
Kommunenssaksnr. Vedleggnr.

G- 3
ISide1

av 1

Erklæring omansvarsrett
etter plan- og bygningsloven (pbl) § 23-3

Erklæringen skal sendes til ansvarlig søker.
Alternativt kan erklæringen sendes direkte til kommunen, men da må ansvarlig søker få tilsendt en kopi.

Erklæringen gjelder
Gnr. I Bnr. I Festenr. I Seksjonsnr. Bygnlngsnr. I Bolignr. I Kommunø

Eiendom/ 5 30 0 0 5 30 Orkland
byggested Adresse Postnr. I Poststed

Graastens Gate 25 7300 Orkanger

Foretak
Foretaketsnavn IOrganisasjonsnr.
Varmeforum AS 998872693
Adresse Postnr. IPoststed
Østre Rosten 37 7075 Tiller
Kontaktperson Telefon IMoblttelefon
Robert Steen 45473600
E-post - -
post@vfmontasje.no
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Erklæring og underskrift

Foretaket er kjent med reglene om straff og sanksjoner ipbl kap 32 og at det kan medføre reaksjoner dersom det gis uriktige opplysninger.
Foretaket forplikter seg Iii å stille med nødvendig kompetanse i tiltaket jf. SAK10 kap. 10 og 11

D Ansvarlig prosjekterende erklærer at prosjekteringen skal være planlagt,
gjennomført og kvalitetssikret i henhold til pbl jf. SAK10 §12-3

IZlAnsvarlig utførende erklærer at arbeidet Ikke skal starte før det foreligger kvalitetssikret
produksjonsunderlag for respektive del av utførelsen jf SAK10 § 12-4

D Ansvarlig kontrollerende erklærer uavhengighet, jf. SAK1O§ 14-1,
og vil redegjøre for endringer som kan påvirke uavhengigheten jf.SAK10 §12-5

Dato I Underskrift

04.07.2022

Gjentasmedblokkbokstaver
ROBERT STEEN
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