
Kontrollplan för Rivning 
Kontrollplan för enkla ärenden enligt 10kap 6-8§§ Plan-och bygglagen(2010:900) 

 Byggherre (den som gjort ansökan) 
Namn/Företag Fastighetsbeteckning 

  Ansvariga för kontroll i projektet 
Ansvarig Namn/Företag 
Byggherre/Sökande, BH 

Rivningsentreprenör, E 

 Rivningsmetod
Översiktlig beskrivning hur rivningen skall genomföras 

 Kontrollpunkter under rivningen 

 Underskrift av byggherre, efter färdigställd rivning 
 Byggherren bestyrker att kontrollerna har utförts enligt beslutad kontrollplan 

Ort och datum Underskrift av byggherre 

Ingår i 
projekt 

Kontrollpunkt Kontroll mot Beskrivning/producerad handling Kontroll 
utförd 

Utfört 

Arbetsmiljöplan AFS 1999:3 Arbetsmiljöplan finns upprättad och anslagen BH/E 

Riskhantering vid 
markarbeten 

BBR 2:4 Förebyggande av skaderisk på närbelägna byggnader, vägar och markanläggningar, 
ledningar i mark eller andra anläggningar under mark. 

BH/E 

Farligt avfall Avfallsförordning (2020:614), 
Miljöbalk(1998:808) Materialinventering 

Hanteras och tas om hand i enlighet med materialinventering och avfallsförordningen BH/E 

Övrigt avfall Resurs- och avfallsriktlinjer vid byggande 
och rivning, Materialinventering 

Hanterade och omhändertagna i enlighet med materialinventering och 
Byggföretagens Resurs- och avfallsriktlinjer vid byggande och rivning

BH/E 

Fraktioner Materialinventering Verkliga fraktioner av avfall är dokumenterade och ifyllda i materialinventeringen BH/E 

Överenstämmelse med 
rivningslov/anmälan 

Rivningslov/Anmälan Kontroll att omfattning av rivning stämmer med beviljat rivningslov/startbesked, mark är 
återställd 

BH/E 

Miljö- och byggnadsnämnden

https://byggforetagen.se/app/uploads/2021/09/20210915-Resurs-och-avfallshantering-vid-byggande-och-rivning.pdf


Kontrollplan för Rivning 
Kontrollplan för enkla ärenden enligt 10kap 6-8§§ Plan-och bygglagen(2010:900) 

 Farligt avfall samt miljö- och hälsostörande avfall, materialinventering 
 

  Avfall   Hantering och mottagare av avfall 
Ämne  Typ av avfall  Uppskattad 

 mängd 
 antal/kg/m2/m3 

 Verklig mängd 
antal/kg/m2/m3 

 Vem utför rivningen 
  BH / E 

 Hur utförs rivningen  Transport av avfallet  Var sker omhändertagande 

Kvicksilver 
t ex i strömbrytare, 
elapparater, lysrör 

 förekommer ej 

Bly, Kadmium 
t ex i gjutjärnsrör, 
ledningar, mattor 

 förekommer ej 
Oljor, PCB, 
Kemikalier  
t ex i maskiner, 
fogmassor (skum) 

 förekommer ej 

Köldmedier 
t ex i kyl, frys, 
skumplast 

 förekommer ej 

Asbest 
t ex i isolering, 
eternitplattor, kakelfix 

förekommer ej 

Övrigt 

 förekommer ej 

 Virkesförstörande insekter och hussvamp 
 förekommer ej 

 Impregnerat virke t ex arsenik, kreosot 
 förekommer ej 

Miljö- och byggnadsnämnden



Kontrollplan för Rivning 
Kontrollplan för enkla ärenden enligt 10kap 6-8§§ Plan-och bygglagen(2010:900) 

 Övrigt avfall, materialinventering 
  Avfall   Hantering och mottagare av avfall 

Typ av avfall  Uppskattad 
 mängd 

antal/kg/m2/m3 

Verklig 
mängd 

antal/kg/m2/m3 

Återanvändning 
Material återanvänds i 

befintligt skick. 

Materialåtervinning 
Material ska sorteras ut vid 

källan och hållas avskiljda. 

Brännbart 
Brännbart avfall hanteras 

separat. 

För eftersortering 
Får inte innehålla farligt avfall. 

Anläggningsändamål 
Endast icke förorenat avfall för 

anläggningsändamål 

Deponi & särskild 
hantering 
Avfallet måste kategoriseras. 

Betong 

Sten 

Tegel 

Trä 

Spånskivor 

Gips 

Plywood 

Board 

Metall 

Plast 

Isolering 

Papp 

Sakvaror 
Vitvaror, fönster mm 

Miljö- och byggnadsnämnden



Kontrollplan för rivning 
Enligt 10 kap. 6 § PBL(Plan- och bygglagen) ska byggherren se till att det finns en plan för 
kontrollen av en bygg- eller rivningsåtgärd som kräver startbesked. Det ska framgå vilka kontroller 
som ska göras, vad kontrollerna avser och vem som utför kontrollen. Kontrollplanen ska vara 
anpassad till omständigheterna i det enskilda fallet och ha den omfattning och detaljeringsgrad som 
behövs för projektet. Det är byggherren som ansvarar för att den åtgärd som utförs uppfyller 
samhällets krav och regler. 

• Byggherren ansvarar för att relevanta kontrollpunkter finns med i kontrollplanen.
• Välj ut de kontrollpunkter som är aktuella i projektet och markera dessa med en bock i

marginalen till vänster.
• Lägg till en egen kontrollpunkt om det är något som saknas.
• Ett förslag till kontrollplan måste lämnas in för att ett startbesked ska kunna ges. Lämna en

kopia till plan- och bygglovsavdelningen i samband med ansökan (dock ej underskriven)
och behåll originalet.

Kontrollplan under byggtiden 
• Under byggtiden ska kontrollplanen bockas av efterhand som arbetena utförs efter

respektive kontrollpunkt. Antingen kan den som står som kontrollant för
kontrollpunkten eller du som byggherre göra detta.

• Det är viktigt att alla inblandade i projektet vet vilket ansvar de har och vilka
kontroller de förväntas göra. Du som byggherre ansvarar för att alla får den
informationen.

Kontrollplan till slutbesked 
• När rivningen är slutfört ska samma kontrollplan som fastställdes i startbeskedet lämnas på

nytt till plan- och bygglovsavdelningen som visar att kontrollerna är utförda. Kontrollera
att alla kontrollpunkter är avbockade.

• Skriv under längst ned med namn och datum vid underskrift av byggherre. Din underskrift
innebär att du intygar att alla kontroller enligt kontrollplanen är utförda.

• Glöm ej att även fylla i de bilagor som tillhörde kontrollplanen(materialinventering)

Gagnefs kommun
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