Ansvarserklæring fra OPPDAL
MASKINKOMPANI AS

Dokumentet er signert digitalt av følgende undertegnere:
• MARIANNE WANGBERG DUÅS, signert 14.01.2022 med ID-Porten: BankID

Det signerte dokumentet innholder
• En forside med informasjon om signaturene
• Alle originaldokumenter med signaturer på hver side
• Digitale signaturer

Dokumentet er forseglet av Posten Norge
Signeringen er gjort med digital signering levert av Posten Norge AS. Posten
garanterer for autentisiteten og forseglingen av dette dokumentet.

Slik ser du at signaturene er gyldig
Hvis du åpner dette dokumentet i Adobe Reader, skal det stå øverst at
dokumentet er sertifisert av Posten Norge AS. Dette garanterer at innholdet i
dokumentet ikke er endret etter signering.

Erklæring om ansvarsre
e er plan- og bygningsloven (pbl) § 23-3
Ved signering blir erklæringen sendt l ansvarlig søker, ABCHUS AS (org.nr. 914313902), ved kontaktperson
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Eiendom/byggested
Adresse

Seksjonsnr.

Festenr.

Bruksenhetsnr.

Bygningsnr.

Bjørkmoﬂata 11, 7340 OPPDAL (283/144)

0

0

-

-

Ansvarlig foretak
Foretak

Telefon

E-post

OPPDAL MASKINKOMPANI AS (org.nr. 915019463)
Søndre Industrivegen 40, 7340 OPPDAL

72400440
95034043

kje l@oppmask.no

Kontaktperson

Telefon

E-post

Marianne Duås

90219809

marianne@oppmask.no

Foretaket har sentral godkjenning

Ansvarområde
Funksjon

Beskrivelse av ansvarsområdet

Tiltaksklasse

Planlagt
samsvarserklæring

Dekkes av sentral
godkjenning?

UTF

Graving for byggegrop, adkomst og utomhusanlegg for
bolig og garasje

1

Midler dig
bruks llatelse
Ferdiga est

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 u ørende erklærer at arbeidet ikke skal starte før det foreligger kvalitetssikret produksjonsunderlag for respek ve

X del av u ørelsen, jf. SAK10, § 12-4.
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