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Instruktioner för att använda mallen för kontrollplan enligt PBL 
Mallen är utformad för att kunna användas för rivningsåtgärder. Kontrollplanen ska anpassas efter det aktuella projektet. Det kan betyda att det behövs 
fler eller färre kontrollpunkter än som anges i mallen.  
 
Innan förslaget på kontrollplan lämnas in till kommunen ska följande kolumner vara ifyllda: 

• Avfall 
- Vilka typer av avfall finns det. 

 
Under byggnationens gång fylls de sista tre kolumnerna i enligt följande: 

 
• Mängd 

- Ange hur många kg eller antal av avfallet som rivs. 
• Mottagare  

- Vart har man lämnat avfallet 
Ta bort denna instruktionssida innan kontrollplanen lämnas in till kommunen! Tänk på att ta en kopia på kontrollplanen så ni kan verifiera den 
senare för att erhålla slutbesked.  
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KONTROLLPLAN ENLIGT PBL 10 KAP 6 § – RIVNING 

Projekt:    
Fastighetsbeteckning:  Beräknad rivningsstart:  

Diarienummer:  Beräknat klart:  
Byggherre:    

 

Kontrollplan upprättad av:  Datum:  
 

1. Projektbeskrivning 

 

 
 
 

2. Organisation 

Entreprenörer 
Funktion Företag Ansvarig för egenkontroll Initialer Kommentarer 
Rivningsentreprenör     
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3. Omhändertagande av farligt avfall 
 Avfall Mängd, antal/kg Mottagare 

 KVICKSILVER Elektroniska apparater, lysrör.   

 FREONER (CFC) T.ex. kyl- och frysskåp, 
isolermaterial 

  

 ARSENIK, KREOSOT T.ex. impregnerat virke   

 RADON T.ex. alunskifferbaserad lättbetong/ 
”blåbetong” 

  

 ASBEST Eternitplattor, rörisolering.   

 BLY Blydikt. avloppsrör, kablar   

 PCB Fogmassor, kemikalier   

 OLJETANK/PANNA   

 
 
 
 

4. Material som omhändertas för återvinning 
 Avfall Mängd, antal/kg Mottagare 
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5. Material som omhändertas för återanvändning 
 Avfall Mängd, antal/kg Mottagare 

    

    

    

 

6. Miljöinventering 

 Kontrollpunkt Kontrolleras mot 
Typ av 
kontroll Resultat Kvitterat av BH 

 Miljöinventering genomförd Dokument Okulärt    
 
 

Anmälningar till byggnadsnämnden 

 Typ av anmälan Genomfört den Signatur Kommentar 

 Begäran om slutbesked    
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Byggherrens intygande (Denna skrivs under innan bygglov/startbesked lämnas och skickas till kommunen) 

Byggherren intygar att 
- Kontrollplanen är anpassad efter projektet. 

Ort Datum Signatur byggherre 

   

 

Byggherrens intygande (Denna skrivs under när arbetet är utfört och skickas in till kommunen) 

Byggherren intygar att 
- alla krav som gäller för åtgärderna enligt lovet, kontrollplanen och ev kompletterande villkor är uppfyllda. 

Ort Datum Signatur byggherre 
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