
ANSÖKAN OM ANSVARIG ARBETSLEDARE 
inlämnas i 2 ex till byggnadsinspektionen 

  

  Ansvarig arbetsledare 
 

  FVA-arbetsledare  

 

BYGGNADSPLATS By 
      

Lägenhet 
      

Rno 
      

Adress 
      

BYGGNADS- 
PLATSENS 
INNEHAVARE 

Namn  
      

Tel. under arbetstid 
      

Adress 
      

DEN SOM UTFÖR 
ARBETET 

Namn  
      

Tel. under arbetstid 
      

Adress 
      

ARBETE SOM SKALL 
UTFÖRAS 

 
 Nybyggnadsarbete 
 Om- och tillbyggnader- eller reparationsarbeten på byggnad 
 Grävning , fyllning, sprängning 
 Betong-, stål-, tegel- eller träkonstruktioner 
 Uppmontering av element 
Förstärkning av grunden 

 

ARBETSLEDARE Namn och yrke 
      

Personbeteckning 
      

Adress 
      

Tel. under arbetstid 
      

Utredning om motsvarande uppgifter 
 
 

 Studieintyg               st       arbetsintyg             st 

SÖKANDENS 
UNDERSKRIFT 

Ort och datum Namn 

ARBETSLEDARENS 
UNDERSKRIFT 

Undertecknad förbinder sig som ansvarig arbetsledare utföra ovan nämnda uppgifter 

Ort och datum Namn 

BESLUT  Godkänt    Förkastat 
 
 
 
Ort och datum  Namn, tjänsteställning 

SKOLVÄGEN 2 
22410 GODBY 
tfn direkt 431525, vxl. 018-43150 
Fax. 018-431519 
e-post: kommungarden@finstrom.ax 

Kommunens anteckningar 

Anlänt datum 

Inlämnat av  

Bygglovets nummer  

mailto:kommungarden@finstrom.ax
mailto:kommungarden@finstrom.ax


ANVISNING FÖR ANSVARIG ARBETSLEDARE 
 

Till en ansvarig arbetsledares skyldigheter hör bl.a. att: 
 

1 Kontrollera att samhällsnämndens godkännande av ansvarig arbetsledare är klart innan 
byggnadsarbetet påbörjas. 
 

2 Kontrollera att byggnadslov för byggnadsarbetet beviljats och vunnit laga kraft. 
Studera byggnadslovsbeslutet med tillhörande handlingar och notera eventuella villkor 
och föreskrifter i beslutet. 
 

3 Föra arbetsplatsdagbok . 
 

4 I god tid anmäla om de syner som enligt byggnadslovsbeslutet bör förrättas. 
 
5 Förvara alla beslut rörande byggnadsprojektet så att de vid behov kan studeras på 

arbetsplatsen. 
 

6 Se till att, vid slutsyn eller inflyttningssyn, alarm- och släckningsanordningar är 
monterade på plats. 
 

7 Noggrant bekanta sig med byggnadslagen, byggnadsförordningen, Finlands 
byggbestämmelsesamling och kommunens byggnadsordning. 
 

8 Begära syn av byggnadsinspektionen då det finns risk för att byggnadsarbetet kan 
medföra fara för grannar eller förbipasserande. 
Observera att det är byggares skyldighet att i alla situationer se till att arbetet inte 
förorsakar fara för personer eller egendom. 
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