
Søknad om riving av bygning i Lund kommune 
i medhold av plan- og bygningslovens § 20-1, e 
 
Opplysning om eiendommen: 
 
Gnr.:_________ Bnr.:_________ Bygningsnr.: _________ 
 
Eier: ______________________________________ 
 
Sted/adresse: ____________________________ 
 
………………………………………………………………………………………… 
 
Opplysninger om bygget som ønskes revet: 
 
Søknaden gjelder riving av:  Hel bygning:          Del av bygning:         
 
Ved del av bygning, oppgi hvilke deler:____________________________________ 
 
Bygget er avmerket på vedlagt kart, vedlegg nr.:__________ 
 
Type bygg:_________________________ 
 
Byggeår (ca. hvis ukjent):______________ 
 
Antall etasjer:________________________ 
 
Samlet bruksareal:_____________________ 
 
Er det pengeheftelser eller andre heftelser knyttet til eiendommen? JA          NEI 
 
Hvis samlet bruksareal overstiger 100 m² er tiltaket underlagt kapittel 9 i "Forskrift om 
tekniske krav til byggverk" (se side 2). Det skal da søkes ansvarsrett av kompetent 
firma. 
 
Underskrifter: 
 
 
_______________________________  ______________________________ 
navn på eier                                     evt. ansvarlig søker  
 

 
_______________________________  ______________________________ 
sted, dato                                     sted, dato 
 

 
_______________________________  ______________________________ 
postadresse                     postadresse 
 
 

_______________________________  ______________________________ 

e-post & tlf      e-post & tlf  



Utdrag fra kapittel 9 i "Forskrift om tekniske krav til byggverk" 

§ 9-5. Avfall  

(1) Byggverk skal sikres en forsvarlig og tilsiktet levetid slik at avfallsmengder over byggverkets livsløp 
begrenses til et minimum.  

(2) Med avfall menes materialer og gjenstander fra bygging, rehabilitering eller riving av bygninger, 
konstruksjoner og anlegg. Avfall som består av gravemasser fra byggevirksomhet er ikke omfattet.  

(3) Det skal velges produkter til byggverk som er egnet for ombruk og materialgjenvinning.  

§ 9-6. Avfallsplan  

(1) For følgende tiltak skal det i en avfallsplan gjøres rede for planlagt håndtering av avfall fordelt på 
ulike avfallstyper og -mengder:  

a) oppføring, tilbygging, påbygging og underbygging av bygning dersom tiltaket overskrider 300 m
2
 

BRA  

b) vesentlig endring, herunder fasadeendring, eller vesentlig reparasjon av bygning dersom tiltaket 
berører del av bygning som overskrider 100 m

2
 BRA  

c) riving av bygning eller del av bygning som overskrider 100 m
2
 BRA  

d) oppføring, tilbygging, påbygging, underbygging, endring eller riving av konstruksjoner og anlegg 
dersom tiltaket genererer over 10 tonn bygge- og rivningsavfall.  

(2) Tiltak som berører flere bygninger, konstruksjoner eller anlegg skal vurderes under ett.  

§ 9-7. Kartlegging av farlig avfall og miljøsaneringsbeskrivelse  

(1) Ved endring eller riving av eksisterende byggverk skal det foretas kartlegging av bygningsdeler, 
installasjoner og lignende som kan utgjøre farlig avfall, jf. forskrift om gjenvinning og behandling av 
avfall (avfallsforskriften) § 11-4.  

(2) For tiltak nevnt i § 9-6 første ledd bokstav b til d skal det utarbeides en egen 
miljøsaneringsbeskrivelse.  

(3) Miljøsaneringsbeskrivelse skal minst inneholde opplysninger om  

a) hvem kartleggingen er utført av  

b) dato for kartleggingen  

c) byggeår og tidligere bruk hvis dette er kjent  

d) resultat av representative materialprøver og analyser  

e) forekomsten og mengden av farlig avfall fordelt på type  

f) plassering av farlig avfall i byggverket, angitt med bilde eller tegning der det kan være tvil  

g) hvordan farlig avfall gjennom merking, skilting eller andre tiltak er identifisert  

h) hvordan det farlige avfallet er planlagt fjernet  

i) hvor det farlige avfallet er planlagt levert  

j) alle funn av farlig avfall, sammenstilt i en tabell.  

§ 9-8. Avfallssortering  

       Minimum 60 vektprosent av avfallet som oppstår i tiltak i § 9-6 første ledd skal sorteres i ulike 
avfallstyper og leveres til godkjent avfallsmottak eller direkte til gjenvinning.  

§ 9-9. Sluttrapport for faktisk disponering av avfall  

       For tiltak i § 9-6 første ledd skal det utarbeides en sluttrapport som viser faktisk disponering av 
avfall, fordelt på ulike avfallstyper og -mengder. Levering til godkjent avfallsmottak eller direkte til 
gjenvinning skal dokumenteres.  
 

(Les mer i veiledning til forskriften på: http://byggeregler.be.no/dxp/content/tekniskekrav/kap-09/) 


