
 DOKUMENTHANTERINGSPLAN 
Naturvård 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 

	  

 

Faunaregister, länsstyrelsens (hemliga uppgifter) Plåtskåp förvalt-
ningens arkiv, 

ADB 

Revideras när 
länsstyrelsen 

skickar ut 
komplette-

ringar 

     

Fiskevård, informationsmaterial, ansökan om 
bidrag, kopior på beslut m.m. om naturvårds-
inriktad 

Ansvarig 
handläggare 

Vid inaktualitet      

Fiskevård, nämndens beslut om Akt i förvalt-
ningens arkiv 

Bevaras    Aldrig  

Gårdsvandringar i Ale Ansvarig 
handläggare 

Vid inaktualitet      

Inventeringar av arter, ekosystem och 
grönområden 

Ansvarig 
handläggare 

Bevaras    Aldrig  

Jättelokeproblemet i Ale, sanerare, nämndens 
beslut samt avtal med 

Mapp i förvalt-
ningens arkiv 

Vid inaktualitet      

Kommunalt naturreservat, beslut om Akt i förvalt-
ningens arkiv 

Bevaras    Aldrig  

Lägesbestämda naturvärden erhållna genom 
egna observationer eller tips 

Ansvarig 
handläggare 

Bevaras    Aldrig  

Naturreservat / nationalpark etc., länsstyrelse-
beslut om bildande av 

Akt i förvalt-
ningens arkiv 

Bevaras    Aldrig  

Naturresursinventeringar, länsstyrelsen, ex 
naturgrusplan 

Ansvarig 
handläggare 

Bevaras    Aldrig  

Naturvård vid bygglov, kommunekologens 
underlagsmaterial samt yttrande 

Ansvarig 
handläggare 

Vid inaktualitet      
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Naturvård, övrigt material om, såsom aktuella 
nationella hotlistor, fridlysningsbestämmelser, 
mördarsniglar, jättelokor, jakt och skyddsjakt, 
allemansrätt m.m. 

Ansvarig 
handläggare 

Bevaras    Aldrig  

Naturvårdsplan Akt i förvalt-
ningens arkiv 

Bevaras    Aldrig  

Naturvårdsärenden, mindre, som ej går upp till 
nämnd 

Ansvarig 
handläggare 

Vid inaktualitet      

Natur- och kulturstigar vid t.ex. Ale golfklubbs 
bana och Prästalunden i Starrkärr, 
underlagsmaterial vid byggandet av stigarna 
inkl. ekonomin och diverse avtal med 
markägare 

Ansvarig 
handläggare 

Bevaras    Aldrig  

Samrådsplikt med länsstyrelsen vid bildande av 
naturreservat, dokumentation av 

Akt i förvalt-
ningens arkiv 

Bevaras    Aldrig  

Slutavverkning i skogen, nämndens yttrande om 
 
 

Mappar i 
förvaltningens 

arkiv 

Bevaras    Aldrig  

Slutavverkning i skogen, remissyttranden över Pärmar i 
förvaltningens 

arkiv samt 
registrerade på 

kartor på 
förvaltningen 

Vid inaktualitet    Aldrig  
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Skötselplaner Akt i förvalt-
ningens arkiv 

Bevaras    Aldrig  

Strandskydd, beslut om dispens från Akt i förvalt-
ningens arkiv 

Bevaras    Aldrig  

Strandskyddsbestämmelser, gamla beslut samt 
underhandsinformation om 

Mapp i förvalt-
ningens arkiv / 

Ansvarig 
handläggare 

Vid inaktualitet      

Strandskyddsbestämmelser, nämndens 
remissyttrande om centrala och regionala 
förslag om 

Mapp i förvalt-
ningens arkiv 

Bevaras    Aldrig  

Yttranden och remisser Akt i förvalt-
ningens arkiv 

Vid inaktualitet      

 


