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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

BR. VOLLAN AS (org.nr. 996338347)
Mathias Lunds gate 14, 7506 STJØRDAL

95871871

vollanolemorten@gmail.com

Kontaktperson

Telefon

E-post

Ole Morten Vollan

95871871

vollanolemorten@gmail.com

Foretaket har sentral godkjenning

Ansvarområde
Funksjon

Beskrivelse av ansvarsområdet

Tiltaksklasse

Planlagt samsvarserklæring

Dekkes av sentral godkjenning?

UTF

Puss- og ﬂisarbeider i våtrom

1

Ferdiga est

Nei

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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