
Byggföretagen 2021 

Om UE är maskinföretag ska även följande uppgifter lämnas: 
(Detta gäller även maskinföretag som förmedlas av maskin-/lastbilscentral eller s.k. förmedlingsföretag) 

Maskiner och utrustning uppfyller vad som anges i gällande lagar och förordningar 

Förare av maskin innehar yrkesbevis/utbildningsbok för ifrågavarande maskin och 
i övrigt har den kompetens som krävs enligt gällande lagar och förordningar 

Namnförtydligande Ort Datum 

Beställare 

UE2021 
Blankett för förstagångsanmälan och kontroll av underentreprenörer 

och bemanningsföretag vid anlitande på Byggavtalets tillämpningsområde 

Företag Organisationsnummer 

Kontaktperson 

Epost Telefon 

Underentreprenör (UE) eller Bemanningsföretag (BF) 
Företag Organisationsnummer 

Företagets adress Postnummer Ort 

Kontaktperson 

Epost Telefon 

Markera med kryss i lämpliga rutor 

UE/BF är bunden av följande kollektivavtal: UE är enmansföretag (ej krav på kollektivavtal) 

UE/BF är innehavare av och bifogar: 

F-skattebevis från SKV UE/BF har inte någon otvistig förfallen fordran från arbetstagare på lön eller ersättning 

Bolagsregistreringsbevis UE har gällande företagsförsäkring innehållande ansvarsförsäkring 

Berörd Byggnads region har rätt att i en vetorättssituation enligt 39 § MBL få kopior av ovan angivna handlingar. 

Övriga uppgifter 

UE/BF tillämpar ID06 UE/BF är registrerad som arbetsgivare UE har genomfört utbildningen Safe Construction Training 

Övrigt: 

Härmed garanterar ovan angiven underentreprenör/bemanningsföretag att ovan angivna uppgifter är riktiga: 

Signatur UE/BF 
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