Rivningsplan
Vid behov kompletteras rivningsplanen med bilagor med detaljerad beskrivning av åtgärder.

Fastighetsbeteckning:
Rivningsplan upprättad av:

Datum:

Omhändertagande av farligt avfall
Materialfraktion

Beräknad mängd

Omhändertagande/Mottagare

Omhändertagande av material med virkesförstörande insekter, ohyra, hussvamp, etc
Material/Byggdel

Beräknad mängd

Omhändertagande/Mottagare

Material som avses omhändertas för återanvändning
Återanvändning (Återbruk) innebär att varor återvinns i befintligt skick. Exempel: taktegel, tegelstenar, betongelement, virke, fönster,
dörrar, vitvaror mm.

Material

Beräknad mängd

Användning/Mottagare

Material som avses omhändertas för materialåtervinning
Materialåtervinning innebär att materialet bearbetas till ny funktion. Exempel: smältning av metallskrot, krossning av betong,
mineralull som blir lösull mm

Material

Beräknad mängd

Användning/Mottagare

Historik
Ange de uppgifter som behövs för att fastställa byggnadens typ, ingående huvudsakliga material och användning. Uppgifterna används
för att bedöma eventuella åtgärder beträffande farligt avfall samt möjlighet att demontera och återvinna eller återanvända övriga
rivningsmaterial.

Byggnadsår:
Tidigare användning/verksamhet

Hyresgäst:

Fr o m år:

T o m år:

Tidigare användning/verksamhet

Hyresgäst:

Fr o m år:

T o m år:

Omfattande ändringar har skett:

År:

Handlingar som närmare beskriver rivningsobjektet bifogas*

Bilaga/or

*(t ex fasadritningar, planritningar (A), sektionsritningar (K) t ex av ytterväggar och fotografier)

Farligt avfall
Besiktning i syfte att fastställa eventuell förekomst av farligt avfall eller andra material som kan medföra risker som avfall skall utföras
av en person med därtill lämplig kompetens. Kraven är bl a goda kunskaper om byggnadshistorik och installationer i byggnader samt
om reglerna beträffande hantering och omhändertagande av farligt avfall.
Farligt avfall anges i bl a Miljöbalken (MB) samt förordningar knutna till MB, t e x förordningen om farligt avfall och i
Arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter. Ytterligare information finns i Kemikalieinspektionens OBS-listan. Lokala och regionala
föreskrifter anges bl i kommunens Renhållningsordning. Länsstyrelse och kommunal avfallsrådgivare kan ge mer information.

Besiktningsprotokoll/intyg

Bilaga/or

Hälsofarliga material

Förekommer ej

Förekommer

Miljöfarliga material

Förekommer ej

Förekommer

Virkesförstörande insekter, ohyra eller hussvamp

Förekommer ej

Förekommer

Kontrollansvarig för rivningen
Namn

Telefon:

Behörighet

Godkänd av kommunen för aktuellt projekt, datum:

Övriga upplysningar:

Fax:

