
  
     

      

  

 

 

 

Samhällsbyggnadsförvaltningen

RIVNINGSPLAN 

Vid rivning eller ombyggnad
Komplettera rivningsplanen med bilagor innehållande 
detaljerad beskrivning av åtgärder, om det behövs.

Fastighetsbeteckning.................................................................................................................... 
Fastighetens adress........................................................................................................................ 
Sökandens namn........................................................................................................................... 
Adress........................................................................................................................................... 
Telefon.......................................................................................................................................... 

Kontrollansvarig (anmälan av kontrollansvarig görs på särskild blankett)
Namn............................................................................................................................................. 
Adress............................................................................................................................................ 
Telefon.......................................................................................................................................... 

Beskrivning av byggnaden
Byggår................................................Ändringsår......................................................................... 
Storlek (BTA m2

Användningsområde för byggnaden
...................................................................................................................................................... 
Övrig information......................................................................................................................... 

Beskrivning av nuvarande och tidigare markanvändning 
Kemikalielagring........................................................................................................................... 
Nedgrävda tankar.......................................................................................................................... 
Oljeavskiljare................................................................................................................................
Övrigt 

Miljöbesiktning 
Inventering av miljöfarligt avfall görs på särskild blankett 

Miljöskadligt  material som inte kan demonteras 
Material som är  sammansatt  av flera material, varav något  är  miljöfarligt, t.ex. mark som är  förorenad 

Omhändertagande av material med virkesförstörande insekter, ohyra eller hussvamp 
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Material som avses omhändertas för återanvändning (Återanvändning innebär att varor 
återvinns i befintligt skick. Exempel: taktegel, tegelstenar, betongelement, virke, fönster, dörrar, vitvaror 
med mera) 

Material som avses omhändertas för återvinning (Återvinning innebär att materialet bearbetas 
till ny funktion. Exempel: smältning av metallskrot, krossning av betong mm) 

Material som avses att deponeras 
(Marklov eller bygglov för upplag kan erfordras) 

Fastighetsbeteckning..................................................................................................................... 
Material......................................................................................................................................... 
Deponeringssätt  (beskriv hur materialet läggs upp, bifoga situationsplan med markhöjden före och efter, ev 
sektioner, täckningssätt)...................................................................................................................... 

Skyddsåtgärder (ex inhägnad av rivningsområde, upplag) 

Buller- och dammskydd 

Moment med särskilda risker vid rivningsarbetet (för omgivning eller personal) 

Rivningsplan upprättad av: 

Datum................................................. 

........................................................................... 
Underskrift 

............................................................................ 
Namnförtydligande 

Kontakt 
Telefon: 033-35 85 00 
E-post: samhallsbyggnad@boras.se 
Postadress: Kungsgatan 55, 501 80 Borås 

Så behandlar vi dina personuppgifter 
Vi behandlar personuppgifter i denna rivningsplan 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. 
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