
 
 
 
 
 

MILJÖ- OCH BYGGENHETEN                                                

    

 

Förslag till kontrollplan för rivning samt miljöinventering 
Du som ska utföra en rivningsåtgärd oavsett som privatperson eller företagare är skyldig att känna till vilka lagar och regler som gäller för 
avfallshantering. I Avfallsförordningen (2011:927) hittar du information om på vilket sätt som avfallet ska tas omhand.  
 
Förordningen anger allt slags avfall som definieras som farligt avfall, och vilka egenskaper det är som gör att avfall ska klassas som just farligt. 
Du kan också få information om vad som gäller vid transport av avfall. 
 
Vägledning om regler och ansvarsfrågor och om metoder för inventering och sortering av avfall finns att läsa på Naturvårdverkets hemsida. 
www.naturvardsverket.se 
 

Fastighetsbeteckning* Fastighetens adress* 

Sökande* Organisations-/Personnummer* 

Telefon-/Mobilnummer* Ärendenummer* 

 
 
 
Denna kontrollplan gällande rivning är upprättad av byggherre eller på byggherrens uppdrag. Verifikation/kvitton på lämnande avfallsslag ska 
kunna redovisas och lämnas till tillsynsmyndigheten vid begäran.  

http://www.naturvardsverket.se/
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ORGANISKA MATERIAL ANGRIPNA AV RÖTSVAMP, BAKTERIER ELLER PARASITER 
AVFALL MÄNGD MOTTAGARE 
 
   
 
   

   
 
   

INVENTERINGSPROTOKOLL 

RIVNINGSMATERIAL MÄNGD ÅTGÄRD 
Återanvändning     Återvinning      Deponering MOTTAGARE 
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FARLIGT AVFALL      
ÄMNE FÖREKOMST                                

Ja                Nej MÄNGD TYP AV AVFALL MOTTAGARE 

Kvicksilver                            
Elektriska apparater, lysrör ed.           
Freoner (CFC) t.ex. kyl- och 
värmemedium, isolering           
Arsenik, kreosot                            
t.ex. impregnerat virke           
Radon t.ex. alunskifferbaserad 
lättbetong/blåbetong           
Asbest (Eternitplattor, rörisolering, 
golvmattor e.d.)           
Bly  
(Bydikt, avloppsrör, kablar)           
PCB  
(Fogmassor, kemikalier)           
Oljetank/-panna 
            

 
 
Härmed intygas att samtliga kontroller enligt ovan har utförts utan anmärkning, att samtliga kontrollpunkter enligt gällande bygglagstiftning, är 
uppfyllda. Även i kontrollplanen icke upptagna moment skall utföras så att kraven i gällande bygglagstiftning uppfylls. Ifylld kontrollplan 
skickas in via vår e-tjänst alternativt till mbn@markaryd.se 
 
 
 
.....................................................................   ..................................................................................... 
Ort och datum   Sökandes namnteckning alt elektroniskt signerad 
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