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RIVNINGSANMÄLAN 
Datum

är sökt

Hel rivning Del-/Utrivning

Riksbehörighet

Grund ...................................... Selektiv Blandad Blandad

Selektiv

Blandad

Selektiv

BlandadSelektivBlandadSelektiv

Blandad Selektiv Blandad

SelektivBlandadSelektiv

Blandad Selektiv Blandad

Selektiv

Övrigt .......................................

Ytskikt ......................................

Sakvaror ..................................

VVS .........................................

El ............................................. 

Stomme ..................................

Fasad ...................................... 

Tak ..........................................

Stomkomplettering ..................

Lokal behörighet

söks samtidigt

2

Fastighet och byggherre

Ifylls i tillämpliga delar

Rivningsanmälan avser

Uppgifter om kontrollansvarig

Tidpunkt för rivningen

Rivningsmetod

Rivningslov

Behörighet

Fastighetsbeteckning Fastighetsägare (om annan än sökanden)

Fastighetens adress

Utdelningsadress (gata, box etc) Postnummer Postort

E-postadress

Bruttoarea, m

Typ av objekt (bostadshus, kontorshus, affärshus etc)

Antal våningar Nybyggnadsår

Material i: Grund Stomme Fasad Tak

Ombyggnadsår

Nuvarande användning av byggnad Tidigare användning av byggnad

Telefax

Utdelningsadress (gata, box etc)

Postnummer Postort

Certifieringsorgan Gäller t o m

Byggherre: Förnamn Efternamn

Telefon dagtid (även riktnr)

Telefon kvällstid (även riktnr)

Förnamn Efternamn

Rivningsarbetena avses att påbörjas, datum

Telefon (även riktnr) Telefax (även riktnr)

Organisations-/Personnummer

Samhällsplaneringskontoret
571 80 Nässjö
0380-51 80 00, samhallsplaneringskontoret@nassjo.se
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Situationsplan
Ovanstående personuppgifter kommer att behandlas enligt personuppgiftslagen (PuL).

Uppdraget som kontrollansvarig godkännes

Planritningar Farligt avfall Rivningsplan

Bifogade handlingar och uppgifter

(Byggherrens underskrift [sökande]) (Underskrift)

(Namnförtydligande) (Namnförtydligande)

Rivningsplan

................................................................................................................................. .................................................................................................................................
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INFORMATION 

Rivningsanmälan

Till rivningsanmälan skall normalt fogas en rivningsplan. Rivningsplanen skall redovisa hur 
rivnings- materialet är tänkt att hanteras och åtskiljas. I planen bör redovisas hur hälso- och 
miljöfarligt avfall skall behandlas. Farligt avfall som innehåller kvicksilver (lysrör, brytare etc) 
PCB (fogmassor, golvbeläggning), bly(ledningar) och freon (kyl-, frys och värmepumpar) sor- 
teras ut innan rivningen påbörjas. I planen anges vidare skyddsåtgärder mot dammbildning, 
mot olycksfall vid tex sprängning samt behandling av ohyra, virkesförstörande insekter och 
hussvamp. 
Om avsikten är att återanvända byggvaror (dörrar, fönster,taktegel, vitvaror etc) återvinna 
material för framtida återanvändning redovisas detta i planen. Byggavfall som skall till tipp 
eller brännas anges också.

Kontrollansvarig

Reforskrapport, FoU nr 140; Riktlinjer för rivningsplaner enligt PBL. Reforskrapport FoU nr 81, 
om miljöförstörande material i rivningsavfall. Telefon 040-12 98 80.

Skrift om rivningsplaner

I rivningsärenden, som skall följa en rivningsplan skall en kontrollansvarig utses av bygg- 
herren och anmälas till byggnadsnämnden. Den kontrollansvarig kan antingen vara god- 
känd med riksbehörighet eller godkännas lokalt av byggnadsnämnden. Boverket anger kom- 
petenskraven för kontrollansvarig med riksbehörighet.

Rivningsplan

Ansökan om rivningslov kan lämnas samtidigt med rivningsanmälan. Rivningen får inte 
påbörjas innan rivningslov beviljats och  eventuell rivningsplan har godkänts av byggnads- 
nämnden. Byggnadsnämnden avgör behovet av rivningsplan. 

Rivningslov

Enligt Plan- och bygglagen skall anmälan om rivning göras till byggnadsnämnden 
senast tre veckor innan rivningen påbörjas. Undantagna byggnader är vissa sk komp- 
lementbyggnader (uthus, förråd od), ekonomibyggnader för jordbruket samt byggnader 
av hemlig karaktär för försvaret. Krav på rivningsanmälan gäller både vid totalrivning 
och från 1 juli 1998 rivning av del av byggnad eller utrivning i samband med en omfat- 
tande renovering. 
En översiktlig beskrivning av rivningsmetod skall anges. Selektiv rivning innebär att mate- 
rialen åtskiljs vid rivningen. Hälso- och miljöfarligt avfall kräver särskild hantering. Planen 
skall beskriva metod och materialhantering. Skyddsåtgärder mot dammbildning, olycksfall, 
ohyra, svamp, virkesförstörande insekter skall redovisas.



Hantering av personuppgifter: 

Kommunen blir personuppgiftsansvarig för personuppgifterna först när den ifyllda blanketten tagits emot av kommunen. 
Uppgifterna kommer att behandlas enligt dataskyddsförordningen. 
För mer information om hur personuppgifterna behandlas i ditt ärende hänvisas till kommunens hemsida.

Samhällsplaneringskontoret
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INFORMATION 
Rivningsanmälan
Till rivningsanmälan skall normalt fogas en rivningsplan. Rivningsplanen skall redovisa hur
rivnings- materialet är tänkt att hanteras och åtskiljas. I planen bör redovisas hur hälso- och
miljöfarligt avfall skall behandlas. Farligt avfall som innehåller kvicksilver (lysrör, brytare etc)
PCB (fogmassor, golvbeläggning), bly(ledningar) och freon (kyl-, frys och värmepumpar) sor-
teras ut innan rivningen påbörjas. I planen anges vidare skyddsåtgärder mot dammbildning,
mot olycksfall vid tex sprängning samt behandling av ohyra, virkesförstörande insekter och
hussvamp.
Om avsikten är att återanvända byggvaror (dörrar, fönster,taktegel, vitvaror etc) återvinna
material för framtida återanvändning redovisas detta i planen. Byggavfall som skall till tipp
eller brännas anges också.
Till rivningsanmälan skall normalt fogas en rivningsplan. Rivningsplanen skall redovisa hurrivnings- materialet är tänkt att hanteras och åtskiljas. I planen bör redovisas hur hälso- ochmiljöfarligt avfall skall behandlas. Farligt avfall som innehåller kvicksilver (lysrör, brytare etc)PCB (fogmassor, golvbeläggning), bly(ledningar) och freon (kyl-, frys och värmepumpar) sor-teras ut innan rivningen påbörjas. I planen anges vidare skyddsåtgärder mot dammbildning,mot olycksfall vid tex sprängning samt behandling av ohyra, virkesförstörande insekter ochhussvamp.Om avsikten är att återanvända byggvaror (dörrar, fönster,taktegel, vitvaror etc) återvinnamaterial för framtida återanvändning redovisas detta i planen. Byggavfall som skall till tippeller brännas anges också.
Kontrollansvarig
Reforskrapport, FoU nr 140; Riktlinjer för rivningsplaner enligt PBL. Reforskrapport FoU nr 81,
om miljöförstörande material i rivningsavfall. Telefon 040-12 98 80.
Reforskrapport, FoU nr 140; Riktlinjer för rivningsplaner enligt PBL. Reforskrapport FoU nr 81,om miljöförstörande material i rivningsavfall. Telefon 040-12 98 8.
Skrift om rivningsplaner
I rivningsärenden, som skall följa en rivningsplan skall en kontrollansvarig utses av bygg-herren och anmälas till byggnadsnämnden. Den kontrollansvarig kan antingen vara god-känd med riksbehörighet eller godkännas lokalt av byggnadsnämnden. Boverket anger kom-petenskraven för kontrollansvarig med riksbehörighet.
I rivningsärenden, som skall följa en rivningsplan skall en kvalitetsansvarig utses av bygg-herren och anmälas till byggnadsnämnden. Den kvalitetsansvarige kan antingen vara god-känd med riksbehörighet eller godkännas lokalt av byggnadsnämnden. Boverket anger kom-petenskraven för kvalitetsansvariga med riksbehörig.
Rivningsplan
Ansökan om rivningslov kan lämnas samtidigt med rivningsanmälan. Rivningen får inte
påbörjas innan rivningslov beviljats och  eventuell rivningsplan har godkänts av byggnads-
nämnden. Byggnadsnämnden avgör behovet av rivningsplan. 
Ansökan om rivningslov kan lämnas samtidigt med rivningsanmälan. Rivningen får intepåbörjas innan rivningslov beviljats och  eventuell rivningsplan har godkänts av byggnads-nämnden. Byggnadsnämnden avgör behovet av rivningsplan. 
Rivningslov
Enligt Plan- och bygglagen skall anmälan om rivning göras till byggnadsnämnden
senast tre veckor innan rivningen påbörjas. Undantagna byggnader är vissa sk komp-
lementbyggnader (uthus, förråd od), ekonomibyggnader för jordbruket samt byggnader
av hemlig karaktär för försvaret. Krav på rivningsanmälan gäller både vid totalrivning
och från 1 juli 1998 rivning av del av byggnad eller utrivning i samband med en omfat-
tande renovering.
En översiktlig beskrivning av rivningsmetod skall anges. Selektiv rivning innebär att mate-
rialen åtskiljs vid rivningen. Hälso- och miljöfarligt avfall kräver särskild hantering. Planen
skall beskriva metod och materialhantering. Skyddsåtgärder mot dammbildning, olycksfall,
ohyra, svamp, virkesförstörande insekter skall redovisas.
Enligt Plan- och bygglagen skall anmälan om rivning göras till byggnadsnämndensenast tre veckor innan rivningen påbörjas. Undantagna byggnader är vissa sk komp-lementbyggnader (uthus, förråd od), ekonomibyggnader för jordbruket samt byggnaderav hemlig karaktär för försvaret. Krav på rivningsanmälan gäller både vid totalrivningoch från 1 juli 1998 rivning av del av byggnad eller utrivning i samband med en omfat-tande renovering.En översiktlig beskrivning av rivningsmetod skall anges. Selektiv rivning innebär att mate-rialen åtskiljs vid rivningen. Hälso- och miljöfarligt avfall kräver särskild hantering. Planenskall beskriva metod och materialhantering. Skyddsåtgärder mot dammbildning, olycksfall,ohyra, svamp, virkesförstörande insekter skall redovisas.
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