
 

Förslag till rivningsplan samt inventering av rivningsmassor 
 

Projektet avser:  …………………………………………………………………………………………………….. 

 

Fastighetsbeteckning:  …………………………………………………………………………………………….............. 

 

Byggherre:  ……………………………………………………………………………………………………... 

 

Detta dokument lämnas in till Samhällsbyggnadsnämnden tillsammans med ansökan om rivningslov eller anmälan om rivning med inventeringen 

av rivningsmassor ifylld. Nedanstående punkter i denna rivningsplan är de punkter som föreslås kontrolleras under rivningsprocessen.  

När rivningsarbetena är avslutade lämnas denna rivningsplan in med kontrollpunkterna signerade och daterade för att erhålla slutbesked. 

 

 

 

 

Kontrollpunkter: 

 

Åtgärderna är färdigställda och omhändertagande av rivningsmassor har skett i enlighet med inventeringen 
Kontrolleras av byggherren, datum och underskrift: 

 

 

………………………………………………………………… 

 

Återställande av marken 
Kontrolleras av byggherren, datum och underskrift: 

 

………………………………………………………………… 

 



 

 Rivning av farligt avfall   Ska alltid fyllas i, även om farligt avfall ej förekommer. 

INVENTERING 

Ämne 

 

Typ av avfall 

 

Mängd 

 
Kg alt m3 

ÅTGÄRD 

Vem utför rivningen 

 

På vilket sätt utförs 

rivningen 

 

Vem transporterar 

avfallet 

 

Var sker 

omhändertagandet 

Kvicksilver 
T ex i strömbrytare, elapparater, lysrör 

Förekommer ej  

      

Bly 
T ex i gjutjärnsrör, kulåledningar 

Förekommer ej  

      

Oljor, PCB 
T ex i transformatorer, maskiner, 

fogmassor (skum) 

Förekommer ej  

      

CFC (Freoner) 
T ex i kyl, frys, skumplast 

Förekommer ej  

      

Asbest 
T ex i isolering, eternitplattor, kakelfix 

Förekommer ej  

      

Övrigt 
 

Förekommer ej  

      

Virkesförstörande insekter och hussvamp 
 

Förekommer ej  

     



 
Impregnerat virke 
T ex arsenik, kreosot  

Förekommer ej  

     

Rivning av övrigt material  

INVENTERING 

 

ÅTGÄRD 
 mängd / destination*  

*Med destination menas plats för omhändertagandet. 

Typ av avfall Mängd 
Kg alt m3 

Återbruk/destination Återvinning/destination Förbränning/destination Deponering/destination 

Betong      

Sten      

Tegel      

Trä       

Spånskiva       

Gips       

Plywood       

Board      

Metall      

Plast      

Isolering och fönster      

Papp      



 
Sakvaror 
T ex badkar, tvättmaskin m.m. 

     

Övrigt      
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