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Blanketten skickas till:
Ulricehamns Kommun
Byggenheten
523 86 Ulricehamn
eller bygg@ulricehamn.se

RIVNINGSPLAN

Administrativa uppgifter
Fastighetsbeteckning

Fastighetens adress

Byggherre (namn, telefon, e-post, adress)

Telefon

Adress

E-post

Kvalitetsansvarig (namn, telefon, e-post, adress)

Telefon

Adress

E-post

Entreprenör (namn, telefon, e-post, adress)

Telefon

Adress

E-post

Objektbeskrivning
Bostadshus, typ

Industribyggnad, typ

Byggår, ombyggnadsår

Hel eller del av byggnad som skall rivas, beskrivning

Nuvarande, tidigare användning

Orsak till rivning

Konstruktion
Grundläggning

Stomme Fasad

Takbeläggning

Fönster dörrar (material: plast lättmetall trä)

Uppvärmningssystem

Avlopp (kommunalt, enskilt)

Riskbedömning
Asbest
Annat
Mark
PCB
CFC/Freon
Analysprotokoll
Provningsintyg bifogas
bifogas
Rivningsmetod Beskriv hur rivningen kommet att genomföras (Arbetssätt, skyddsåtgärder)
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Inventering

Material som är angripet av virkesförstörande insekter, ohyra, hussvamp etc.
Angrepp
Ja
Nej

Datum

Skadedjursbekämpning utförd av

Angripet mtrl/byggnad.del

Beräknad mängd

Mottagare

Ort

Material som omhändertas för återanvändning (återbruk av material och varor i befintligt skick t ex
fönster, dörrar, taktegel, vitvaror)
Material/byggnad.del

Beräknad mängd

Mottagare

Ort

Material som omhändertas för materialåtervinning (t ex smältning av metallskrot, krossning av
betong till fyllnadsmaterial, mineralull rivs till lösull)
Material/byggnad.del

Beräknad mängd

Mottagare

Ort
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Material som omhändertas för energiutvinning (brännbart avfall)
Material/byggnad.del

Beräknad mängd

Mottagare

Ort

Beräknad mängd

Mottagare

Ort

Material till deponi
Material/byggnad.del

Eget omhändertagande av rivningsavfall

Om en del av rivningsavfallet avses användas på platsen för till exempel utfyllnad, kräver detta en
anmälan om eget omhändertagande av avfall enligt 38 § avfallsförordningen till miljö- och byggnämnden.
Det är inte tillåtet att elda eller gräva ner rivningsavfall. Exempel på åtgärder som kräver anmälan är
bortskaffande av träavfall genom eldning i egen panna eller nedgrävning av husgrund av sten. Innan en
åtgärd vidtas skall miljö- och byggnämndens godkännande inhämtas.
Anmälan enligt 38 § avfallsförordningen om eget omhändertagande av avfall bifogas

Farligt avfall

Miljöbesiktningsprotokoll (blankett från miljö och samhällsbyggnadskontoret) bifogas.
Eget inventeringsprotokoll bifogas

Underskrift
Byggherre

Ort

Datum
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