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Foretak
Foretakets navn
Vanneforum AS I

0rganlsasjonsnr.
998872693

IAnsvarsrett
erklært dato 1 04.07.2022 I

Arbeidet Innen ansvars- L. omrAdet er avsluttet [XI Ja  Nei Ansvarsområde
Funksjon (PRO, l/TF)

Hentetfra UTF
erklæring om Beskrivelse avansvarsområde
ansvarsrett Installasjon av pipe og ildsted

Ansvarlig for prosjektering:
Deterikkeavdekket gjenstående arbeider innenfor ansvan;området somer til hindar for å gi:

lgangsettingstlllatelse/
Rammetillatelse ett-trinns tillatelse Midlertidig brukstlllatelse Ferdigattest

Ansvarlig for utførein:

7 Midlertidig brukstillatelse - Gjenstående arbeider for ansvarsområdet Innenfor denne delen av tiltaket frem mot ferdigattest
Angl gjenstående arbeider avmindrevesentligbetydning, innenfor ansvarsområdet ogden delenavtiltaketdet søkes midlertidigbrukstillatelse for

Angi resterendedeleravtiltaket hvor det her ikkesøkes ommidlertidigbrukstillatelse

Sikkerhetsnivå ogarbeider som vii bii utført Innen14 dager (Gjelder mldler11dlg brukstillatelse)
Gjenstår det arbeid Innenfor ansvarsområdet, for at tiltaket skal være sikkert å ta I bruk? O J a  Nel Hvis Ja, fyll ut
For å oppnå tilstrekkelig sikkerhetsnivå, vil følgende arbeider bli utført innen: J Dato I

inlormasjonen
nedenfor

Typearbeider

Ferdigattest

:'XJFerdigattest - Det er Ikke avdekket feil eller mangler som hindrer ferdigattest

Bekreftelaer
Vibekrefter at kvalitetssikring er utført og dokumentert i henhold til erklæring om ansvarsrett og foretakets kvalitetssikring,

Vi bekrefter at prosjektering er i samsvar med ytelser 1TEK17 og preakseplerte ytelser (VTEK) eller ved analyse som viser at
__J forskriftens (TEK17) funksjonkrav er oppfylt

:xJVIbekrefter at utførelse er i samsvar med produksjonsunderlag.

Erklæring ogunderskrift
Foretaket er kjent med reglene om straff og sanksjoner I plan- og bygningsloven kap 32, ogat det kan medføre reaksjoner dersom det er
gitt uriktige opplysninger.

Dato Foretakets underskrift - Gjentas med blokkbokstaver
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