
    
    

           
              

          
 

Förslag till materialinventering vid rivning 
Samhällsbyggnadsförvaltningen 

Datum 2021-04 

Förslag till materialinventering vid rivning 
för enklare rivningsärenden där certifierad kontrollansvarig inte krävs 

Observera!
Denna inventering används vid rivning av mindre byggnader och är en bilaga till kontrollplanen. En inventering ska alltid göras av någon som 
har god kunskap och erfarenhet inom området. 

Fastighet 
Fastighetsbeteckning Fastighetens adress Ärendenummer (BN) 

Rivningsansvarig (om annan än byggherre/sökande) 
Namn/ Företag Adress 

Person/ Organisationsnummer Postadress 

Telefonnummer E-post

* Begreppsförklaring
Återanvända - innebär att produkten får ett nytt liv 
Återvinna - skapar nya produkter av gammalt material 
Energiutvinna - brännbart avfall som går till förbränning i ett kraftvärmeverk och omvandlas till t ex fjärrvärme, fjärrkyla och el 
Deponera - Det avfall som inte går att återanvända, återvinna eller energiutvinna och som inte är farligt för miljön läggs på särskilt avfallsupplag 



 

 
  

 

 

 

Rivningsplan - Vanligt förekommande materialavfall 2(5) 

Material JA NEJ 
Mängd kg/ 
m3, m2, lm 

Sorteras på 
rivningsplatsen, 

lagkrav Återanvända* Återvinning* Energiutvinna* Deponera* Vem transporterar? Vart transporteras det? 

Betong 

Board 

Dörrar 

Fönster 

Gips 

Isolering 

Metall 

Papp 

Plast 

Plywood 

Schaktmassor 

Spånskivor 

Sten 

Tegel 

Trä,målat/omålat 

Vitvaror/sakvaror 



 
  

 

 
  

 

 
  

 

3(5) Rivningsplan - Farligt avfall 

Kvicksilver JA NEJ 
Mängd kg/ 
m3, m2, lm 

Sorteras på 
rivningsplatsen, lagkrav Vem transporterar? Vart transporteras det? 

Lysrör 

Brytare/relä 

Nivåvakter/givare 
Termometrar/ 
termostater 

Övrigt 

Bly JA NEJ 
Mängd kg/ 
m3, m2, lm 

Sorteras på 
rivningsplatsen, lagkrav Vem transporterar? Vart transporteras det? 

Avloppsrör, 
diktade 

El- och telekablar 

Byggnadsplåt 

Övrigt 

PCB JA NEJ 
Mängd kg/ 
m3, m2, lm 

Sorteras på 
rivningsplatsen, lagkrav Vem transporterar? Vart transporteras det? 

Fogmassor 

Kondensatorer 

Akrydurgolv 

Isolerglasfönster 

Övrigt 



  
  

 

 
  

 

 
  

 

4(5) Rivningsplan - Farligt avfall 

Köldmedier 
(CFC med flera) JA NEJ 

Mängd kg/ 
m3, m2, lm 

Sorteras på 
rivningsplatsen, lagkrav Vem transporterar? Vart transporteras det? 

Kylskåp/frysskåp 

Byggnadsisolering 

Övrigt 

Kemikalier JA NEJ 
Mängd kg/ 
m3, m2, lm 

Sorteras på 
rivningsplatsen, lagkrav Vem transporterar? Vart transporteras det? 

Asbest JA NEJ 
Mängd kg/ 
m3, m2, lm 

Sorteras på 
rivningsplatsen, lagkrav Vem transporterar? Vart transporteras det? 

Eternit 

Rörisolering 

Plastmattor/lim 

Fog/fix/kitt 

Övrigt 



 
 

 

 

 

 
 

 

5(5) Rivningsplan - Farligt avfall 

Övrigt JA NEJ 
Mängd kg/ 
m3, m2, lm 

Sorteras på 
rivningsplatsen, lagkrav Vem transporterar? Vart transporteras det? 

Batterier 
Brandsläckare 
med halon 

Brandvarnare 
Tryckimpregnerat 
trä 

Av 3 kap 10 och 11 §§ avfallsförordningen (2020:614) 

Datum 

Namn på ansvarig 

Kontaktuppgifter 
E-post: samhallsbyggnad@boras.se
Webbplats: www.boras.se
Telefon: 033-35 85 00 
Postadress: Kungsgatan 55, 501 08 Borås 

Så behandlar vi dina personuppgifter 
Vi behandlar personuppgifter i denna ansökan i enlighet med 
dataskyddsförordningen som underlag för att handlägga ärendet. 
På boras.se/pub kan du läsa mer om hur Borås Stad hanterar 
personuppgifter. Om du inte har tillgång till dator kan du få 
information genom att ringa oss på telefon: 033-35 85 00. 
Samhällsbyggnadsnämnden är personuppgiftsansvarig. 
Vid frågor, kontakta oss via e-post: samhallsbyggnad@boras.se 
eller telefon: 033-35 85 00. 

mailto:samhallsbyggnad@boras.se
www.boras.se
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