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Rivningsanmälan med rivningsplan
Ansökan skickas till:
Bygglovsenheten
Ängelholms kommun
262 80 Ängelholm

Fastighet och sökande
Fastighetsbeteckning

Fastighetens adress

Byggherre

Telefon

Telefon

Kontaktperson

Byggherrens adress
Rivning planeras starta, datum
Rivningslov söks samtidigt

Rivningslov har sökts, datum:

Rivningslov är beviljat, datum:

Projektbeskrivning

Ange de uppgifter som behövs för att fastställa byggnadens typ, ingående huvudsakliga material och användning. Uppgifterna används för att bedöma
eventuella åtgärder beträffande hälso- och miljöfarliga material samt möjlighet att demontera och återvinna eller återanvända övriga rivningsmaterial.

Byggnadsbeskrivning
Bygnadstyp:

Enbostadshus

Tvåbostadshus

Gruppbyggda småhus/radhus

Flerbostadshus

Kontor

Affär

Industri

Fritidshus

Garage/carport

Förråd

Annan byggnad eller anläggning, ange vilken

Nuvarande användning/verksamhet

Fr o m år

I byggnaden huvudsakligen ingående material
Grund

Hyresgäst

Stomme

Tak

Antal trapphus

Antal lägenheter/lokaler

Biutrymme
Bruttoarea

Byggnadsvolym

Stomkomplettering (mellanväggar, utfackning m m)
Övriga material
Antal våningar
Källare
Byggnadsarea

Vind

Övriga upplysningar

Historik

Ange de uppgifter som behövs för att faststlla byggnadens typ, ingående huvudsakliga material och användning. Uppgifterna används för att bedöma
eventuella åtgärder beträffande hälso- och miljöfarliga material samt möjlighet att demontera och återvinna eller återanvända övriga rivningsmaterial.
Byggnadsår
Tidigare användning/verksamhet

Hyresgäst

Fr o m år

T o m år

Tidigare användning/verksamhet

Hyresgäst

Fr o m år

T o m år

Omfattande ändring - har avsett
Bilaga/or

Handlingar som närmare beskriver rivningsobjektet bifogas*
* (t ex fasadritning, planritningar (A), sektionsritningar (K) t ex av ytterväggar och fotografier)

Bygglovsenheten

Postadress Ängelholms kommun, 262 80 Ängelholm Besöksadress Östra Vägen 2
Telefon 0431-87000 E-post bygg@engelholm.se Internet www.engelholm.se
Stäng

Skriv ut

Spara
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Hälso- och miljöfarliga material

Besiktning i syfte att fastställa eventuell förekomst av hälso- och miljöfarliga material eller andra material som kan medföra risker som avfall skall utföras
av en person med därtill lämplig kompetens. Kraven är bl a goda kunskaper och byggnadshistorik och installationer i byggnader samt om reglerna
beträffande hantering och omhändertagande av hälso- och miljöfarliga material.
Hälso- och miljöfarliga material anges bl a i Lagen om kemiska produkter (LKP) samt förordningar knutna till LKP, t ex förordningen om Miljöfarligt
avfall och i Arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter. Ytterligare information finns i Kemikalieinspektionens OBS-listan. Lokala och regionala föreskrifter anges
bl a i kommunens Renhållningsordning. Länsstyrelsen och kommunal avfallsrådgivare kan ge mer information.
Bilaga/or

Besiktningsprotokoll/intyg

Bilaga/or
Hälsofarliga material

Förekommer ej

Förekommer

Miljöfarliga material

Förekommer ej

Förekommer

Virkesförstörande insekter, ohyra eller hussvamp

Förekommer ej

Förekommer

Kontrollansvarig för rivningen
Namn

Telefon

E-post

Behörighet

Godkänd av kommunen för aktuellt projekt, datum

Övriga upplysningar

Rivningsplan
Vid behov kompletteras rivningsplanen med bilagor med detaljerad beskrivning av åtgärder
Rivningsplan upprättad av

Omhändertagande av hälso- och miljöfarliga material
Materialfraktion

Beräknad mängd

Datum

Omhändertagande/Mottagare

Omhändertagande av material med virkesförstörande insekter, ohyra, hussvamp etc
Material/Byggdel

Beräknad mängd

Omhändertagande/Mottagare

Material som avses omhändertas för återanvändning
Återanvändning (återbruk) innebär att varor återvinns i befintligt skick. Exempel: taktegel, tegelstenar, betongelement, virke, fönster, dörrar,
vitvaror m m.
Material
Beräknad mängd
Användning/Mottagare

Bygglovsenheten

Postadress Ängelholms kommun, 262 80 Ängelholm Besöksadress Östra Vägen 2
Telefon 0431-87000 E-post bygg@engelholm.se Internet www.engelholm.se
Stäng

Skriv ut

Spara
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Material som avses omhändertas för materialåtervinning

Materialåtervinning innebär att materialet bearbetas till ny funktion. Exempel: smältning av metallskrot, krossning av betong, mineralull som blir
lösull m m.
Material
Beräknad mängd
Användning/Mottagare

Inventering avseende hälso- och miljöfarliga material i byggnad
Fastighetsbeteckning

Besiktningen avser
hela byggnaden
Datum

Fastighetsägare

Adress

Besiktningsförrättare

Telefon

E-post

Inspektion avseende virkesförstörande insekter och hussvamp etc har utförts av
Datum

Resultat

Ämne/Material
Asbest

Förekommer

Placering i byggnad

Ja

Nej

Ja

Nej

Ja

Nej

Ja

Nej

Lysrör (HG)

Ja

Nej

Relä/brytare med kvicksiler (HG)

Ja

Nej

Nivåvakter med kvicksilver (HG)

Ja

Nej

Termometrar med kvicksilver (HG)

Ja

Nej

Övrigt (HG):

Ja

Nej

Ja

Nej

Blydiktade avloppsrör (PB)

Ja

Nej

Kablar med bly (PB)

Ja

Nej

Övrigt (PB)

Ja

Nej

Ja

Nej

Fogmassor med PCB i byggnad

Ja

Nej

Tätningsmassa med PCB i isolerrutor

Ja

Nej

Kondensatorer med PCB

Ja

Nej

Akrydurgolv med PCB

Ja

Nej

Övrigt (PCB):

Ja

Nej

Ja

Nej

Kylskåp, frys (CFC)

Ja

Nej

Byggnadsisolering med CFC

Ja

Nej

Övrigt (CFC):

Ja

Nej

Ja

Nej

Ja

Nej

Ja

Nej

Ja

Nej

Ja

Nej

Ja

Nej

Kvarlämnade kemikalier
Övrigt

Intyg/Bilaga

Åtgärd
Mängd
antal/kg

Laboratorieanalyser har utförts avseende

Resultat

Datum

Underskrift (besiktningsförrättare)

Omhändertagande
Transportör/Mottagare

Analysintyg/Bilaga/or

Bygglovsenheten

Postadress Ängelholms kommun, 262 80 Ängelholm Besöksadress Östra Vägen 2
Telefon 0431-87000 E-post bygg@engelholm.se Internet www.engelholm.se
Stäng

Skriv ut

Spara
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Övriga rivningsmaterial/avfall

Här anges alla rivningsmaterial som ej finns med på föregående sida
Materialfraktion

Beräknad mängd

Mottagare/Behandling/T ex avfallsbehandling

Bilagor till rivningsplanen

Övrig information

Rivningsplanen upprättad av
Datum:

Underskrift

Namnförtydligande

Information om personuppgiftshantering
De personuppgifter du lämnar kommer att registreras i vårt ärendehanteringssystem.
Registreringen görs för att vi på ett säkert sätt ska kunna hantera din ansökan. Vi
kommer hantera dina personuppgifter i enighet med dataskyddsförordningen (GDPR).
Vissa uppgifter kan även komma att hämtas ur fastighetsregistret.
Du har alltid rätt att begära ut vilka uppgifter som finns registrerade på dig, få uppgifter
raderade samt att få rättelse om något är felaktigt.

Bygglovsenheten

Postadress Ängelholms kommun, 262 80 Ängelholm Besöksadress Östra Vägen 2
Telefon 0431-87000 E-post bygg@engelholm.se Internet www.engelholm.se
Stäng

Skriv ut

Spara

