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Boverkets allmänna råd (2013:15) om rivningsavfall; 
Utkom från trycket 
den 24 september 2013 

 

beslutade den 24 september 2013. 

 
Boverket beslutar följande allmänna råd om rivningsavfall. 

 

Inledning 

Allmänt råd 

Detta är allmänna råd till 10 kap. 6 § 5 och 6, 11 § 1 och 18 § första 

stycket 2 plan- och bygglagen (2010:900), PBL.  

De allmänna råden innehåller generella rekommendationer om 

tillämpningen av föreskrifterna i ovannämnda författning och anger hur 

någon lämpligen kan eller bör handla för att uppfylla föreskrifterna.  

De allmänna råden kan även innehålla vissa förklarande eller 

redaktionella upplysningar. 

De allmänna råden föregås av texten Allmänt råd och är tryckta med 

mindre och indragen text.   

 

Till plan- och bygglagen (2010:900) 

 

Uppgifter i kontrollplan om rivningsavfall 

10 kap. 6 § 5 

Allmänt råd 

En materialinventering, som görs för att få uppgifter om vilket farligt avfall 

som rivningsåtgärder kan ge upphov till, bör genomföras genom en 

inventering på plats i byggnaden om det inte är uppenbart onödigt. 

Inventeringen bör utföras av någon som har god kunskap och erfarenhet 

inom området. Den bör redovisa aktuella förhållanden. 

I kontrollplanen bör det anges vilket material som vid rivningsåtgärderna 

kan ge upphov till farligt avfall, bedömd mängd eller omfattning för varje 

avfallsslag samt var i byggnaden dessa material finns. 

Som avfallsslag räknas de olika typer av avfall som anges i bilaga 4 till 

avfallsförordningen (2011:927). I avfallsförordningen anges även vad som 

utgör farligt avfall. 

10 kap. 6 § 6 

Allmänt råd 

I kontrollplanen bör, i relevanta delar, anges följande: 

– I vilka avfallsslag farligt avfall kommer att sorteras. 

– I vilka avfallsslag annat avfall kommer att sorteras. 

– I vilken utsträckning sorteringen kommer att ske genom källsortering 

på arbetsplatsen respektive genom eftersortering. 

– Hur de olika avfallsslagen kommer att hanteras, dvs. om de ska bli 

föremål för materialåtervinning, energiutvinning eller deponering. 
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– Om särskilda skyddsåtgärder behöver iakttas vid rivningsåtgärderna 

med hänsyn till risk för skador på människor, djur eller växter, t.ex. vid 

hantering av material som innehåller asbest eller PCB. 

– Om särskilda skyddsåtgärder behöver vidtas för att avlägsna och 

oskadliggöra virkesförstörande insekter, annan ohyra eller hussvamp. 

 

 

Kontrollansvarigas uppgift vid inventering  

10 kap. 11 § 1  

Allmänt råd 

I de fall inventeringen av farligt avfall och annat avfall sker genom 

inventering på plats i byggnaden bör en kontrollansvarig ta ställning till om 

han eller hon behöver närvara vid denna. 

 

Handlingar till underlag för tekniskt samråd  

10 kap. 18 § första stycket 2 

Allmänt råd 

Av de tekniska handlingar som lämnas till byggnadsnämnden och som avser 

rivningsåtgärder bör, i relevanta delar, så långt det är möjligt framgå 

– byggnadstyp och byggnadens storlek, läge och ålder, 

– huvudsaklig nuvarande och tidigare användning, 

– tillbyggnader, andra utförda större underhålls- eller 

reparationsåtgärder med materialbyte samt 

– byggnadens grundläggning och bärande konstruktion i övrigt. 

De tekniska handlingarna bör i tillräcklig utsträckning kompletteras med 

ritningar eller fotografier. 

Dokumentation från sådan inventering som har utgjort underlag för 

kontrollplanen och som anger förekomst av farligt avfall samt annat avfall 

bör lämnas till byggnadsnämnden tillsammans med kontrollplanen. 

Resultaten av provningar och analyser som har gjorts bör redovisas. 

 

                       

 

Dessa allmänna råd gäller från och med den 1 oktober 2013. 

 

På Boverkets vägnar 

 

 
JANNA VALIK 
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