
 
 DOKUMENTHANTERINGSPLAN 
 
Mark- och exploateringsavdelningen (MEX) Antagen att gälla från och 2013-01-01 Dnr:  16/13 
Handlingsslag 
 
 
Antal år = hela kalenderår utöver ursprungsåret 

Förvarings- 
plats 

Gallras 
(=förstöres) 
efter antal år 

Arkivläggs 
efter antal år 

Ev. åtgärder vid 
arkivläggning 
(utöver rens-

ning) 

Plats för 
arkivläggning 

Till kommun-
arkivet efter 

antal år 

Arkiv-
signum 

	  

 

Arrendeavtal, nyttjanderättsavtal, hyresavtal, 
jakträttsupplåtelser 

Ansvarig 
handläggare 

MEX 

Vid inaktualitet      

Exploateringsavtal, aktuella Ansvarig 
handläggare 

MEX 

Bevaras    Bevaras hos MEX  

Exploateringsavtal, avslutade Arkivutrymme 
MEX 

Bevaras    Bevaras hos MEX  

Fastighetsdeklaration / Fastighetstaxering 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ansvarig 
handläggare 

MEX 

10      

Fastighetsakter Arkivutrymme Bevaras  I samband med  Bevaras hos MEX  
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• köpeavtal/köpebrev/köpekontrakt 
• överenskommelse om fastighets-

reglering 
• kvitto på köpeskillingen 
• karta 
• servitutsavtal 
• taxeringsbevis 
• gravationsbevis 
• inskrivningsbevis 
• lagfartsbevis 
• geotekniska undersökningar 
• förvärvstillstånd 

 

MEX försäljning av 
fastighet skall 

vissa handlingar 
som har betydelse 

för köparen 
överlämnas till 

honom, tex kar-
tor, ritningar, 

lantmäteriförrättni
ngar, servituts-
avtal samt pant-
brev som ej är 

utnyttjade.  
(Kopior av 

ritningar  lämnas 
till köparen.) 

Gatukostnader, handlingar om uttag av Arkivutrymme 
MEX 

Bevaras    Bevaras hos MEX  

Lantmäteriakter Ansvarig 
handläggare 

MEX 

Bevaras    Bevaras hos MEX  

Ledningsrätter Arkivutrymme 
MEX 

Bevaras    Bevaras hos MEX  

Parkeringsköp, avtal om Arkivutrymme 
MEX 

Bevaras    Bevaras hos MEX  
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Program, t.ex. bostadsförsörjningsprogram, 
mark för verksamhet.  

Ingår bland dia-
rieförda ärenden 

Bevaras    -  

Säkerhetshandlingar 
• Pantbrev 
• Bankgarantier 

Arkivutrymme 
MEX 

(kassaskåp) 

Återlämnas när 
åtagandet 
upphört 

     

 


