inspektionsprotokoll för bygget och övriga
handlingar finns tillgängliga på byggplatsen,
3. behövliga utredningar av byggprojektets skeden som är förknippade med risker samt skadliga
konsekvenser har utförts,
4. behövliga åtgärder vidtas före byggnadsarbetena påbörjas och under byggnadstiden för att undvika risker
och olägenheter,
5. behövliga åtgärder vidtas under byggnadsarbetet med anledning av brister eller fel som uppdagats under
byggandet,
6. det vid byggnadsarbete finns en arbetsledare för ett specialområde med tanke på byggnadsarbetets
svårighetsgrad, vilken sköter de föreskrivna uppgifterna.
Utöver vad som föreskrivs i 1 mom. ska den ansvariga arbetsledaren så som reparations- och ändringsarbetets art
och omfattning förutsätter under byggnadsarbetet se till att omständigheter som kommer fram då konstruktioner
öppnas och rivs beaktas under byggnadsarbetet.
Vad som föreskrivs i 1 mom. 1–5 punkten och 2 mom. om ansvarig arbetsledare, tillämpas också på arbetsledare
för ett specialområde.
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