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Bygglov

Stadsdel/by Kvarter/lägenhetens namn Tomt/lägenhetens Rnr

Adress Postnummer

Kyrkslätts
byggnadstillsyn

ANMÄLAN OM PROJEKTERARE OCH
GODKÄNNANDE AV UPPDRAGET
Med denna blankett anmäler den som påbörjar ett
byggprojekt projektets projekterare.
Genom att underskriva denna handling godkänner
projekteraren det anmälda uppdraget och förbinder sig att
sköta det enligt föreskrifterna (MBL 120 a, b, c och g §).

BYGGPLATS

UNDERSKRIFT/UNDERSKRIFTER AV DEN/DE SOM PÅBÖRJAR PROJEKTET
Ort, datum, underskrift, namnförtydligande / underskrifter och namnförtydliganden

YTTERLIGARE INFORMATION OM BYGGPROJEKTET

HUVUDPROJEKTERARE
Planeringsuppdragets svårighetsklass

Exceptionellt krävande Krävande     Sedvanlig             Ringa
Projekterarens behörighet

Exceptionellt krävande Krävande   Sedvanlig               Ringa

Namn Planeringsbyrå/-företag

Personbeteckning Telefon E-post

Yrkesexamen och examensår Annan utbildning

Erfarenhet av byggnadsplanering i klassen
Exceptionellt krävande år

Erfarenhet av byggnadsplanering i klassen
Krävande år

Erfarenhet av byggnadsplanering i klassen
Sedvanlig år

Ytterligare information Bilagor
Certifikat för register för klassificering/konstaterande av behörighet
Referensförteckning
Examensintyg
Arbetsintyg

Projekterarens engagemang
Ort och datum Projekterarens underskrift och namnförtydligande

BYGGNADSPLANERARE
Planeringsuppdragets svårighetsklass

Exceptionellt krävande   Krävande      Sedvanlig               Ringa
Projekterarens behörighet

Exceptionellt krävande Krävande    Sedvanlig Ringa
Namn Planeringsbyrå/-företag

Personbeteckning Telefon E-post

Yrkesexamen och examensår Annan utbildning

Erfarenhet av byggnadsplanering    i
klassen Exceptionellt krävande år

Erfarenhet av byggnadsplanering    i
klassen Krävande år

Erfarenhet av byggnadsplanering    i
klassen Sedvanlig år

Ytterligare information Bilagor
Certifikat för register för klassificering/konstaterande av behörighet
Referensförteckning
Examensintyg
Arbetsintyg

Projekterarens förbindelse
Ort och datum Projekterarens underskrift och namnförtydligande



ANSVARIG KONSTRUKTIONSPLANERARE
Planeringsuppdragets svårighetsklass

Exceptionellt krävande Krävande Sedvanlig Ringa
Projekterarens behörighet

Exceptionellt krävande  Krävande    Sedvanlig Ringa
Namn Planeringsbyrå/-företag

Personbeteckning Telefon E-post

Yrkesexamen och examensår Annan utbildning

Erfarenhet av byggnadsplanering    i
klassen Exceptionellt krävande år

Erfarenhet av byggnadsplanering    i
klassen Krävande år

Erfarenhet av byggnadsplanering    i
klassen Sedvanlig år

Ytterligare information Bilagor
Certifikat för register för klassificering/konstaterande av behörighet
Referensförteckning
Examensintyg
Arbetsintyg

Projekterarens förbindelse
Ort och datum Projekterarens underskrift och namnförtydligande

ANSVARIG GRUNDKONSTRUKTIONSPLANERARE
Planeringsuppdragets svårighetsklass

Exceptionellt krävande   Krävande     Sedvanlig Ringa
Projekterarens behörighet

Exceptionellt krävande    Krävande    Sedvanlig Ringa
Namn Planeringsbyrå/-företag

Personbeteckning Telefon E-post

Yrkesexamen och examensår Annan utbildning

Erfarenhet av grundbyggnadsplanering    i
klassen Exceptionellt krävande år

Erfarenhet av grundbyggnadsplanering    i
klassen Krävande år

Erfarenhet av grundbyggnadsplanering    i
klassen Sedvanlig år

Ytterligare information Bilagor
Certifikat för register för klassificering/konstaterande av behörighet
Referensförteckning
Examensintyg
Arbetsintyg

Projekterarens engagemang
Ort och datum Projekterarens underskrift och namnförtydligande

FVA-PLANERARE
Planeringsuppdragets svårighetsklass

Exceptionellt krävande   Krävande     Sedvanlig Ringa
Projekterarens behörighet

Exceptionellt krävande  Krävande    Vanlig                    Ringa
Namn Planeringsbyrå/-företag

Personbeteckning Telefon E-post

Yrkesexamen och examensår Annan utbildning

Erfarenhet av Fva- och/eller Vvs-planering i
klassen Exceptionellt krävande           år

Erfarenhet av Fva- och/eller Vvs-planering i
klassen Krävande           år

Erfarenhet av Fva- och/eller Vvs-planering i
klassen Vanlig          år

Ytterligare information Bilagor
Certifikat för register för klassificering/konstaterande av behörighet
Referensförteckning
Examensintyg
Arbetsintyg

Projekterarens engagemang
Ort och datum Projekterarens underskrift och namnförtydligande



VENTILATIONSPLANERARE
Planeringsuppdragets svårighetsklass

Exceptionellt krävande   Krävande     Sedvanlig Ringa
Projekterarens behörighet

Exceptionellt krävande Krävande    Sedvanlig Ringa
Namn Planeringsbyrå/-företag

Personbeteckning Telefon E-post

Yrkesexamen och examensår Annan utbildning

Erfarenhet av ventilations- och/eller Vvs-
planering i klassen Exceptionellt krävande       år

Erfarenhet av ventilations- och/eller Vvs-
planering i klassen Krävande       år

Erfarenhet av ventilations- och/eller Vvs-
planering i klassen Vanlig       år

Ytterligare information Bilagor
Certifikat för register för klassificering/konstaterande av behörighet
Referensförteckning
Examensintyg
Arbetsintyg

Projekterarens engagemang
Ort och datum Projekterarens underskrift och namnförtydligande

Med denna blankett anmäler den som påbörjar ett byggprojekt projektets projekterare. I anmälan ska ingå projekterarens
godkännande av uppdraget samt de uppgifter om projekterarens utbildning och erfarenhet som behövs för att bedöma
projekterarens behörighet.

Den som påbörjar projektet ska sköta om att lämna den blankett som huvudprojekteraren fyllt i till den som
bereder tillståndet så tidigt som möjligt under förhandsbehandlingen.

Innan tillståndet beviljas ska man anmäla:

1. I alla byggprojekt ska man alltid anmäla en huvudprojekterare och en byggnadsplanerare.

2. Om byggprojektets svårighetsklass är krävande, ska man vanligtvis anmäla också de ansvariga konstruktions-,
fva- och ventilationsplanerarna.

3. Om byggprojektets svårighetsklass är exceptionellt krävande, ska man anmäla alla ansvariga projekterare

Huvudprojekterarens referensförteckning ska alltid finnas som bilaga. Om planeringsuppdragets svårighetsklass är

"Exceptionellt krävande" eller "Krävande", ska alla projekterare som anmäler sig visa sin referensförteckning som bilaga.

Erfarenhet av planering klassificeras enligt del A2 punkt 4.2 i Finlands byggbestämmelsesamling.


