
RIVNINGSINVENTERING 
 

Fastighetsbeteckning:  ..........................................................................................................  

Diarienummer:   ..........................................................................................................  

Ärendebeskrivning:  ..........................................................................................................  

Byggherre:  ..........................................................................................................  

Entreprenör:  ..........................................................................................................  

Kontrollansvarig:  ..........................................................................................................  

Inventering ifylld, datum:  ..........................................................................................................  

Arbetet beräknas börja:   ..........................................................................................................  

 

Allmänt 
För att minska rivningsavfallets mängd och skadlighet samt öka möjligheten till 

återanvändning/ 

återvinning skall nedanstående punkter beaktas: 

1. Miljöfarligt avfall (ex. kvicksilver, bly, kemikalier m.m.) skall innan rivning omhändertas 

på säkert och godkänt sätt. 

2. Material som kan återvinnas (ex. trä, skrot, tegel m.m.) skall separeras och hållas åtskilt 

för att underlätta återvinning. 

3. Byggnadsdetaljer som kan återanvändas såsom dörrar, fönster, virke m.m. bör i största 

möjliga utsträckning tas tillvara för återanvändningen. 

4. Sanering av rivningsobjekt, sanering av virkesförstörande insekter och hussvamp av 

släktet Serpula, skall utföras före arbetet påbörjas. 

 

 

Bygg- och rivningsavfall 

Material Mängd Transportör och behandling 

Trä   

Sten   

Tegel   

Skrot   

Brännbart   

Obrännbart   

Schaktmassor   

Övrigt   

 

 

Asbest Mängd Transportör och behandling 

Eternit   

Övrigt   



 

 

 

Kvicksilver Mängd Transportör och behandling 

Lysrör   

Brytare/relä   

Övrigt   

 

PCB Mängd Transportör och behandling 

Fogmassor   

Kondensatorer   

Akrydurgolv   

Övrigt   

 

Övrigt Mängd Transportör och behandling 

   

   

   

 

Rivningsinventering upprättad av:   .......................................................................................  

Datum:   .......................................................................................  

Underskrift:   .......................................................................................  

Namnförtydligande:   .......................................................................................  

 

Bly Mängd Transportör och behandling 

Avloppsrör, diktade   

El- och telekablar   

Byggnadsplåt   

Övrigt   

CFC Mängd Transportör och behandling 

Kyl- och frysskåp   

Byggnadsisolering   

Övrigt   

Kemikalier Mängd Transportör och behandling 
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