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Förhandsanmälan till arbetarskyddsmyndigheten om byggnadsarbete
En förhandsanmälan om byggnadsarbete ska göras om en byggarbetsplats, som är avsedd att vara längre
än en vecka och på vilken det arbetar sammanlagt minst 10 arbetstagare, inberäknat självständiga
egenföretagare och om en byggplats på vilka arbetets omfattning bedöms överskrida 500 årsverken.

1. Den som i huvudsak genomför byggprojektet och kontaktuppgifter
Företag:
Namnet på den som i huvudsak genomför byggprojektet

Företag som huvudsak genomför byggprojektet (t.ex. Rakennusyhtiö Mallikas Oy)

FO-nummer

Det företags FO-nummer som i huvudsak
genomför byggprojektet

Privatperson:
Efternamnet på den som i huvudsak genomför byggprojektet Den privatpersons efternamn som i
huvudsak genomför byggprojektet
Förnamn

Den privatpersons förnamn som i huvudsak
genomför byggprojektet

Kontaktuppgifter till den som

Kontaktuppgifter till den som i huvudsak

i huvudsak genomför byggprojektet

genomför byggprojektet för eventuell
tilläggsinformation

2. Byggarbetsplatsens namn och kontaktuppgifter
Byggarbetsplatsens namn

Byggarbetsplatsens namn (t.ex. As Oy Mallikkaan Mainio)

Ort

Kommun i vilken byggarbetsplatsen ligger (styr anmälan till områdets
arbetarskyddsmyndighet).

Kontaktuppgifter till ansvarsperson på byggarbetsplatsen

Kontaktuppgifter till ansvarspersonen på
byggarbetsplatsen för eventuell
tilläggsinformation

Arbetet inleds

Sannolikt datum då byggarbetsplatsen kommer att inledas

Arbetet avslutas

Sannolikt datum då byggarbetsplatsen avslutas

3. Byggherrens eller beställarens namn och kontaktuppgifter
Byggherrens namn

Byggherrens namn (företagets eller privatpersonens namn)

Byggherrens FO-nummer

Byggherrens FO-nummer (om sådan finns)
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Kontaktuppgifter till den som i

Kontaktuppgifter till den som i huvudsak genomför

huvudsak genomför byggprojektet

byggprojektet för eventuell tilläggsinformation

4. Byggherrens ansvariga säkerhetskoordinator
Säkerhetskoordinatorns namn

Säkerhetskoordinatorns namn

Säkerhetskoordinatorns kontaktuppgifter

Kontaktuppgifter till säkerhetskoordinatorn för eventuell
tilläggsinformation

5. Typ av byggnad
Husbyggnad
Nybyggnad

Välj punkt för typ av nybyggnad.

Sanering

Välj punkt för typ av sanering.

Produkt

Välj byggnadstyp.

Byggmetod

Välj byggmetod.

Bärande stomme

Välj material för den bärande stommen.

Objektets storlek

Ange antalet våningar i byggnaden, våningsyta och volym.

Jord- och vattenbyggnad
Produkt

Välj byggnadstyp.

Industribyggnad
Produkt

Välj byggnadstyp.

Byggmetod

Välj byggmetod.

Bärande stomme

Välj material för den bärande stommen.

Objektets storlek

Ange antalet våningar i byggnaden, våningsyta och volym.

6. Typ av byggprojekt
Enligt arbetsmetod

Välj rätt alternativ.

Enligt vederlag

Välj rätt alternativ.

7. Säkerhets- och driftplaner samt kartläggningar
Säkerhetsplaner som krävs

Välj rätt alternativ.

8. Byggarbetsplatsens varaktighet (planerad)
Arbetet inleds

Datum då byggarbetsplatsen inleds

Arbetet avslutas

Datum då byggarbetsplatsen avslutas
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9. Uppskattat antal arbetstagare på byggarbetsplatsen och genomsnittlig bemanning
Det maximala antalet arbetstagare som den som i huvudsak genom byggprojektet har på byggarbetsplatsen
och den genomsnittliga bemanningen

Det maximala antalet arbetstagare som andra än den som i huvudsak genom byggprojektet har på
byggarbetsplatsen och den genomsnittliga bemanningen

10. Antalet arbetsgivare och egenföretagare på byggarbetsplatsen
Det planerade antalet arbetsgivare och egenföretagare på byggarbetsplatsen

11. De valda arbetsgivarnas och egenföretagarnas kontaktuppgifter
Företagets namn

Företagets namn eller privatpersonens namn

FO-nummer

FO-nummer (om sådan finns)

Ansvarspersonens kontaktuppgifter

Kontaktuppgifter till arbetsgivarens eller egenföretagarens
ansvarsperson för eventuell tilläggsinformation

Uppgift, arbetsobjekt

Närmare beskrivning av arbetstagarens eller
egenföretagarens arbetsuppgift på byggarbetsplatsen

Lägg till arbetsgivare eller egenföretagare

Lägg till en ny arbetsgivares eller egenföretagares
kontaktuppgifter

12. Övrig viktig information
Övrig viktig information i anslutning till byggarbetet, t.ex. avbrott i arbetet

13. Uppgifter om anmälaren
Anmälarens kontaktuppgifter Anmälarens kontaktuppgifter för eventuell tilläggsinformation

En bekräftelse på att anmälningsblanketten har sänts och en kopia i PDF-format av den ifyllda blanketten
skickas till anmälarens e-postadress.

