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Ansvarig arbetsledare       (122 § MarkByggL)

Arbetsledare för installationen av fastighetens vatten- och
avloppsanordningar (122 § MarkByggL, 71 § MarkByggF)

Lovets / projektets signum

2

Byggplatsens
innehavare

3

Arbetsledarens
namn, 
utbildning och
erfarenhet

Uppförande av byggnad

Ändring och reperation av byggnad

Rivning av byggnad

Installation av fastighetens vatten- och
avloppsanordningar

Adress

Utbildning inom branschen Erfarenhet, år

Byggnadens användningsändamål

Jag förbinder mig att som ansvarsskyldig leda ovannämnda arbete och meddelar att jag har satt mig in i markanvändnings- och 
bygglagen och - förordningen (i kraft 1.1.2000) till de delar de anknyter till denna uppgift samt i de föreskrifter och anvisningar i 

Ytan på/för den byggnad eller byggnads-
del som skall byggas eller ändras

Plats, datum, underskrift och namnförtydligande

Arbetsledarens uppgifts- och ansvarstid i byggnadsarbetet

Namn

m2

6  Ytterligare
uppgifter

9

Underskrift

Telefon

Arbetsledare för installationen av fastigheten
ventilationsanordningar (122 § MarkByggL, 71 § MarkByggF)

Jordbyggnadsarbete

Installation av fastighetens ventilationsanordningar

För uppgiftshelhet inom specifik bransch, beskrivning av den begränsade uppgiften

Tidsbegränsad

Under hela byggnadsarbetet

10

Byggherrens
eller entrep-
renörens 

Arbetsledare för annat specialområde

By / kommundel Lägenhetens namn / kvarterets nr                                 Lägenhetens RNr /tomtens nr/
byggplatsens nr

Har tidigare godkänts för motsvarande
uppgift

Ja

Ort och datum

VÄND

Avtal eller utredning om uppdrag och tidsanvändning

AdressNamn

Konstruktion eller anläggning

Övrigt, vilka

5

Byggprojektets
art och
uppgifternas

4

Arbete som
skall utföras

Montering av element

Stålkonstruktioner/
tegelkonstruktioner

Beslut
FYLLS I AV MYNDIGHETEN

Bilaga

anvisning för rättelseyrkandemotiveringar

8 

Bilagor

7 Byggnadstill-  
synsavgiften
betalas av

Studiebetyg, st Arbetsintyg, st

Arbetsledaren skall samtidigt övervaka                objekt förutom detta

Namn och adress

Namn och yrke 

svårighetsgrad
(Fylls i enligt
myndighetens
anvisningar)

Finlands byggbestämmelsesamling A 1 som getts med stöd av denna lag.

Ort, datum och underskrift

underskrift

04
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Jag godkänner 
inte

Jag godkänner

Tillsynsnämnden i Korsnäs 
Strandvägen 4323 
66200 KORSNÄS
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Ifyllnadsanvisningar
1. Fyll i blanketten med små bokstäver. Med Tab-tangenten kan du flytta markören till nästa fält.2. Hela den text som du skriver ska synas i fältet.3. De gula ikonerna innehåller instruktioner. Du kan få fram en ruta med instruktioner genom att dubbelklicka på ikonen och stänga rutan genom att klicka på krysset i vänstra övre hörnet.4) Jos kenttään on sijoitettu erillinen ohjeteksti, saat sen esiin viemällä hiiren kursorin kentän päälle.5. Du kan radera texten genom att klicka på knappen 'töm blanketten'.6) Seuraavalle lomakesivulle pääset esim. 'seuraava sivu' -painikkeen avulla.7. Du kommer väl ihåg att underteckna blanketten när du har skrivit ut den..

Underskrift
Skriv under blanketten efter utskrift.



arbetsledare har godkänts. Godkännandet skall återkallas, om det är
motiverat på grund av att uppgifterna försummats eller av någon annan
motsvarande orsak (122 § MarkByggL).

UPPGIFTERNAS SVÅRIGHETSGRAD OCH BEHÖRIGHETEN FÖR
DEM SOM DELTAR I BYGGPROJEKT
Den som utarbetar projektbeskrivningar och specialbeskrivningar
samt den ansvarige arbetsledaren för byggnadsarbetet och arbetsle-
daren för ett specialområde skall ha den utbildning och erfarenhet som
byggprojektets art och uppgiftens svårighetsgrad förutsätter. Den be-
hörighet som planeringen kräver bedöms på grundval av byggnadens
och lokalernas avsedda ändamål, belastningarna och brandbelastnin-
garna, planerings-, kalkylerings- och dimensioneringsmetoderna, miljö-
kraven samt på grundval av hur mycket planeringslösningarna avviker 
från det normala. Den behörighet som ledningen av byggnadsarbetet 
kräver bedöms inte bara på grundval av det ovan föreskrivna utan också
på grundval av byggnadsförhållandena och de specialmetoder som 
används i arbete (123 § 1 och 2 mom. MarkByggL).

BESTÄMMELSER

OMSORGSPLIKT VID BYGGANDE
Den som påbörjar ett byggprojekt skall se till att byggnaden planeras
och byggs i enlighet med bestämmelserna om byggande samt det
beviljade tillståndet. Personen i fråga skall ha tillräckliga förutsättningar
att genomföra projektet med hänsyn till dess svårighetsgrad samt ha
tillgång till kompetent personal. (119 § MarkByggL).

BYGGARBETSLEDNING
Vid byggnadsarbete som kräver tillstånd eller annat godkännande av
myndigheterna skall det finnas en person som är ansvarig för utförandet
av arbetet och dess kvalitet och som leder byggnadsarbetet och ser
till att det utförs i enlighet med bestämmelserna och föreskrifterna
om byggande samt det beviljade tillståndet och god byggnadssed
(ansvarig arbetsledare). Vid behov skall det vid byggnadsarbete finnas
arbetsledare för specialområden enligt vad som bestäms genom
förordning. Den ansvarige arbetsledaren och arbetsledaren för ett 

Ansvarig arbetsledare för byggnadsarbete kan vara en person som
har avlagt för uppgiften lämplig högskoleexamen inom byggnads-
branschen eller sådan examen som i 68, 132 och 137 § byggnadsför-
ordningen (266/1959), nedan tidigare förordningen, förutsattes av en
arbetsledare. Dessutom skall arbetsledaren med beaktande av
byggnadsobjektets art och omfattning ha tillräcklig erfarenhet inom
byggnadsbranschen.
Ansvarig arbetsledare för en mindre byggnad med enkla konstruktioner
kan också vara en person som inte har ovan föreskriven examen men 
som i övrigt kan anses ha de förutsättningar som krävs för uppgiften.
En arbetsledare som ovan avses skall i en ansökan om godkännande
visa sin behörighet som ansvarig arbetsledare. TIll ansökan skall fogas
en skriftlig anmälan, där sökanden förbinder sig att som ansvarig leda
byggnadsarbetet.
Om sökanden högst fem år tidigare har godkänts som arbetsledare för
ett motsvarande bygge i kommunen, behövs inte något godkännande
för att behörigheten skall kunna konstateras. Då räcker en anmälan om
att personen i fråga är ansvarig arbetsledare samt en förbindelse som
avses i 3 mom. (70 § MarkByggF).

ARBETSLEDNINGEN FÖR ETT SPECIALOMRÅDE
I byggnadsarbete skall, beroende på hur krävande uppgiften är, finnas
en arbetsledare som är ansvarig vid byggandet av en fastighets vatten-
och avloppsanordningar samt ventilationsanordningar. I byggnadsarbete
kan dessutom enligt vad som bestäms i bygglovet eller av särskilda
skäl under byggnadsarbetet finnas ansvariga arbetsledare för andra
specialområden. Angående godkännande av arbetsledare för ett special-
område gäller i tillämpliga delar vad som föreskrivs om ansvarig arbets-
ledare. När behörigheten för en arbetsledare för ett specialområde be-
döms skall bestämmelserna i 123 § 1 och 2 mom. markanvändnings-
och bygglagen beaktas. Närmare föreskrifter om minimibehörigheten
utfärdas i Finlands byggbestämmelsesamling (71 § MarkByggF).

BYGGARBETSLEDNING
Den ansvariga arbetsledarens uppgifter och ansvar börjar omedelbart 
efter det att han eller hon har godkänts eller anmälan om avsikten att
verka som arbetsledare har gjorts. Befrielse från uppgifterna och ansvaret

2) byggnaddsarbetet utförs i enlighet med det beviljade tillståndet och
att gällande lagstiftning och föreskrifter om byggande iakttas i arbetet,
3) åtgärder som behövs med anledning av uppdagade brister och fel
vidtas under byggnadsarbetet,
4) sådana syneförrättningar som föreskrivs i tillståndet begärs i tillräckligt
god tid och att inspektioner och åtgärder som fastslagits vid det inledande
mötet eller i något annat sammanhang utförs i ändamålsenliga arbets-
skeden,
5) godkända ritningar och nödvändiga specialritningar, ett uppdaterat
inspektionsprotokoll för bygget, eventuella testresultat samt andra
nödvändiga handlingar finns tillgändliga på byggarbetsplatsen.
Bestämmelserna om ansvarig arbetsledare gäller i tillämpliga delare
arbetsledaren för ett specialområde (73 § MarkByggF).

TILLSYN ÖVER BYGGNADSARBETET

Påbörjande av byggnadsarbete

När sökande har fått bygglov skall han eller hans ombud ordna ett in-
ledande möte ifall ett sådant krävs i beslutet om bygglov. Sökanden
bör anmäla till byggnadstillsynsbyrån att byggnadsarbetet inleds.
Anmälan görs enligt kommunens anvisningar.

Ifall en grundundersökning och/eller konstruktionsritningar för grunden
krävs i beslutet om bygglov skall de levereras till byggplatsen samt inlämnas 

Den ansvariga arbetsledaren måste själv vara närvarande när en syn för-
rättas. Vid synen måste den ansvariga arbetsledaren ha med sig de
huvudritningar som fastställts av byggnadsnämnden inklusive beslutet
om bygglov samt de konstruktionsritningar och övriga specialritningar
som krävs i beslutet och som har godkänts av byggnadstillsyns-
myndigheten. Dessutom skall han ha med sig arbetsplatsdagboken.

Grundbottensyn förrättas då de grävnings-, sprängnings- och/eller
pålningsarbeten som hör till grundläggningen har utförts.

Konstruktionssyn förrättas i två eller flera skeden. Grunden granskas när
konstruktionerna har formats och armerats. De bärande konstruktionerna
granskas innan någon del av dem har täckts in.

Lägessyn förrättas innan grunden gjuts eller medan murningsarbete
pågår såframt det är fråga om en sockel som skall muras.

VVS-syn förrättas när rökkanalerna har murats och konstruktionerna 
inte har täckts in. Fva-arbetsledaren beställer syn av vatten- och
avloppsanordningarna.

Slutsyn förrättas när byggnaden eller en del av den är färdig och/eller när
arbetena på tomten eller byggplatsen är färdiga. Om en bostadsbyggnad
tas i bruk innan byggnaden har blivit färdig måste delslutsyn, dvs. syn 
före ibruktagandet ovillkorligen hållas.

Vid slutsynen måste den ansvariga arbetsledaren uppvisa
- slutgranskningsprotokollet för vatten- och avloppsanordningarna
- intyg över utmärkningen av byggnadens plats och höjdläge och 
över lägessynen
- intyg över granskningen av el-installationerna

Som följande åtgärd skall den ansvariga arbetsledaren beställa utmärkning
av byggnadens plats och höjdläge. Efter denna förrättning kan byggnads-
arbetena påbörjas.

Den ansvariga arbetsledaren skall föra ett inspektionsprotokoll över de olika 
arbetsskedena och med sin namnteckning bekräfta de inspektioner han 
företagit.

Syner
Den ansvariga arbetsledaren ber om de syner som föreskrivs i bygglovet

- bruks- och underhållsanvisning för byggnaden

specialområde godkänns av kommunens byggnadstillsynsmyndighet.
Byggnadsarbetet får inte påbörjas eller fortsätta, om inte en ansvarig

BEHÖRIGHETSVILLKOR FÖR DEN ANSVARIGA ARBETSLEDAREN

kan fås endast genom en skriftlig begäran eller genom att en annan person
godkänns i stället för den ansvariga arbetsledaren.
Den ansvariga arbetsledaren skall se till att
1) byggnadstillsynsmyndigheten underrättas om att byggandet påbörjats

hos byggnadstillsynsmyndigheten senast vid den tidpunkt då byggnads-
arbetet påbörjas.

- intyg över granskningen av anläggningen för oljeuppvärmning
- arbetsplatsdagboken

BYGGNADEN ELLER EN DEL AV DEN FÅR INTE TAS I BRUK INNAN
DEN HAR GODKÄNTS FÖR ANVÄNDNING I SLUTSYNEN.
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