
 DOKUMENTHANTERINGSPLAN 
Miljövård Antagen att gälla från och med: : 2011-01-01 Dnr: 145/11 
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 

	  

 

Kalkning        
Kalkningsplaner Ansvarig 

handläggare 
Bevaras Vid 

inaktualitet 
 Förvaltningens 

arkiv 
Aldrig  

Regionala kalkplaner (årsvisa) Ansvarig 
handläggare 

Vid inaktualitet      

Remissyttrande på centrala och regionala 
program om kalkningsverksamheten 

Akt i förvalt-
ningens arkiv 

Vid inaktualitet      

Varje års kalkning inkl. anbudsförfrågan, anbud, 
avtal, ansökan om stadsbidrag, statens beslut 
om medelstilldelning, årsredovisning, tillstånd 
till våtmarkskalkning, annonser, spridningsjour-
naler, kontrollandskap, kopior på fakturor m.m. 

Ansvarig 
handläggare 

Bevaras 3 Årsvis i pärmar Förvaltningens 
arkiv 

10  

Vattenkemisk effektuppföljning av kalkningen 
från länsstyrelsen 

ADB Vid inaktualitet  Länsstyrelsen 
bevarar uppgifter-

na i sin helhet 

   

Övrigt oväsentligt material om tillståndet i 
naturen på lokal och regional nivå 

Ansvarig 
handläggare 

Vid inaktualitet      

Övergödning        
Övergödning, arbete i åtgärdsområden 
 
 
 

Ansvarig 
handläggare 

Bevaras    Vid inaktualitet  

Övergödning, närsaltsstrategins original och 
nämndens beslut 

Ingår bland 
diarieförda 
handlingar 

Bevaras    5  
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Övergödning, remissyttranden m.m. om Akt i förvalt-
ningens arkiv 

Bevaras    Aldrig  

Övrig vattenvård        
Remissyttranden m.m. om övrig vattenvård Akt i förvalt-

ningens arkiv 
Vid inaktualitet    Aldrig  

Underlagsmaterial till vattenöversikt samt 
fortlöpande uppgifter om vattenförhållanden i 
respektive avrinningsområden 

Ansvarig 
handläggare 

Bevaras    Aldrig  

Vattendomar och vattenkraft, kopior Ansvarig 
handläggare 

Vid inaktualitet      

Vattenöversiktens tryckoriginal och nämndens 
beslut 

Förvaltningens 
arkiv 

Bevaras    Aldrig  

Planarbete        
Underlagsmaterial för Ale ÖP (=Översiktsplan) 
inkl. miljövårdsprogram 

Ansvarig 
handläggare 

Bevaras    Då ny ÖP 
antagits 

 

Nämndens yttrande om ÖP Akt i förvalt-
ningens arkiv 

Bevaras    Vid inaktualitet  

Fördjupade ÖP inklusive MKB (=Miljö-
konsekvensbeskrivning), underlagsmaterial 

Ansvarig 
handläggare 

Bevaras    Då ny fördjupad 
ÖP antagits 

 

Nämndens yttrande om fördjupade ÖP med 
MKB 

Akt i förvalt-
ningens arkiv 

Bevaras    Då ny fördjupad 
ÖP antagits 

 

Underlag för upphandling av MKB-n för 
fördjupad ÖP 

Ansvarig 
handläggare 

Vid inaktualitet      

Underlag för arbetsplan/järnvägsplan för Väg 
45 / Norge – Vänernbanan 

Pärm i 
tjänsterum 

Bevaras    Vid inaktualitet  
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Agenda 21        
Nätverksgruppens mötesanteckningar Ansvarig 

handläggare 
Bevaras    Vid inaktualitet  

 


