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Eiendom/byggested
Adresse

Seksjonsnr.

Festenr.

Bruksenhetsnr.

Bygningsnr.

Kle gjelan 117, 7340 Oppdal (198/54)

0

0

-

-

Ansvarlig foretak
Foretak

Telefon

E-post

HOEL & SØNNER AS (org.nr. 998942047)
Kåsvegen 16, 7340 OPPDAL

72422111
98073357

aleksander@hoelogsonner.no

Kontaktperson

Telefon

E-post

Alexander Husa

72422111
98073357

aleksander@hoelogsonner.no

Foretaket har sentral godkjenning

Ansvarområde
Funksjon

Beskrivelse av ansvarsområdet

Tiltaksklasse

Planlagt samsvarserklæring

Dekkes av
sentral
godkjenning?

PRO

Utarbeidelse av situasjonsplan og
koordinater.Gravarbeid. Grunnmur, radonsperre og
plate på mark. Utvendig VA-ledninger

1

E rinns-/igangse ngssøknad

Ja

Erklæring
Vi er kjent med reglene om straﬀ og sanksjoner i plan- og bygningslovens kapi el 32, og at det kan medføre reaksjoner dersom
vi oppgir urik ge opplysninger. Vi forplikter oss l å s lle med rik g kompetanse i byggeprosjektet, jf. SAK10 kapi el 10 og 11.
Ansvarlig prosjekterende erklærer at prosjekteringen skal være planlagt, gjennomført og kvalitetssikret i henhold l plan- og

X bygningsloven, jf. SAK10 § 12-3.
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