
 Exempel -   Materialinventering och Kontrollplan  
  
Samhällsförvaltningen  Småhus samt enklare byggnader  [1] 

 
Postadress 

Härnösands kommun,  
Samhällsförvaltningen 871 80 Härnösand 

Besöksadress 

Servicecenter, Sambiblioteket  
Universitetsbacken 3 

Hemsida  

www.harnosand.se 

Telefon 

0611-34 80 00 
E-post  

byggarenden@harnosand.se 
 

 

 
Denna Materialinventering / Kontrollplan kan användas vid rivning av mindre byggnader där det är små mängder farligt avfall. Vid rivning av större byggnader 
eller byggnader med större mängder farligt avfall krävs en certifierad kontrollansvarig. Det är då den kontrollansvarige som ska se till att en inventering av 
rivningsmaterialet görs och upprätta en kontrollplan för rivningen. En inventering ska alltid göras av någon som har god kunskap och erfarenhet inom området. 

1. På sidan 1 fyller du i uppgifter om fastigheten och sökande/rivningsansvarig 
2. På sidan 2 fyller du i uppgifterna från inventeringen av hälso- och miljöfarligt material. 
3. På sidan 3 fyller du i uppgifterna från inventeringen av byggnadens ingående byggnadsmaterial. 
4. När inventeringen är gjord, sid 1-4, skickas Materialinventering och Kontrollplan (alla sidor) in till Samhällsförvaltningens byggavdelning för 

godkännande, du får tillbaka den med ditt startbesked. 
5. När du fått startbesked så fyller du i de kontroller du gör under rivningsarbetet, sid 5 (kontrollplanen) och signerar. Kontrollanten noterar datum och 

skriver under att kontrollen gjorts. När arbetet är helt klart, undertecknar du kontrollplanen och skickar in Materialinventering och Kontrollplan   
(alla sidor) till Samhällsförvaltningens byggavdelning för att erhålla slutbesked. 

Fastighet och fastighetsägare 
Fastighetsbetäckning Fastighetens adress 

Fastighetsägare Fastighetsägare (gatuadress, postnummer, ort) 

 
Sökandes/byggherrens kontaktuppgifter 

Namn Adress Postnummer och ort 

Organisations-/personnummer Telefon-/mobilnummer E-postadress 

 
Rivningsansvarig (om annan än sökande) 

Namn Adress Postnummer och ort 

Organisations-/personnummer Telefon-/mobilnummer E-postadress 
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Materialinventering avseende farligt avfall 
Lista 1 Vid förekomst ska avfallet utsorteras 

Mängd 
Kg alt. m3 

Vem utför rivningen 
 

På vilket sätt utförs 
rivningen 

Vem transporterar 
avfallet 

Var sker 
omhändertagandet 

Impregnerat trä 
Förekomst i t.ex. slipers, stomme och golv på uteplatser, 
ingjutna spikreglar och syllar mm                      Förekommer ej                                         

     

Olja 
Förekomst i t.ex. elektriska radiatorer, oljehaltiga kablar, hydra- 
lik, kondensatorer, i cisterner ovan eller under mark mm 
                                                                                          Förekommer ej  

     

Freon (CFC) 
Förekomst i t.ex. kyl- & frysskåp, garageportar, kylrum, skiv- 
isolering i byggnader (cellplast) och mark, 
sandwichkonstruktioner, runt fjärrvärmerör mm 
                                                                                           Förekommer ej 

      

Asbest 
Förekomst i t.ex. rörisolering, golvmattor, kakelfix och fog, 
svartlim, eternittak och vägg, ventilationskanaler, branddörrar 
                                                                                        Förekommer ej 

     

PCB 
Förekomst i t.ex. kyl- & frysskåp, garageportar, kylrum, 
skivisolering i byggnader och mark, sandwichkonstruktioner, 
runt fjärrvärmerör mm                                            Förekommer ej 

     

Kvicksilver 
Förekomst i t.ex. elektriska installationer, termometrar, lysrör, 
termostater, oljemätare mm                                Förekommer ej 

     

Bly 
Förekomst i t.ex. avloppsledningar                    
                                                                                           Förekommer ej 

     

Elektronik 
t.ex. elcentraler, vitvaror, elledningar               
                                                                                           Förekommer ej 

     

Övrigt, specificera nedan 
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Inventering av material som ska separeras på 
plats, Lista 2 

Mängd 
Kg alt.m3 

Återanvändning 
Destination 

Materialåtervinning 
Destination 

Förbränning 
Destination 

Deponering    
Destination 

Trä  
t. ex. stomme, väggpanel 

     

Metall 
t. ex. plåttak, häng- och stuprännor, dörr- och fönsterbleck,        
VVS-ledningar, trappor 

     

Mineraler 
t. ex. betong, tegel, klinker, keramik eller sten 

     

Glas 
 

     

Plast 
t.ex. lister, mattor och cellplast/frigolit  

     

Gips      

Isolering 
t.ex. glas och mineralull 
 

     

Brännbart 
dvs. det brännbara avfall som blir kvar efter att avfallsslagen ovan 
har sorterats ut 

     

Virkesförstörande insekter och hussvamp 
 

     

Övrigt, specificera nedan 
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Tillvägagångsätt vid rivning (kortfattat) 

 

 

Vem eller vilka utför rivningen 
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Detta är ett förslag till kontrollplan enligt Plan- och bygglagen, PBL (2010:900), som avser rivning av småhus samt enklare byggnader. 

Kontrollplan enligt 10 kap. 6§ Plan- och Bygglagen 

Kontrollen avser Kontroll av Kontrollmetod Kontroll mot Datum Sign 

Åtgärden är utförd enligt beviljad anmälan/rivningslov Byggherre/sökande  Visuellt Beslut om anmälan/rivningslov 
  

Kommunala ledningar är stängda/pluggade på ett korrekt sätt Byggherre/sökande Samråd/samtal med Hemab Hemab 
  

Platsen har iordningställts på ett vårdat sätt, 
foto av platsen bifogas 

Byggherre/sökande Fotografering Visuellt   

Farligt avfall har omhändertagits enligt materialinventering 
(Lista 1) 

Byggherre/sökande Visuellt Materialinventering 
  

Sortering av avfall som ska sorteras på plats enligt 
Avfallsförordning 3 kap 10-11§ har utförts. (Lista 2) 

Byggherre/sökande Visuellt Materialinventering 
  

Anmärkningar/avvikelser 

 

Härmed intygas att åtgärden är färdigställd och att kontrollpunkterna har  utförts. Slutbesked önskas 
Sökande, namnteckning Namnförtydligande 

Ort och datum 

 


