Miljø og Teknik

Erklæring om teknisk dokumentation
jan. 2014

Ansøger er ansvarlig for, at byggeri omfattet af Bygningsreglement 2010, kap. 1.3.1 og kap. 1.3.2 opføres
i overensstemmelse med byggelovens formål og bygningsreglementets bestemmelser.
Det drejer sig om:
•
enfamiliehuse, dobbelthuse (højst 2 boliger med lodret lejlighedsskel) og sommerhuse,
•
rækkehuse med 3 eller flere boliger
•
industri- og lagerbygninger samt avls- og driftsbygninger
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•
garager, carporte, udhuse og lignende bygninger over 50 m , som ikke er beregnet til beboelse.
Ansøger skal inden ibrugtagning af bygningen indsende den fornødne dokumentation vedrørende tekniske
forhold til kommunen. Ansøger er ansvarlig for, at alt relevant materiale er indsendt til kommunen. Kommunen har pligt til at opbevare dokumentationen, men foretager ingen kvalitetssikring eller byggesagsbehandling af materialet.
Ansøger opfordres til i samarbejde med privat rådgiver at klarlægge hvilken dokumentation, der er relevant for den pågældende byggesag. Ansøger kan ligeledes gå i forhåndsdialog med kommunen i tvivlsspørgsmål.
Ansøger skal ved ibrugtagning af bygningen vedlægge en erklæring, hvor der skrives under på, at bygningen er opført i overensstemmelse med byggelovens og bygningsreglementets bestemmelser, samt at den
fornødne dokumentation vedr. tekniske forhold er vedlagt erklæringen.
Erklæringens side 2 er en afkrydsningsliste med eksempler på dokumentation vedr. tekniske forhold, som
kan være relevant at indsende til kommunen.

Erklæring:

Sagsnr.: ………………………

Undertegnede ansøger erklærer hermed:
at bygningen er opført i overensstemmelse med byggelovens formål og bygningsreglementets
bestemmelser
at have udfyldt denne erklærings side 2
at den fornødne dokumentation vedrørende tekniske forhold er vedlagt denne erklæring
at den fornødne dokumentation vedrørende tekniske forhold var medsendt ansøgningen om
byggetilladelse.
Ansøger/Ejer: …………………………………………………………………………………….................
Adresse: ……………………………………………………………………………………………...............
Telefon: …………………………………… Mobiltelefon: ………………………………………………….

Dato: ………………… Ansøgers/Ejers underskrift: ………………………………………….................

Erklæringen returneres i udfyldt og underskrevet stand til: Randers Kommune, Byggesag,
Laksetorvet, 8900 Randers C.
Administrationsbygningen
Laksetorvet
8900 Randers C

Telefon
Telefax
E-mail

8915 1515
8915 1660
teknisk@randers.dk

Ekspeditionstid:
Mandag-torsdag
Fredag

09.00-15.00
09.00-13.00

Dokumentation for byggesagens tekniske forhold:
Det med X markerede tegnings- og dokumentationsmateriale er fremsendt sammen med erklæringen om byggeriets tekniske forhold:
Tegningsmateriale, som viser niveaufri adgang
Tegningsmateriale, der viser lydisolering mod nabo
Tegningsmateriale, der viser bygningens tæthed mod jord
Dokumentation for, at bygningens bærende konstruktioner opfylder bestemmelserne i
bygningsreglementets kap. 4, jf. bilag 4 om statisk dokumentation, og at konstruktionerne
er udført i overensstemmelse med god byggeskik, f.eks. efter SBI-anvisning 230
Dokumentation for, at spær er leveret fra spærfabrik
Stabilitetsberegning
Dokumentation for, at konstruktioner og materialer ikke har et fugtindhold, der ved indflytning medfører risiko for skimmelsvamp (målingsrapport)
Dokumentation for at brandkravene er opfyldt, således at der haves et tilstrækkeligt sikkerhedsniveau, eksempelvis efter eksempelsamlingen for brandsikring af byggeri 2010
Energirammeberegning
Dokumentation for bygningens tæthed
Energimærkning i overensstemmelse med Energistyrelsens ”Bekendtgørelse om energimærkning af bygninger”
Varmetabsberegning (ved ombygning)
Dokumentation vedrørende kloakforhold, herunder kloakplan, erklæring om arbejdernes
udførelse fra autoriseret vvs-mester og kloakmester
Dokumentation vedrørende ventilation
………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………..
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Randers Kommunes behandling af dine persondata
Randers Kommune er ansvarlig for behandling af dine personoplysninger – her kan du få fat i os:
Randers Kommune
Udvikling, Miljø og Teknik
Odinsgade 7, 8900 Randers C
CVR-nr.: 29189668
Telefon: 89151515
E-mail: miljøogteknik@randers.dk

Kontaktoplysninger på kommunens databeskyttelsesrådgiver
Hvis du har spørgsmål til vores behandling af dine oplysninger, er du altid velkommen til at kontakte
vores databeskyttelsesrådgiver på e-mail: dpo@randers.dk
Du kan læse mere om kontaktoplysninger og databeskyttelsesrådgiverens opgaver på kommunens
hjemmeside www.randers.dk
Formål med behandlingen af dine personoplysninger
Persondata som navn, adresse, e-mail, telefon, cpr-nummer og registreringsnummer anvender vi til
at kontakte dig og entydigt identificere dig. Såfremt du skal oplyse andre persondata, indgår de i den
konkrete behandling af din henvendelse.
Retsgrundlag for behandlingen
Dine personoplysninger behandles med hjemmel i byggeloven eller databeskyttelsesforordningen
(forordning 2016/679 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af
personoplysninger).
Kategorier af personoplysninger
I Udvikling, Miljø og Teknik behandles primært almindelige personoplysninger (navn, adresse, e-mail,
telefonnummer, cpr-nummer etc.). I enkelte tilfælde behandles desuden oplysninger, som vedrører
straffedomme/lovovertrædelser og følsomme personoplysninger (fx helbredsoplysninger).
Hvem videregiver vi dine personoplysninger til
Randers Kommune videregiver eller overlader dine personoplysninger til følgende modtagere:




Lokale foreninger, organisationer og myndigheder som eventuelt har lovmæssig krav på
underretning om afgørelser mv.
Private virksomheder, som eventuelt udfører opgaver for kommunen (databehandlere).
Offentligt tilgængelige registre, som vi eventuelt overfører/indberetter data til.
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Hvordan er Randers Kommune kommet i besiddelse af dine personoplysninger
Din persondata har du oplyst i forbindelse med din henvendelse. Herudover indhenter Randers
Kommune eventuelt oplysninger om dig ved registeropslag (fx dit cpr-nummer og civilstatus).
Hvor længe opbevarer Randers Kommune dine personoplysninger
Randers Kommune opbevarer oplysningerne så længe, de er nødvendige til det angivne formål eller
opbevaringspligten udløber og et eventuelt arkiveringskrav er opfyldt. Herefter slettes
oplysningerne. Almindelige kontaktoplysninger i forbindelse med byggeansøgninger bliver dog
bevaret og er offentligt tilgængelige på Weblager.dk. Du kan eventuelt anmode om at få disse
oplysninger slettet.
Dine rettigheder
Efter databeskyttelsesforordningen har du en række rettigheder i forhold til Randers Kommunes
behandling af dine oplysninger. Du kan til enhver tid benytte dig af rettighederne, hvilket sker ved at
kontakte kommunen. Du har følgende rettigheder:









Ret til at se dine oplysninger (indsigtsret)
o Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som Randers Kommune behandler om dig,
samt en række yderligere oplysninger.
Ret til berigtigelse (rettelse)
o Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.
Ret til sletning
o I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for
vores almindelige generelle sletning indtræffer.
Ret til begrænsning af behandlingen
o Du har visse i tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.
Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle
oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at
retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en
person eller vigtige samfundsinteresser.
Ret til indsigelse
o Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores eller lovlige behandling af
dine personoplysninger.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder,
som du finder på www.datatilsynet.dk
Vil du klage?
Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine
personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk
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