
 
 
 DOKUMENTHANTERINGSPLAN 
Vatten och avlopp 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 

	  

 

Abonnentregister ADB Vid inaktualitet      
Driftjournaler för reningsverk, kopia ADB 10      
Föreskrifter från myndigheter (som gäller den 
egna verksamheten) 

Förvaltningens 
arkiv 

Vid inaktualitet      

Ledningskartor ADB Bevaras      
Ledningskartor/ritningar, papperskartor Förvaltningens 

arkiv 
Bevaras  Undantag: 

Karta/ritning med 
uppenbart 

obetydligt infor-
mationsvärde 

gallras vid 
inaktualitet 

 Vid inaktualitet  

Ledningsregister ADB Vid inaktualitet      
Läcksökning. Rapporter från läcksökning på 
ledningsnätet och akuta vattenläckor 

Driftskontoret 2 år eller tills 
ny gjorts 

     

Miljörapporter, t.ex. rapporter om vilka 
kemikalier som används vid rening av 
avloppsvatten 

Ingår bland 
diarieförda 
handlingar 

Bevaras  Redovisning 
årligen till 

Länsstyrelsen 

 5  

Miljörapporter, underlag för Driftskontoret 2      
Provningsprotokoll, vattenmätare Driftskontoret 10      
Register över vattenmätarbyten Driftskontoret Vid inaktualitet      
Schaktningstillstånd Ansvarig 

handläggare 
1      

Utredningar och planer Ingår bland Bevaras    5  
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diarieförda 
handlingar 

Va-anslutningar, ansökan Förvaltningens 
arkiv 

Bevaras    5  

Vattenanalyser, provtagning av renvatten, 
original 

ADB Bevaras  Miljö- och bygg-
nämnden har 

kopior 

 5  

Vattenmål. Avgjorda domar i vattendomstol 
som rör de egna vattentäkterna 

Ingår bland 
diarieförda 
handlingar 

Bevaras  Handlingar kan 
även finnas hos 

kommunstyrelsen 

 5  

Årsrapporter över vatten- och 
avloppsanläggningar 

ADB samt i 
verksamhetsrap

porter 

Bevaras    2  

Akter:        
Nybyggnadskarta, kopia (originalet finns hos 
Miljö- och byggnadsnämnden) 

ADB Bevaras    -  

Servitutsavtal mellan fastighetsägare och VA-
verket (Görs på uppdrag av kommunstyrelsen) 
 
 

Ingår bland 
diarieförda 
handlingar 

Bevaras  Nya avtal finns på 
Lantmäteriet 

Gamla avtal på 
Tingsrätten 

 5  

 


